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Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny social vårdlagstiftning. Nuvarande
barnavårdslag, nykterhetsvårdslag och socialhjälpslag samt barnomsorgslag föreslås bli ersatta av en ny socialtjänstlag, som skall vara gemensam för hela vårdområdet. Benämningen socialvård utgår ur lagtexten.
Verksamheten kallas enligt förslaget socialtjänst.
Helhetssynen blir utmärkande för socialtjänsten. Det innebär bl. a. att
en enskilds eller grupps sociala situation skall ses i förhållande till hela
den sociala miljön. Socialarbetaren skall sträva efter att finna en sam-

lad lösning på sociala svårigheter i den enskildes eller gruppens totala
situation. Ett annat grunddrag i reformen är att all vård och behandling
inom socialtjänsten skall ske i frivilliga former. Endast när det gäller
barn och ungdom behålls möjligheterna till vård mot den enskildes vilja.
Socialtjänstlagen föreslås få karaktären av målinriktad ramlag. I lagens inledande paragraf sägs att samhällets socialtjänst på demokratins
och solidaritetens grund skall främja människornas ekonomiska och
sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Det heter vidare att socialtjänsten under hänsynstagande till
människans ansvar för sin och andras sociala situation skall inriktas på
att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.
Varje kommun skall svara för socialtjänsten inom sitt område. Kommunen skall ha det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen
får det stöd och den hjälp som de behöver. För att fullgöra kommunens
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uppgifter inom socialtjänsten skall det i varje kommun finnas en socialnämnd. Denna nämnd ersätter den nuvarande lagstiftningens barnavårds-, nykterhets- och socialnämnder.
De bestämmelser i socialtjänstlagen som hittills har nämnts bildar ramen för socialtjänsten. Inom denna ram får kommunen i stort ordna
verksamheten efter egna förutsättningar och behov. Socialtjänstens mera betydelsefulla uppgifter anges dock i lagen.
Inom socialvården har man huvudsakligen arbetat med individuellt
inriktade insatser. ökad vikt skall nu läggas vid strukturinriktade insatser som medverkan i samhällsplaneringen, fält- och grannskapsarbete
och uppsökande verksamhet samt åt allmänt inriktade insatser som information och åtgärder som verkar för den enskildes rätt till arbete,
bostad och utbildning.
Till de individuellt inriktade insatserna inom socialtjänsten hör omsorger om barn och ungdom, äldre människor och människor med handikapp samt stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd åt familjer och enskilda som behöver det.
Av central betydelse är bestämmelsen om den enskildes rätt till bistånd för sin försörjning och sin livsföring i övrigt, om hans behov inte
kan tillgodoses på annat sätt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans resurser för ett självständigt liv.
I socialtjänstlagen anges vissa allmänna riktlinjer för socialtjänsten.
Det sägs att socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och
genomföras tillsammans med honom och vid behov i samverkan med
andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar.
Socialnämnden bör i sin verksamhet underlätta för den enskilde att bo
hemma och ha kontakter med andra. Nämnden skall kunna utse en
särskild person (kontaktperson) eller familj med uppgift att hjälpa den
enskilde och hans närmaste i personliga angelägenheter, om den enskilde begär eller samtycker till det. övervakning mot den enskildes vilja
skall däremot inte kunna förekomma inom socialtjänsten.
Till omsorgerna om barn och ungdom hör förskole- och fritidshemsverksamhet. De viktigaste bestämmelserna i barnomsorgslagen flyttas
över till socialtjänstlagen utan några sakliga ändringar. I socialtjänstlagen ges socialnämnden ett särskilt ansvar att verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden. Barn och ungdom
som riskerar att utvecklas ogynnsamt skall få det skydd och det stöd
som de behöver. Om hänsynen till den unges bästa motiverar det, skall
socialnämnden sörja för att den unge får vård och fostran utanför det
egna hemmet.
Inom äldreomsorgen skall socialnämnden verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt och till en aktiv och me-
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ningsfull tillvaro i gemenskap med andra. De nuvarande ålderdomshemmen föreslås bli ersatta av bostäder med gemensam service· (servicehus). övergången från ett yrkesverksamt liv skall underlättas.
I fråga om människor med handikapp anges i lagen att socialnämnden
skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl
möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i
samhällets gemenskap och att leva som andra.
För människor - unga eller vuxna - som behöver vårdas eller bo i
annat hem än det egna skall det finnas familjehem och hem för vård
eller boende. Med familjehem avses såväl de nuvarande fosterhemmen
som andra enskilda hem. Hem för vård eller boende blir det sammanfattande begreppet för socialtjänstens institutioner. Det innesluter nuvarande barn- och ungdomshem, ungdomsvårdsskolor, nykterhetsvårdsanstalter, inackorderingshcm för narkotikamissbrukare m. m.
Kommunerna och landstingskommuncrna skall enligt lagförslaget ha
ansvar för att behovet av hem för vård eller boende inom socialtjänsten
blir tillgodosett. Behovet av sådana hem och ansvaret för deras inrättande och drift skall redovisas i en plan för varje landstingskommun.
Huvudmannaskapet för de nuvarande statliga ungdomsvårdsskolorna
och allmänna vårdanstalterna för alkoholmissbrukare föreslås bli överfört till i första hand landstingskommunerna. Förhandlingar om ett
sådant överförande pågår f. n. mellan statens förhandlingsnämnd och
landstings- och kommunförbunden.
I lagen ges särskilda regler till skydd för underåriga. De ersätter
framför allt de nuvarande reglerna om fosterbarnsvård i barnavårdslagen. Fosterbarnsbegrcppet föreslås avskaffat. Åldersgränsen höjs från
16 till 18 år bl. a. när det gäller krav på socialnämndens medgivande till
att barn får tas emot för vård och fostran i hem som inte tillhör någon
av hans föräldrar eller någon annan som har vårdnaden om honom.
Den föreslagna socialtjänstlagen innehåller också bestämmelser om
nämndorganisationen, handläggning av ärenden och register. Kommunerna ges möjlighet att inrätta sociala distriktsnämnder under socialnämnden. Liksom distriktsnämnderna enligt nuvarande lagstiftning skall
de främst handlägga ärenden om vård eller andra åtgärder beträffande
enskilda personer. Distriktsnämnderna föreslås emellertid också kunna
få vidgade uppgifter jämfört med nu.
Vissa regler kompletterar på socialtjänstens område bestämmelserna i
den sekretesslag som regeringen denna dag har föreslagit om handlingssekretess och tystnadsplikt inom den offentliga sektorn. Socialnämndernas rutinmässiga rapporteringsskyldighet i körkortsärenden ersätts av
en möjlighet att inhämta yttrande från socialnämnden i vissa fall.
Det föreslås också regler som, med vissa undantag, förbjuder att det i
personregister hos socialnämnden tas in uppgifter om ömtåliga person-
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liga förhållanden. Anteckningar och andra uppgifter i personakter och
personregister hos socialnämnden skall av hänsyn till den enskildes integritet gallras efter fem år. Undantag görs bl. a. för forskningsändamål.
I propositionen behandlas även forskning och utvecklingsarbete samt
statistik inom den nya socialtjänsten.
Socialstyrelsen föreslås ha tillsynen över socialtjänsten i riket. Till
ledning för socialtjänstlagens tillämpning skall styrelsen utfärda allmänna råd.
Länsstyrelserna föreslås få i uppgift att följa lagens tillämpning, informera och ge råd till allmänheten i frågor som rör socialtjänsten, biträda socialnämnderna i deras verksamhet och se till att nämnderna
fullgör sina uppgifter på ett ändamålsenligt sätt.
En omfattande omorganisation av socialstyrelsen kommer senare att
föreslås i en särskild proposition. En särskild social enhet inrättas vid
länsstyrelserna.
Socialtjänstlagen föreslås slutligen innehålla bestämmelser om rätt för
den enskilde att hos Iänsrätten överklaga socialnämndens beslut i ärenden om rätt till bistånd m. m.
En fristående lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
föreslås för att garantera behövlig vård när sådan inte kan ges med den
unges eller föräldrarnas samtycke. Bestämmelserna ersätter i viss utsträckning barnavårdslagens bestämmelser om omhändertagande för
samhällsvård. Vård med stöd av LVU skall beredas den som är under
18 år, om brister i omsorgen om den unge eller hans eget beteende medför risker för hans hälsa eller utveckling. För den som behöver vård
p. g. a. sitt beteende kan vård med stöd av lagen beslutas tills den unge
fyller 20 år.
Vård med stöd av LVU beslutas av länsrätten efter ansökan av socialnämnden. Kan länsrättens beslut inte avvaktas, får nämnden i vissa fall
besluta att omedelbart omhänderta den unge. Sådana beslut skall underställas länsrättens prövning.
Beslut om omhändertagande eller om vård enligt lagen medför rätt
för socialnämnden att bestämma hur vården skall ordnas och var den
unge skall vistas under vårdtiden. Nämnden skall noga följa vården av
den unge och regelbundet pröva om vården enligt lagen kan upphöra.
I fråga om unga som bereds vård p. g. a. sitt eget beteende skall nämnden minst en gång i halvåret pröva om vården kan upphöra. När vård
enligt lagen inte längre behövs, skall nämnden förklara vården avslutad.
När det gäller personer över 20 års ålder skall det inte längre vara
möjligt att besluta om vård utan samtycke enligt sociallagstiftningen. I
stället föreslås att lagen (1966: 293) om beredande av sluten psykiatrisk
vård i vissa fall (LSPV) skall kompletteras med vissa bestämmelser om
missbrukare.,
Enligt lagförslaget skall den som är beroende av alkohol eller narko-
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tika och till följd härav är i trängande behov av avgiftning och annan
psykiatrisk vård i samband med deriria ki.Jrina beredas vård oberoende
av samtycke, om utebliven vård skulle innebära allvarlig fara för hans
hälsa eller liv eller för någon annans personliga säkerhet eller hälsa.
Vård med stöd av lagen skall kunna pågå i högst fyra veckor. Som
regel skall sjukhuset meddela socialnämnden om intagning av en missbrukare. Socialnämnden blir skyldig att upprätta en plan för den vård
som missbrukaren kan behöva efter det att sjukhusvistelsen har upphört. Vid överklagande av beslut om intagning för vård enligt den nya
regeln gäller en rätt till särskilt snabb besvärsprövning.
I avvaktan på en översyn av lagstiftningen föreslås vissa andra ändringar i LSPV. Bestämmelsen om ansökan som förutsättning för intagning på sjukhus slopas. Möjlighet öppnas att bereda vård vid andra institutioner än de sjukhus som nu omfattas av lagen. Ändrade regler föreslås vidare i bl. a. de s. k. konverteringsfallen. Reglerna om utskrivning och utskrivning på försök får ett något ändrat innehåll.
De nuvarande utskrivningsnämnderna får en avsevärt ökad roll i
bevakningen av patienternas rättssäkerhet. Nämnderna får därvid fler
lekmannaledamöter. Bl. a. skall en ledamot ha särskild erfarenhet av
sociala frågor. Nämnderna byter också namn till psykiatriska nämnder.
Lagen föreslås bli benämnd lag om psykiatrisk vård i vissa fall (LPV).
Slutligen innehåller propositionen förslag om ökad användning av
offentligt biträde i mål och ärenden om vård oberoende av samtycke
bl. a. enligt LVU och LPV. Brottsbalkens bestämmelse om överlämnande för vård enligt barnavårdslagen som påföljd för brott av unga ersätts av överlämnande för vård inom socialtjänsten. Bestämmelsen om
överlämnande för vård enligt lagen om nykterhetsvård upphör att gälla.
Den nya socialtjänstlagen medför också följdändringar i ett stort antal
andra lagar.
Samtliga lagförslag föreslås träda i kraft den 1 januari 1981. Förberedelser för en omfattande utbildning av förtroendevalda och anställda
har redan inletts. En särskild information till allmänheten förbereds
också.
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Förslag till

Socialtjänstlag
Härigenom föreskrivs följande.
Inledande bestämmelser

Socialtjänstens mål
1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens
grund främja människornas
ekonomiska och sociala trygghet,
jämlikhet i levnadsvillkor och
aktiva deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för
sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla
enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.
Kommwzens ansvar
2 § Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område.
3 § Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.
Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på
andra huvudmän.
4 § För att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten skall
det i varje kommun finnas en socialnämnd.

Socialtjänstens innehåll

Socialnämndens uppgifter
5 § Till socialnämndens uppgifter hör att
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,
informera om socialtjänsten i kommunen,
genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden,
svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver
det.
Rätten till bistånd
6 § Den enskilde har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och sin livsföring i övrigt, om hans behov inte kan tillgodoses
på annat sätt.
Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.
Biståndet skall utformas så att det stärker hans resurser att leva ett
självständigt liv.
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Allmänna riktlinjer för socialnämndens verksamhet
7 § Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen skall bygga på
nämndens sociala erfarenheter och särskilt syfta till att påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden i kommunen. Nämnden skall
också verka för att offentliga lokaler och allmänna kommunikationer
utformas så att de blir lätt tillgängliga för alla.
Socialnämnden skall även i övrigt ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden
för barn och ungdom, äldre och andra grupper som har behov av samhällets särskilda stöd. Socialnämnden skall i sin verksamhet främja den
enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning.
8 § Socialnämnden skall i den uppsökande verksamheten upplysa om
socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. När det är
lämpligt skall nämnden härvid samverka med andra samhällsorgan och
med organisationer och andra föreningar.
9 § Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras tillsammans med honom och vid behov i samverkan med
andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar.
10 § Socialnämnden bör genom hjälp i hemmet, färdtjänst eller annan
service underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakter med
andra.
Nämnden bör även i övrigt tillhandahålla sociala tjänster genom rådgivningsbyråer, socialcentraler och liknande, social jour eller annan därmed jämförlig verksamhet.
Nämnden kan utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj
med uppgift att hjälpa den enskilde och hans närmaste i personliga
angelägenheter, om den enskilde begär eller samtycker till det.
Omsorger om barn och ungdom
11 § Socialnämnden skall
verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden,
i nära samarbete med hemmen främja en allsidig pcrsonlighctsutveckIing och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom
och
sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till den
unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet.
12 § För barn som stadigvarande vistas i kommunen skall bedrivas
förskole- och fritidshemsverksamhet.
Förskoleverksamheten avser barn som inte har uppnått skolpliktig
ålder och barn vilkas skolgång har uppskjutits enligt 32 § andra stycket skollagen (1962: 319).
Fritidshemsverksamheten avser skolpliktiga barn till och med tolv
års ålder.
13 § Barn skall anvisas plats i förskola från och med höstterminen det
år då de fyller sex år. Förskolan skall omfatta minst 525 timmar om
året.
De barn vilkas skolgång har uppskjutits enligt 32 § andra stycket skollagen (1962: 319) skall anvisas plats i förskola.
14 § De barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall anvisas plats i förskola tidigare än som
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anges i 13 § första stycket eller med förtur anvisas plats i fritidshcm, om
inte barnens behov av sådant stöd tillgodoses på något annat sätt.
15 § Kommunen skall genom en planmässig utbyggnad av förskoleoch fritidshcmsverksamheten sörja för att de barn som på grund av föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller av andra skäl behöver omvårdnad utöver vad som följer av 13 och 14 §§ får sådan omvårdnad,
när inte behovet tillgodoses på annat sätt.
I kommunen skall finnas en av kommunfullmäktige antagen plan för
förskole- och fritidshemsverksamheten. Planen skall avse en period av
minst fem år.
16 § Om ett barn vårdas på sjukhus eller i någon annan institution,
skall huvudmannen för institutionen sörja för att barnet får tillfälle att
delta i verksamhet som motsvarar den som erbjuds i förskola eller fritidshemsverksamhet.
17 § Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om förskole- och
fritidshemsverksamhetens organisation.
Omsorger om äldre miimziskor
18 § Socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet
att leva och bo självständigt och att ha en aktiv och meningsfull tillvaro
i gemenskap med andra.
19 § Socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostäder och ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan
lättåtkomlig service.
För äldre människor med behov av särskilt stöd skall kommunen inrätta bostäder med gemensam service (servicehus).
övergången från ett yrkesverksamt liv skall underlättas genom information och annat stöd.
Omsorger om människor med handikapp
20 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska,
psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får
möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.
Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull
sysselsättning och att han får bo på ett sätt som är anpassat efter hans
behov av särskilt stöd.
Vård i familjehem och i hem för vård eller boende
21 § Socialnämnden skall sörja för att den som behöver vårdas eller
bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett familjehem eller i ett hem
för vård eller boende.
Socialnämnden ansvarar för att den som genom nämndens försorg
bar tagits emot i ett annat hem än det egna får god vård.
Vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet
med de anhöriga och kontakt med hemmiljön.
22 § Det behov av hem för vård eller boende som är gemensamt för
kommunerna inom en landstingskommun skall tillgodoses av landstingskommunen och kommunerna i området.
Behovet av sådana hem och ansvaret för deras inrättande och drift
skall redovisas i en plan. Planen upprättas av landstingskommunen och
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kommunerna i området gemensamt. Den skall redovisas för länsstyrelsen.
·
23 § Vård i familjehem och hem för vård eller boende skall bedrivas
i samråd med socialnämnden.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
ytterligare föreskrifter om vård i sådana hem.
Särskilda regler till skydd för underåriga
24 § Var och en som får kännedom om att en underårig misshandlas
i hemmet eller annars behandlas där på ett sådant sätt att det är fara
för hans hälsa eller utveckling bör anmäla detta till socialnämnden.
Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt de som
är anställda hos sådana myndigheter är skyldiga att genast till socialnämnden anmäla om något gör att socialnämnden behöver ingripa till
en underårigs skydd. Detta gäller även läkare, lärare, sjuksköterskor och
barnmorskor som inte har sådan anställning i fråga om vad de får veta
i sin yrkesverksamhet.
Anmälningsplikt gäller även för dem som är verksamma inom kommunal familjerådgivning, om de i sin verksamhet får kännedom om att
en underårig misshandlas i hemmet.
25 § En underårig får inte utan socialnämndens medgivande tas emot
för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör
någon av hans föräldrar eller någon annan som har vårdnaden om
honom. Som ett medgivande anses socialnämndens beslut att bereda den
underårige vård i ett visst familjehem.
Är det fråga om att ta emot ett utländskt barn i syfte att adoptera det,
skall medgivandet inhämtas innan barnet lämnar sitt hemland. Medgivandet upphör att gälla om inte barnet har tagits emot i hemmet inom
ett år från det medgivandet lämnades.
26 § Socialnämnden skall
medverka till att de underåriga som avses i 25 § får god vård och
fostran och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden,
verka för att de får lämplig utbildning och
lämna vårdnadshavarna och dem som vårdar sådana underåriga råd,
stöd och annan hjälp som de behöver.
27 § När ett barns bästa kräver det, får socialnämnden förbjuda en
person som har sitt hem inom kommunen att utan nämndens medgivande ta emot andras underåriga barn för sådan vistelse i hemmet som
inte är tillfällig.
28 § Socialnämnden får för viss tid eller tills vidare förbjuda den som
har vårdnaden om en underårig att ta denne från ett hem som avses i
25 §, om det finns risk som inte är ringa för att barnets kroppsliga eller
själsliga hälsa skadas om det skiljs från hemmet.
Om det finns sannolika skäl för att en sådan risk föreligger men den
behövliga utredningen inte har kunnat slutföras, får ett tillfälligt förbud
meddelas att gälla i avvaktan på att ärendet kan slutligt avgöras, dock
högst fyra veckor.
Ett förbud enligt denna paragraf hindrar inte att barnet skiljs från
hemmet på grund av ett beslut enligt 21 kap. föräldrabalken.
29 § Socialnämndens ordförande får meddela förbud enligt 28 §, om
socialnämndens prövning inte kan avvaktas utan fara eller allvarlig
olägenhet.
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Ett förbud som ordföranden har meddelat gäller tills vidare i avvaktan
på nämndens prövning. Nämnden skall pröva förbudet utan dröjsmål
och senast inom tio dagar från ordförandens beslut.
30 § Ett medgivande enligt 25 § första stycket meddelas av socialnämnden i vårdnadshavares hemkommun. Om nämndens prövning gäller
ett hem i en annan kommun, skall nämnden rådgöra med socialnämnden
i den kommunen innan den fattar sitt beslut.
Ett medgivande enligt 25 § andra stycket meddelas av socialnämnden
i de blivande adoptivföräldrarnas hemkommun.
Den nämnd som har lämnat medgivande enligt 25 § fullgör skyldigheterna enligt 26 § samt beslutar i frågor som avses i 28 §.
31 § Enskilda personer eller sammanslutningar får inte bedriva verksamhet som syftar till att förmedla underåriga till hem som avses i 25 §.
Om rätt för auktoriserade sammanslutningar att i vissa fall lämna förmedlingshjälp m. m. finns bestämmelser i lagen (1979: 552) om internationell adoptionshjälp.
32 § Bestämmelser om vård av unga i vissa fall finns i lagen (1979:
000) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Avgifter m. m.
33 § Socialnämnden får återkräva ekonomisk hjälp som den enskilde
har erhållit enligt 6 §, endast om den har lämnats som förskott på en
förmån eller ersättning eller till den som är indragen i arbetskonflikt.
Har ekonomisk hjälp lämnats i annat fall än som avses i 6 §, tar
socialnämnden återkräva hjälpen, om den har getts under villkor om
återbetalning.
34 § Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär som socialnämnden har beslutat om medför inte kostnadsansvar för den enskilde vård. tagaren,
Om en underårig genom socialnämndens försorg får vård i ett annat
hem än det egna, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning delta
i kommunens kostnader enligt grunder som regeringen föreskriver.
35 § För andra sociala tjänster får kommunen ta ut skäliga avgifter
enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader.
För sådana platser i förskola som avses i 13 och 14 §§ får avgift tas
ut endast i den mån verksamheten överstiger 15 timmar i veckan eller
525 timmar om året.
Om avgifter för platser i servicehus för äldre människor finns särskilda bestämmelser.
36 § Vill socialnämnden föra talan om ersättning som en enskild inte
betalar godvilligt för ekonomisk hjälp som avses i 33 § eller för vårdkostnad som kommunen har haft enligt 34 § andra stycket, skall talan
väckas hos länsrätten inom tre år från det kommunens kostnad uppkom.
Talan väcks vid länsrätten i det län där den enskilde är bosatt.
Talan om ersättning får inte bifallas, om den ersättningsskyldige genom att återbetala kostnaden eller en del av denna kan antas bli ur stånd
att klara sin försörjning eller sin dagliga livsföring i övrigt eller annars
synnerliga skäl talar mot bifall till ersättningsanspråket.
37 § Socialnämnden får helt eller delvis efterge den ersättningsskyldighet som avses i 33 § och 34 § andra stycket.
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Nämndorganisationen
Socialnämnden
38 § Följande bestämmelser i 3 kap. kommunallagen (1977: 179) gäller i tillämpliga delar socialnämnd
2 § om antalet ledamöter m. m.,
3 § första stycket om valbarhet m. m ..
4 § om rätt till ledighet från anställning,
5 § första stycket om mandattid,
5 § tredje stycket om verkan av ledamots avgång,
6 § om ordförande och vice ordförande,
7 § om tid och plats för sammanträde samt om närvarorätt vid sammanträde,
8 § om suppleants tjänstgöring m. m.,
9 § första stycket om beslutförhet,
10 § om beslutsförfarande och protokoll m. m.,
11 § om delgivning m. m.,
12 § om reglemente och delegation.
För Stockholms kommun gäller dock inte 3 kap. 5 § första stycket
eller 6 § kommunallagen.
39 § Socialnämnden skall själv eller genom ombud föra kommunens
talan i mål och ärenden som enligt denna lag eller annan författning ankommer på socialnämnden.
Socialnämnden skall även i övrigt ha hand om förvaltning och verkställighet inom sitt verksamhetsområde, i den mån dessa uppgifter inte
tillkommer någon annan enligt beslut som avses i 3 kap. 14 § kommunallagen (1977: 179).
40 § Socialnämnden skall hos fullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder och hos andra myndigheter göra de framställningar som
nämnden finner påkallade.
Socialnämnden får inhämta yttranden och upplysningar från kommunstyrelsen och övriga nämnder och från beredningar och tjänstemän
i den egna kommunen, när det behövs för nämndens verksamhet.
Social distriktsnämnd
41 § Kommunfullmäktige får besluta att i kommunen inrätta två eller
flera sociala distriktsnämnder, var och en för ett geografiskt distrikt.
42 § En social distriktsnämnd skall följa utvecklingen inom distriktet
och hos socialnämnden anmäla behovet av åtgärder beträffande samhällsmiljön, den sociala planeringen och den allmänt förebyggande verksamheten.
43 § De sociala distriktsnämnderna avgör ärenden som enligt denna
lag eller annan författning ankommer på socialnämnden och som avser
vård eller någon annan åtgärd beträffande en enskild person, om inte
kommunfullmäktige har beslutat annorlunda beträffande en viss grupp
av ärenden.
44 § Om kommunfullmäktige beslutar det, får socialnämnden uppdra
åt distriktsnämnderna att
1. göra framställningar till fullmäktige,
2. besluta i frågor som gäller den allmänt förebyggande verksamheten
i distriktet,
3. handha förvaltning och verkställighet i fråga om egendom som annars förvaltas av socialnämnden,
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4. handlägga frågor om anställning, ledighet, vikariat eller skiljande
fran tjänst samt andra frågor beträffande personal inom distriktsnämndens verksamhetsområde.
45 § Om distriktsnämnder har inrättats, får kommunfullmäktige föreskriva att distriktsnämnderna skall lämna sina budgetförslag till socialnämnden inom den tid som kommunstyrelsen har bestämt. Socialnämnden skall i sådant fall med eget yttrande överlämna distriktsnämndernas
budgetförslag till kommunstyrelsen.
46 § Vad som sägs i denna lag eller annan författning om socialnämnd
tillämpas också på sociala distriktsnämnder. I frågor som avses i 39 §
andra stycket och 40 § första stycket gäller dock bestämmelserna i 44 §.
Om det i lag eller annan författning har meddelats någon bestämmelse
som avviker från vad som har sagts nu, gäller den bestämmelsen.
Delegation
47 § Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte avse vad
som ankommer på nämnden enligt 2, 5 och 6 §§, 11 § första och andra
styckena, 17 §tredje stycket samt 18 §lagen (1979: 000) med särskilda
bestämmelser om vård av unga.
I de kommuner där sociala distriktsnämnder inte har inrättats får dock
beslutanderätten i frågor som avses i första stycket uppdras åt en särskild
avdelning som består av ledamöter eller suppleanter i nämnden.
48 § Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller
föräldrabalken avse endast uppgifter som anges i följande lagrum
1 kap. 4 § föräldrabalken,
2 kap. föräldrabalken, dock inte uppgifter enligt 7 § eller beslut att
inte påbörja utredning eller att lägga ned en påbörjad utredning enligt
9 §,
3 kap. föräldrabalken,
7 kap. 2 § och 7 § föräldrabalken, dock inte om avtalet innefattar åtagande att utge engångsbelopp, samt 11 § föräldrabalken.
Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte heller omfatta
befogenhet att meddela beslut i frågor som avses i 25, 27 eller 28 § denna lag eller att fullgöra vad som ankommer på nämnden enligt 5 § lagen
(1947: 529) om allmänna barnbidrag eller enligt 9 § lagen (1964: 143)
om bidragsförskott.
49 § Om rätt att i vissa fall fatta beslut i socialnämndens ställe finns
bestämmelser i 29 § första stycket och i lagen (1979: 000) med särskilda
bestämmelser om vård av unga.
Handläggning av ärenden m. m.

50 § Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning av vad som
genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom
och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden.
51 § Vad som har kommit fram vid utredning och som har betydelse
för ett ärendes avgörande skall tillvaratas på ett betryggande sätt.
Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall förvaras
så att den som är obehörig inte får tillgång till dem.
52 § Den enskilde bör hållas underrättad om de journalanteckningar
och andra anteckningar som förs om honom.
53 § I ärenden hos socialnämnd gäller 4 och 5 §§ förvaltningslagen
(1971: 290) om jäv.
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Dessutom skall, utan hinder av 2 § 2 förvaltningslagen, i alla ärenden
enligt denna lag följande bestämmelser i förvaltningslagen tillämpas
6 § om ombud och biträde,
8 § om vägledning av part,
9 §om tolk,
10 § om remiss.
54 § Om ett ärende hos socialnämnden avser myndighetsutövning mot
enskild, skall följande bestämmelser i förvaltningslagen (1971: 290) tilllämpas
14 § om parts rätt till insyn,
15 § om kommunikation,
16 § om pa.rts rätt att meddela sig muntligen,
17 § om beslutsmotivering,
19 § om rättelse av beslut,
20 §om ansvar.
Bestämmelserna i 15 § förvaltningslagen gäller dock inte uppgifter
som har lämnats av någon annan sökande i ett ärende om plats i förskola eller fritidshem eller i servicehus eller om någon annan liknande
social tjänst.
Vad som sägs i första stycket gäller också när det är fråga om en ansökan eller ett yttrande till en annan myndighet i ett mål eller ärende
som rör myndighetsutövning mot enskild hos denna.
55 § Den som enligt vad som sägs i 54 § skall ges tillfälle att yttra
sig enligt 15 § förvaltningslagen (1971: 290) har rätt att få företräde inför nämnden, om inte särskilda skäl föranleder annat.
Den som ges tillfälle att yttra sig skall underrättas om sin rätt att få
företräde inför nämnden.
56 § Barn som har fyllt 15 år har rätt att själva föra sin talan i mål
och ärenden enligt denna lag.
Barn som är yngre bör höras, om det kan vara till nytta för utredningen och barnet inte kan antas ta skada av det.
57 § Socialnämnden har rätt att av de allmänna försäkringskassorna
eller erkända arbetslöshetskassorna få uppgifter om ekonomisk hjälp som
har lämnats till enskilda, som har ärenden hos nämnden.
58 § I mål och ärenden enligt denna lag får delgivning inte ske med
tillämpning av 12 eller 15 § delgivningslagcn (1970: 428).
Register m. m.
59 § I sådana personregister hos socialnämnden som utgör samman·
ställningar av uppgifter får inte tas in uppgifter om ömtåliga personliga
förhållanden.
Detta hindrar inte att det i ett personregister tas in uppgifter om åtgärder som har beslutats inom socialtjänsten och som innebär myndighetsutövning och den bestämmelse på vilken ett beslut om en sådan åtgärd
grundas.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
ytterligare föreskrifter om registren.
60 § Anteckningar och andra uppgifter i en personakt som tillhör socialnämndens personregister skall gallras ut fem år efter det sista anteckningen gjordes i akten. När ansvaret för socialtjänsten har gått över till
en annan socialnämnd, skall tiden för gallringsplikten räknas från den
sista anteckningen i akten hos den nämnden.
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Uppgifter i personregister som avses i 59 § första stycket skall gallras
ut fem år efter det att de förhållanden som uppgiften avser har upphört.
Gallringen skall vara avslutad senast kalenderåret efter det att gallringsskyldigheten inträdde.
61 § I fråga om personregister som förs med hjälp av automatisk databehandling finns bestämmelser i datalagen (1973: 289).
62 § Originalhandlingar som rör utredning om att fastställa faderskap
eller om underhållsbidrag får inte gallras med stöd av bestämmelserna i
60 §.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva andra undantag från gallringsskyldighcten.
63 § Socialnämnden skall, enligt vad regeringen närmare föreskriver,
ur personregister lämna ut uppgifter till statistiska centralbyrån för angelägna statistiska ändamål.
64 § Socialnämnden skall lämna ut uppgifter ur personregister till statliga myndigheter, när detta begärs för forskningsändamål och det kan
ske utan risk för att den enskilde eller någon honom närstående lider
men.
65 § Socialnämnden skall på begäran av en annan myndighet till denna lämna uppgifter om utgiven ekonomisk hjälp, om syftet är att undvika felaktiga utbetalningar från det allmänna.
66 § Bestämmelserna i 7 kap. 4 § sekretesslagen (1979: 00) hindrar
inte socialnämnden att polisanmäla brott som är riktade mot socialnämnden eller berör den verksamhet som nämnden har ansvar för.

Socialstyrelsens och länsstyrelsens uppgifter
67 § Socialstyrelsen har tillsyn över socialtjänsten i riket. Styrelsen
skall följa och vidareutveckla socialtjänsten. Till ledning för tillämpningen av denna lag utfärdar socialstyrelsen allmänna råd.
68 § Länsstyrelsen skall inom länet
följa socialnämndernas tillämpning av denna lag,
informera och ge råd till allmänheten i frågor som rör socialtjänsten,
biträda socialnämnderna med råd i deras verksamhet,
främja samverkan på socialtjänstens område mellan kommunerna och
andra samhällsorgan,
även i övrigt se till att socialnämnderna fullgör sina uppgifter på ett
ändamålsenligt sätt.
Hem för vård eller boende som drivs av en kommun eller landstingskommun står under länsstyrelsens tillsyn.
69 § Vill en enskild person eller sammanslutning inrätta ett hem för
vård eller boende, skall tillstånd sökas hos länsstyrelsen. Ett sådant hem
står under tillsyn av socialnämnden i den kommun där hemmet är beläget. Nämnden har rätt att inspektera verksamheten vid hemmet.
Vad som sägs i första stycket gäller även hem som har inrättats för
vård under en begränsad del av dygnet.
Om enskilda vårdhem finns särskilda bestämmelser.
70 § Om det föreligger något missförhållande vid ett hem för vård
eller boende, skall länsstyrelsen förelägga ledningen för hemmet att avhjälpa missförhållandet.
Om missförhållandet är allvarligt och länsstyrelsens föreläggande inte
efterkoms, får länsstyrelsen förbjuda fortsatt verksamhet.
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övriga bestämmelser

överflyttning av ärende
71 § Ett ärende som avser vård eller någon annan åtgärd beträffande
en enskild person kan flyttas över till en annan socialnämnd, om denna
nämnd samtycker till det.
överklagande av beslut
72 § Socialnämndens beslut överklagas hos länsrätten genom besvär,
om nämnden har meddelat beslut i fråga om
bistånd enligt 6 §,
medgivande enligt 25 §,
förbud enligt 27 eller 28 § eller
eftergift enligt 37 §.
73 § Länsstyrelsens beslut i ärenden om tillstånd enligt 69 § eller om
föreläggande eller förbud enligt 70 § får överklagas hos kammarrätten
genom besvär.
Länsstyrelsens beslut om föreläggande eller förbud enligt 70 § och
kammarrätts motsvarande beslut gäller omedelbart.
Böter
74 § Till böter döms den som
1. åsidosätter bestämmelserna i 25 § eller 31 § första stycket, om inte
gärningen i sistnämnda fall är belagd med straff i lagen (1979: 552) om
internationell adoptionshjälp,
2. överträder förbud som har meddelats med stöd av 27 eller 28 §,
3. utan tillstånd driver ett sådant hem för vård eller boende som avses
i 69 §,
4. i strid mot ett förbud som har meddelats enligt 70 § fortsätter verksamheten vid ett hem för vård eller boende.
Allmänt åtal får väckas endast om gärningen har anmälts till åtal av
socialnämnden, länsstyrelsen eller socialstyrelsen.
Kommuner utanför landsting
75 § Vad som sägs i denna lag om landstingskommun skall tillämpas
också på en kommun som inte tillhör någon landstingskommun.

övergångsbestämmelser
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981. Genom lagen upphävs
1. barnavårdslagen (1960: 97),
2. lagen (1954: 579) om nykterhetsvård,
3. lagen (1956: 2) om socialhjälp,
4. lagen (1970: 296) om social centralnämnd m. m.,
5. lagen (1976: 381) om barnomsorg,
6. lagen (1936: 56) om socialregister.
2. Bestämmelserna i 60 § om gallring tillämpas tidigast den 1 januari
1986 i fråga om uppgifter och andra anteckningar som avser tiden före
den 1 januari 1981.
3. Äldre ,bestämmelser gäller fortfarande i fråga om en kommuns rätt
till ersättning från en annan kommun för kostnader som har uppkommit
före utgången av år 1980 för socialhjälp enligt 12 § lagen (1956: 2) om
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socialhjälp eller för utgifter i samband med omhändertagande för samhällsvård enligt barnavårdslagen (1960: 97).
4. Bestämmelserna i lagen (1956: 2) om socialhjälp gäller fortfarande i fråga om kommuners rätt till ersättning av enskilda för socialhjälp
som har lämnats före utgången av år 1980. Talan om ersättning som förs
efter denna tidpunkt skall dock väckas vid länsrätten. I fråga om mål
som vid ikraftträdandet är anhängiga vid länsstyrelsen gäller bestämmelserna i punkt 5.
5. Sådana mål vid länsstyrelserna som avser besvär över en socialnämnds beslut om socialhjälp eller ersättning för utgiven socialhjälp och
som inte har avgjorts före utgången av år 1980 skall efter den tidpunkten
prövas av länsrätterna.
6. Om det i lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som
har ersatts .genom en bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den
nya bestämmelsen.
Bestämmelser i lag eller annan författning om fosterbarn, fosterföräldrar eller fosterhem tillämpas dock i den betydelse som de har i den
författningen.
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Förslag till

2

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
Härigenom föreskrivs följande.
Beredande av vård
I § Den som är under 18 år skall beredas vård med stöd av denna lag, om
det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den
eller dem som har vårdnaden om honom och, när den unge har fyllt 15 i'lr,
av honom själv.
Vård skall beredas den unge om
I. brister i omsorgen om honom eller något annat förhållande i hemmet
medför fara för hans hälsa eller utveckling eller
2. den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för allvarlig fara genom
missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något
annat därmed jämförbart beteende.
Vård med stöd av andra stycket 2 får även beredas den som har fyllt 18
men inte 20 år, om vård inom socialtjänsten med hänsyn till den unges
behov och personliga förhållanden i övrigt är uppenbart lämpligare än
annan vård.

2 § Beslut om vård med stöd av denna lag meddelas av länsrätten efter
ansökan av socialnämnden.
Ansökan skall innehålla en redogörelse för den unges förhållanden,
tidigare vidtagna åtgärder och den vård som socialnämnden avser att
anordna.
Om vården inte har påbörjats inom fyra veckor från den dag då
beslutet har vunnit Jaga kraft. gäller beslutet inte längre.

3 §

4 § Beträffande vårdens innehåll och utformning gäller bestämmelserna i
socialtjänstlagen ( 1979: ()()) och föreskrifterna i 11- 16 §§.

5 § Socialnämnden skall noga följa vården av den som har beretts vård
med stöd av denna lag. När vård enligt lagen inte längre behövs, skall
nämnden besluta att vården skall upphöra.
Har den unge beretts vård med stöd av I § andra styck.::t 2 eller tredje
stycket, skall socialnämnden inom sex månader från dagen för verkställighet av vårdbeslutet pröva frågan om vård med stöd av lagen skall
upphöra. Denna fråga skall därefter prövas fortlöpande inom sex månader
från senaste prövning.
Vård som har beslutats med stöd av I § andra stycket I skall upphöra
senast när den unge fyller 18 år.
Vård som har beslutats med stöd av I § andra stycket 2 eller tredje
stycket skall upphöra senast när den unge fyller 20 år. Har sex månader då
inte förflutit från det rätten beslutade om vård eller socialnämnden senast
prövade frågan om vårdens upphörande, får dock vård med stöd av lagen
pågå längst tills denna tid har gått ut.
2 Riksdaf?en 1979/80. I sam/. Nr I. Del A
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Omedelbart omhändertagande
6
Socialnämnden fär besluta att den som är under 20 år skall omhändenas omedelbart
om det är sannolikt att den unge behöver beredas värd med stöd av
denna lag och
rättens beslut inte kan avvaktas med hiinsyn till risken för den unges
hiilsu eller utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan
försvttras eller vidare ätgärder hindras.
Kan socialnämndens beslut om omhändertagande inte avvaktas, får
beslut om omhändertagande fattas av nämndens ordförande eller någon
annan ledamot som nämnden har förordnat. Beslutet skall anmälas vid
nämndens nästa sammanträde.
Ett beslut om omedelbart omhändertagande skall underställas läns7
rätten inom en vecka från den dag då beslutet fattades. Därvid skall
beslutet jämte handlingarna i ärendet tillställas rätten.
Länsrätten skall pröva beslutet så snart det kan ske och, om synnerliga
hinder inte föreligger, inom en vecka från den dag dä beslutet och handlingarna har kommit in till rätten.
Om underställning inte har skett inom föreskriven tid, upphör omhändertagandet.
Om länsrätten fastställer ett beslut om omedelbart omhänderta8
gande, skall socialnämnden inom fyra veckor från den dag då omhändertagandet verkställdes ansöka hos länsrätten om att den unge skall beredas
vård med stöd av denna lag.
Omhändertagandet upphör, om
I. ansökan om vård inte har gjorts mom den tid som anges första
stycket,
2. ansökan om värd inte bifalls,
3. den unge häktas.
Om del inte längre finns skäl för omhändertagandet, skall socialnämnden besluta att detta genast skall upphöra.

*

*

*

Målens handläggning
9
M1'11 om vård med stöd av denna lag skall prövas skyndsamt.
Om den unge är omhändertagen, skall länsrätten hålla förhandling i
målet inom två veckor från den dag då ansökan om vård kom in. Länsrätten får förlänga denna tid. om ytterligare utredning eller annan särskild
omständighet gör det nödvändigt.
10
I mål om vård enligt denna lag skall länsrätten och kammarrätten
hålla muntlig förhandling, om detta inte är uppenbart obehövligt.
Muntlig förhandling skall alltid hållas, om någon part begär det. Parterna
skall upplysas om sin rätt att begära muntlig förhandling.
Uteblir enskild part som har kallats vid vite att inställa sig personligen
vid förhandling, får rätten förordna att han skall bämtas till rätten antingen
omedelbart eller till en senare dag.

*

*

Vården
JI § När ett beslut har fattats om omhändertagande eller om vård enligt
denna lag, bestämmer socialnämnden hur vården av den unge skall ordnas
och var han skall vistas under vårdtiden.
Nämnden får medge att den unge vistas i sitt eget hem, om detta kan
antas vara bäst ägnat att främja vården av honom. Vård med stöd av denna
lag skall dock alltid inledas utanför den unges eget hem.
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Nämnden eller den ät vilken nämnden har uppdragit varden skall ha
uppsikt över den unge och. i den mån det behövs för.att genomföra värden.
hestiimma om hans personliga fcirhållanden.
12 ~ För värd av unga som på någon grund som anges i I andra stycket
1 eller tredje stycket behöver stå umlcr särskilt noggrann tillsyn skall det
finnas hem som är anpassade för sådan tillsyn. Regeringen eller. efter
regeringens bestiimmande. SlH.:ialstyrelsen beslutar vilka hem som skall
anses som hem för st1dan särskild tillsyn.
13
Om omedelbart omhändertagande eller vård av den unge har beslutats på någon grund som anges i I andra stycket 2 eller tredje stycket och
han vistas i ett sf1dant hem som avses i 12 fär han hindras att lämna
hemmet och i övrigt underkastas den begränsning av rörelsefriheten som
är nödviindig för att vården skall kunna genomföras. Den unges rörelsefrihet far också inskränkas när det påkallas av övriga intagnas eller personalens säkerhet.
14 ~ Den för vilken bestämmelserna i 13 *gäller fär inte inneha alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel. injektionssprutor eller kanyler. som kan användas för insprutning i människokroppen. eller något
annat som kan vara till men för v::\rden eller ordningen vid hemmet.
Pf1träffas sådan egendom hos den unge. får den omhändertas.
Den unge för kroppsvisiteras när han kommer till hemmet för kontroll att
han inte bär pa sig nftgot som han inte får inneha där. Detsamma gäller om
det under vistelsen i hemmet uppkommer misstanke att sådan egendom
skall pi:Hräffas hos honom.
Vid visitering skall iakttas all den hänsyn som omständigheterna
medger. Om mQjligt skall ett vittne niirvara.
15
Den för vilken bestämmelserna i 13 gäller fär underkastas övervakning av sina brev och andra försändelser, om detta är påkallat med
hänsyn till ordningen vid hemmet eller den unges särskilda förhållanden.
För detta iindamäl för den som förestar värden vid hemmet öppna och ta
del av försändelser som ankommer till eller avsänds från den unge. Om en
ankommande försändelse innehäller n::\got som den unge inte för inneha,
skall detta omhändertas.
Brev mellan den unge och en svensk myndighet eller advokat eller hans
offentliga biträde skall vidarebefordras utan föregående granskning.
16
Om det är nödvändigt med hänsyn till ändam<'ilet med värd eller
omhiindertagande med stöd av denna lag, fär socialnämnden
I. bestämma hur den rätt till umgänge med den unge som kan tillkomma
en föriilder eller n{1gon annan som har v~\rdnaden om honom skall utövas
eller
2. bestämma att den unges vistelseort inte skall röjas för föräldern eller
vi'lrdnadshavaren.

*

*

*

*

*.

*

*

Övri~a bestämmelser

*

17
I ett ärende enligt denna lag får socialnämnden besluta om läkarundersökning av den unge samt utse läkare för undersökningen. Om undersökningen inte lämpligen kan genomföras i den unges hem. får nämnden
bestämma nr1gon annan plats för den. I ett mål enligt denna lag har rätten
samma befogenhe1.
Uikarundersökning skall. om den inte av särskilda skäl är obehövlig, äga
rum innan nämnden gör ansökan enligt 2 ~.
Polismyndigheten skall po'.'I begäran av socialnämnden eller nämndens
ordförande eller av rätten fämna biträde för att hereda läkaren tillträde till
den unges hem eller för att inställa den unge till läkarundersökningen.
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18 § Polismyndigheten skall pft begäran av socialnämnden eller av nflgon
ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat lämna bitriide för att
genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av denna lag.
Om omedelbart omhändertagande eller vård av den unge har beslutats
på någon grund som anges i I §andra stycket 2 eller tredje stycket och den
unge är intagen i ett sådant hem som avses i 12 *·skall polismyndigheten
på begäran av den som förestår vfm.lcn vid hemmet Himna biträde för att
efterforska och i'lterhämta den unge. om denne har avvikit från hemmet,
eller för att ombesörja annan förflyttning av honom.
19 § Har den unge fyllt 15 är. har han rätt att själv föra sin talan i mäl och
ärenden enligt denna lag.
20 § Srn.:ialnämndens beslut fftr överklagas hos länsrätten genom besvär.
när nämnden har
I. beslutat om var vården av den unge skall inledas eller beslutat att
flytta den unge från det hem där han vistas.
2. beslutat i en fråga om vård med stöd av lagen skall upphöra.
3. med stöd av 16 § beslutat om umgiinget med den unge eller beslutat
att dennes vistelseort inte skall röjas.
Andra beslut av nämnden enligt denna lag får inte överklagas.
Rättens beslut enligt 17 § om läkarundersökning fär inte överklagas.
21 § Socialnämndens beslut enligt denna lag gäller omedelbart. om
nämnden inte förordnar något annat. Detsamma hr fallet med sädana
beslut om omedelbart omhändertagande som har meddelats av ordföranden eller n<~gon ledamot i nämnden.
Rätten för förordna att ett beslut som rätten har meddelat skall gälla
omedelbart.
22 § Om offentligt biträde och annan rättshjälp i mtil och iirenden enligt
denna lag finns bestämmelser i rättshjälpslagen ( 1972: 429).
23 § Vid handläggning i kammarrätt av mtil enligt denna lag skall nämndemän ingä i rätten.
24 § Om alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel har omhändertagits enligt 14 eller l.'i §eller pil.träffats inom ett sadant hem som avses i
12 § utan att det finns nftgon känd ägare till dem. skall den som förestär
värden vid hemmet låta förstöra eller försälja egendomen enligt bestiimmelsema om beslagtagen egendom i 2 § I första stycket lagen ( 1958: 20.'i)
om förverkande av alkllholhaltiga drycker m. m. Belopp som har erhhllits
vid försäljning tillfaller staten.
Detsamma skall gälla i fråga om injcktionssprutor och kanyler. som kan
användas för insprutning i människokroppen.

Övergångsbestämmelser
I. Denna lag träder i kraft den I januari 1981.

2. Om det före den I januari 1981 har meddelats beslut om förebyggande
titgärder eller om samhällsvård enligt barnavård slagen ( 1960: 97), g~iller
barnavitrdslagcns regler i frttga om åtgärderna eller vtinlen längst till den I
juli 1981. Om rätten efter understiillning eller besvär över ett beslut. som
har meddelats av en barnavi\rdsnämnd före den I januari. efter denna
tidpunkt beslutat om förebyggande ttlgärder eller samhiillsvhrd gäller barnavi'lrdslagens regler i fråga om :ltgärderna eller värden Hingst till den I juli
1981.
3. Om riitten efter underställning eller besvär har fastställt en barnavärdsniimnds beslut om omhändertagande för samhällsvfird enligt barnavfmlslagen ( 1960: 97). skall beslutet anses som ett beslut om vttrd med stöd
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av den nya lagen. Beslut enligt 25 *första stycket a) barnavi1rdslagen anses
hiirvid som beslut med stöd av I *andra stycket I den nya lagen och beslut
enligt 25 första stycket b) harriavfirdslagen som beslut med stöd av I
andra stycket 2 eller tredje stycket den nya lagen. Den i 5 andra stycket
den nya lagen angivna tiden sex månader skall därvid räknas fr[1n den I
januari 1981.
4. Har enligt barnavi:'trdslagen ( 1960: 97) beslutats om omhiindertagamle
för utredning. gäller barnavtirdslagens bestämmelser om sådant omhändertagande även efter den I januari 1981. Dessutom tillämpas reglerna i 8
den nya lagen om ansökan till länsrätten och omhändertagandets upphörande samt 9 andra stycket samma lag.
5. I fråga om underställning och överklagande av beslut som har meddelats före den I januari 1981 gäller bestämmelserna i barnavårdslagen
( 1900: 97). Om beslutet avser omhändertagande för samhällsvflrd, skall
prövningen ske enligt den nya lagens regler om beredande av vf1rd. Andra
beslut prövas enligt äldre bestiimmclser.

*

*

*

*

*

3

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1964: 167) med särskilda bestämmelser om
unga lagöverträdare
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1964: 167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
dels att i 4 och 13
ordet "barnavärdsnämnd" i olika böjningsformer
skall bytas ut mot ordet "socialnämnd" i motsvarande form.
dels att I, 3 och 6
skall ha nedan angivna lydelse.

**
**

N111·cir11111/c lydelse

Fiires/agen lydelse

Har brott begätts av någon som
Har lirott begåtts av n!\gon som
vid tiden för brottet ej fyllt aderton
vid tiden för brottet ej fyllt aderton
år. mil. utöver vad som följer av 20
flr,.filr, utöver vad som följer av 20
kap. 7 rättegängsbalken. åklagare
kap. 7 rättegtmgsbalken, åklagare
besluta att ej tala cl brottet,
besluta att ej åtala brottet.
om den underårige ställes under
om den underårige bereds 1·clrd
1!1·erl"ak11ing jämlikt 26 ~ harnamed stiid 111· lagen ( 1979:000) 111ecl
1·clrd.1lage11, 0111hii11derta1::es fiir
siirskilcla hestii111111elser om 1·clril m·
.rnmhiill.1Tård enligt 29 .~ sagda lag
11111:a eller blir foremiil for annan
eller blir föremål för annan d;irmed
därmed jämförlig ätgärd eller utan
jämförlig tltgärd eller utan dylik t1tdylik åtgärd blir föremål för annan
gärd blir foremi)) för annan hjälphjälp- och stiid{1tgärd samt det med
och stödätgärd samt det med skäl
skäl kan 1111111.1 att därigenom l'icltas
kan antagas att härigenom l'idtages
vad som är lämpligast for '1111111111.
vad som är lämpligast för h1111s tilleller
riitt11fiira11cle. eller
om brottet uppenbarligen skett av okynne eller förhastande.
Atal skall dock väckas. om det finnes pt1kallat 11r allmiin synpunkt.

*

'Senaste lyJcbe 1971: ::!41.

*
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N111·1irwule lydd.1·e

Fiircsla1::en lydelse

Föreligger skälig anledning att ej
111/11 ,/ brott. skall ttklagaren, innan
han beslutar i ärendet. fnln har11a1·1/rds11ii111nde11 i den kommun. där
den underi\.rige vistas. inhämta yttrande. huruvida nämnden vidtagit
eller avser att 1·id1aga ~1tgärd bcträffamte den underi\rige samt huruvida enligt nämndens mening sf1dan
åtgärd kan anses vara lämpligast för
hans tillriit11~f('ira11de.

Föreligger skälig anledning att ej
1/111/a brott. skall åklagaren. innan
han beslutar i ärendet. från soci11/nii11111den i den kommun, där den
underårige vistas, inhämta yttrande. huruvida nämnden vidtagit eller
avser att 1·id1a åtgärd beträffande
den underårige samt huruvida enligt nämndens mening sådan åtgärd
kan anses vara lämpligast för ho110111.

Nämndens yttrande skall. om t\.klagaren begär det eller nämnden finner
det erforderligt. även innefatta redogörelse för den underfaiges personliga
utveckling samt hans vandel ol:h levnadsomständigheter i övrigt.
Det åligger nämnden att avgiva sitt yttrande skyndsamt.
Är brottet ringa. får åklagaren
utan att socia/nii1111ule11.1· yttrande
inhiimtals besluta att ej åtala brottet.

Är brottet ringa. 11111 åklagaren
utan att harnt11•1/rds11iimnclen.1· yttrande inhämtats besluta att ej tala 1/
brottet.

6
An,,:tlende prifrning h11m1·ida
äwl hiir 1·iickas mot den som inskril'it.1· l'id 1111gdo111.1·1·tlrds.1'kola eller
so111 intagits å all1111i11 rtlrda11.1·1a/1
fjjr a/kolw/111i.1shmkart' iir siirskift
stadgat.

*
Misstänks någon som 111ed stöd
I* andra .1·1vcket 2 eller tredje
stycket l111::en ( /'}79:000) med särskilda he.Htimmelser 0111 1·ärd m·
unga har intagits i 1·11 sädant hem
som m·ses i 12 *sagda lag .f'iir all ha
hegiltt hrott innan l'tlrdcn 1·id hc111111et har m·slutats och hiir brottet
under all1111i111 1/tal, skall ilk/agaren
priil'll om iltal lämp/igt•n hiir ske.
Innan åtal.1fr1lg<111 <ll'går.1·, skall den
so111 .fi'ires11/r l'lirdcn 1·id hcm111et
hiiras. 0111 det in/1'fi11ns ohelu'ii'/igt.

111·

Denna lag träder i kraft den I januari 1981.
I fråga om den som vid lagens ikraftträdande är inskriven som elev vid
ungdomsvårdsskola skall bestämmelserna i 69 barnavårdslagen ( 1960: 97)
gälla vid prövning av åtal för brott som har begåtts före den I juli 1981.

*
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Förslag till

Lag om ändring i lagen (1966: 293) om beredande av sluten
psykiatrisk vård i vissa fall
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1966: 293) om beredande av
sluten psykiatrisk vård i vissa fall
dels att rubriken till lagen skall lyda lag om psykiatrisk vård i vissa fall.
dels att i 25, 27 och 33 §§ ordet "utskrivningsnämnd" i olika böjningsformer skall bytas ut mot orden "psykiatrisk nämnd" i motsvarande form,
dels att i 25. 31 och 33 §§ orden "psykiatrisk nämnd" i olika böjningsfonner skall bytas ut mot orden "central psykiatrisk nämnd" i motsvarande fonn,
dels att nuvarande 37 och 38 §§ skall betecknas 38 respektive 39 §§ 1 ,
dels att I - 12. 14 - 24, 26, 28 - 30, 32, 34 - 35 och 36 a §§ skall ha
nedan angivna lydelse.
dels att rubriken närmast före 3 § skall sättas närmast före 4 §. och
rubriken närmast före 13 § sättas närmast före 12 §,
dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, 20 a och 37 §§.av nedan
angivna lydelse.
Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse från och med den
dag då denna lag träder i kraft.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Lag om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall

Lag om psykiatrisk vård i vissa fall

Inledande bestämmelser

Den som lider av psykisk sjukdom får oberoende av eget samtycke beredas sluten psykiatrisk
vård med stöd av denna lag, om
sådan vård är oundgängligen påkallad med hänsyn till sjukdomens art
och grad och till att han
a) dels till följd av sjukdomen uppenbarligen saknar sjukdomsinsikt
eller till följd av beroende m• narkotiska medel uppenbarligen är ur
stånd att rätt bedöma sitt behov av
vtlrd, dels kan få sitt tillstånd avsevärt förbättrat genom vården eller
avsevärt försämrat om vården uteblir,

' Senaste lydelse av 37 § 1969: 212.
Senaste lydelse av 38 § 1974: 581.
2 Senaste lydelse 1971: 638.

Den som lider av psykisk sjukdom får oberoende av eget samtycke beredas psykiatrisk vård med
stöd av denna lag, om sådan vård är
oundgängligen påkallad med hänsyn till sjukdomens art och grad
och till att han
a) dels till följd av sjukdomen uppenbarligen saknar sjukdomsinsikt.
dels kan få sitt tillstånd avsevärt
förbättrat genom vården eller avsevärt försämrat om vården uteblir,
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1-'iireslagen lw/else

Nt1l'l1ramle lydelse

h) till följd av sjukdomen är farlig för annans personliga silkerhet eller
fysiska eller psykiska hälsa eller för eget liv.
cl till följd av sjukdomen är ur ständ att taga vård om sig själv,
d) till följd av sjukdomen har ett för närbocnde eller andra grovt störande
levnadssätt eller
e) till följd av sjukdomen är farlig för annans egendom eller annat av
lagstiftningen skyddat intresse som icke avses under b).
Med psykisk sjukdomjiimstiills i
Med psykisk sjukdomjiimstiilles
i denna lag psykisk abnormitet.
denna lag psykisk abnormitet, som
som icke är psykisk sjukdom eller icke är psykisk sjukdom eller ututgöres av hämning i förståndsut- görs av hämning i förståndsutveckvecklingen.
!ingen.

Vård beredes på sjukhus som
drives av staten, landstingskommun eller kommun som ej tillhör
la11dstingskomm1111.
Vad som sägs om överläkare i
denna lag avser även biträda11de
överläkare som anförtrotts särskild
~jukavdelning.

För behandling m· 1·issa frågor
enligt denna lag finnas utskrivni11gsnämnder med de verksamhetsmnrilden regeringen bestämmer och en för riket gemensam psykiatrisk nämnd.

/)en som iir beroende av alkohol
eller narkotika och till .fiHjd härm·
är i tränga11de belzm• av avg(ftning
och annan psykiatrisk vård i samband med de11na får oberoende av
eget samtycke beredas vard med
stöd m· denna lag, om uteblii·en
vård innebär alli•arlig fara fiir hans
hälsa eller liv eller fiir annans personliga säkerhet eller hälsa.

Intagning

3
Intagning på .\jukhus med stöd
av denna lag äger rum efter ansökan e(ler på gr1111d av domstols förordnande enligt 31 kap. 3 § brottsbalken. Intagning efter ansökan får
icke ske på grund av omständighet
som avses i 1 §första stycket e).

a

Senaste lydelse 1974: 581.

§

Vård enligt denna lag bereds på
sjukhus som drivs m• staten, landstingskomm11n eller kommun som ej
tillhör landstingskummun. Vård får
i den mån regeringe11 föreskriver
det iiven beredas på annan vårdi11stitution. Vad i denna lag sägs
om sjukhus gäller ä~·en sådan institution.
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Fiireslagen lydelse

Nu1·arande lydelse

Vad som siii::s 11111 iil'l.'rliikarc i
denna /af.: tll'scr iil·en biträdande
ii1·erliikare som har W!fi'irtro11.1· stirskild .1jukm·ddni11g. Rei::eringen eller mvndighet som regerinf.:C'n bestämma får uppdra åt w1111m läkare all fullgiira uppgifter som enligt
denna lag anko111111er pil överliikare.

Fiir behandling a1· vissa frågor
enligt denna lag finns psykiatri.1·ka
nämnder med de 1•erk.rnmhetsområden so111 regeringen bestii111mer
och en fiir riket gemensam central
psykiatrisk nämnd.

Intagning
4
Ansiikan om intagning får göras
av make till den som ansökningen
a1•ser. om makarna .1·am111anbo, m·
annan som stadig1·arande sammanbor med honom eller m· hans
barn. fader. moder, sysko11. förmym/are eller gode ma11. A 11siikan
får giira.1· ii1·en lll' ordfiira11de i socia/näm11d. barna1•årds11ii11111d, nykterhet.rniimnd eller hii/.1·01•ilrd.1·nii111nd eller u1· polismyndighet.
Om komm111!full111iiktige besluta
det. äger socialnä11111dcn uppdraga
åt annan leda111ot i niimnden iin
ordfiirunden eller åt tjänsteman i
leda11de ställ11ing hos kommunen
au göra ansökan 0111 intagning.
Läkare 1·id sjukhus eller klinik,
där sluten psykiatrisk 1·ård icke
meddelas, eller l'id sjuk hem fiir
liittskiitta psykiskt sjuka eller specialsjukh11.1· fiir psykiskt 11/vecklingsstiirda eller rektor.för särskola
eller fiireståndare fiir l'llrdhe111 fi'ir
psykiskt ut1·ec/.:.lingsstiirda får giira
a11siikan i fråga 0111 den fiir 1·ars
l'llrd han .1·1·arar. Militär chl'.( dock
lägst ko111panichef eller 11wrs1·arancfr chl'.f, .fi/r giira ansiikan betriU~
•Senaste lydelse 1979: 000

~4

fnlllgninf.: pc/ .1jukl111s enligt denna lag äger rum med stiid a1· 1·årclintyg eller på grund a1• domstols
ji'irordnande enligt 31 kap. 3 .li
brott.1·balken.
Intagning med .1·tiid av v1lrdin1,vg
.får icke ske pc/ grund a1· 0111stiindighet som av.1·e.1· i I *Fir.1·ta stycket e).
Undersiikning .fi>r att u(f{irda
1•årdintyg .filr.fi>reta.1· endast 0111 det
finns skälig anledning därtill.
Ullllersiikni11gsliikaren skall se
till all l'Clrdintyget kommer in till
det sjukhus där intagning a1·ses
ske.

Prop. 1979/80: I

LPV

Nul'lmrncle lydelse

26
Föreslagen lydelse

.fi111cle den som står under hans he-

(iil.
I frtlga 0111 den so111 geno111 lado111 clii111ts till
skydcl.l"fillsyn eller som l'illkorligt
frigirits från kri111inah·1/rd.rnnsllllt
eller 1·illkorligt utskrivits från
arhetsanstalt eller so111 Öl'er.{i"irts till
l'årcl utom ansllllt l'.fter all ha
dii111ts till internering .får ansökan
giiras 111· orcffiiranden i den ifrern1kningsnii111nd under 1·ars tillsyn
han stilr.
BetriWirnde den so111 är intagen i
k ri111inall'll rdsan.1·talt,
arhet sa n.1·talt, hiikte, allmän 1·årdanstalt .fiir
alkol10l111isshrukare eller ungdo111s1·1/nlsskola och 1·istas inom anstalten fi.lr ansökan göras endast 111·
Oiimteman som har all sörja Ffr
den intagne. Sådan tj1inste111an Jilr
i annat fall iin som CJl'.H'.I" i tredje
stvcket göra ansiikan ä1·en i frilga
0111 den som 1·istas utom anstalten
utan all 1•ara slutligt utskriven diir(frcln.
Regeringen iiger./i"irorclna 0111 hehiirighet att l'id krig eller krig.1fara
göra ansökan i fråga 0111 den sv111
tillhiirfärs1 ·a r.rnw kten.
gakn~f(1·unnen

A11siika11 0111 intagning giires
.1·kriftligen. Vi,/ ansiikningshandlinge11 skall fi1gas 1·årdintyg angående elen so111 ansbkningen
cll".\'l'f. Vtlrdintvget filr icke rara
iildre cin en m1/n1Jd, niir ansiikningen giires.
Vi\.nlintyg skall, om annat ej
följer av 7 ~ andra stycket, innehålla dels uttalande att sannolika skäl
fiireligga för att den som ansiikningen avser lider av psykisk sjukdom m:h för att slutrn psykiatrisk
vård är oundgängligen pt1kallad
med hänsyn till sjukdomens art och
grad och till nftgon eller några av de
5

Senaste lydelse 1974: 581.

Vi\.rdintyg skall i fall som c11·ses i
om annat ej följer av 7 ~ andra
stycket, inneht'llla dels uttalande att
sannolika skälföreligf!er för att den
som intyget avser lider av psykisk
sjukdom och för att psykiatrisk
vård f)(l sjukhus är oundgängligen
påkallad med hänsyn till sjukdomens art och grad och till någon
~-
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*

i I första stycket a)-d) angivna
omständigheterna. dels redogörelse
för sjukdomen och de omständigheter i övrigt som fiiranleda värdbehovet.

Regeringen äger förordna att
vårdintyg vid krig eller krigsfara
icke behöver innehålla redogörelse
som avses i andra stycket.

Behörig att utfärda vårdintyg är
legitimerad läkare samt den som
utan all vara legitimerad är förordnad all uppehålla befallning som
läkare i allmän tjänst oclr geno111gä11 för medicine licentiatexamen
ji'ireskriven kurs i psykiatri. Från
sistnämnda krav ä1:er socialstyrelsen medge undantag, om särskilda
skäl.föreligga. Vårdintyg med åberopande av omständighet som
avses i I första stycket a) fär dock
utfärdas endast av läkare som har
specialistkompetens avseende psykiska och nervösa sjukdomar eller
erhållit socialstyrelsens tillstånd att
utfärda vårdintyg av detta slag.
Vårdintyg får utfärdas endast i
omedelbar anslutning till personlig
undersökning av den som ansökningen avser. Den som får göra ansökan om intagning äger föranstalta om stldan undersökning.

*

6

Senaste lydelse 1971; 638.

*

eller ni'lgra av de i I första stycket
a)-d) angivna omständigheterna.
dels redogörelse för sjukdomen och
de omständigheter i övrigt somföranll'ller vårdbehovet.
Ifall som a1•scs i 2 §skall Fån/intyget innelrålla dels uttalande att
sannolika skäl föreligger.for all den
som intyget avser är beroende av
alkohol eller nar/..otika och tillfiJljd
hära1· iir i trängande behov av avgifining och annan psykiatrisk 1·ård
i samband med denna och att utebliven l'lJrd innebär allvarlig fara
för hans hälsa eller /i1• eller för annans personliga säkerhet eller hälsa, dels n·doxörelse för de omständigheter i ö1·rigt som föranleder
vårdbehovet.
Regeringen.får förordna att vårdintyg vid krig eller krigsfara icke
behöver innehålla redogörelse som
avses i första och andra styckena.

Behörig att utfärda vårdintyg är
legitimerad läkare. Frän de/la krav
får socialstyrelsen medge undantag. om särskilda skäl föreligger.
Värdintyg med åberopande av omständighet som avses i I § första
stycket a) fär dock utfärdas endast
av :äkare som har specialistkompetens avseende psykiska och nervösa sjukdomar eller erhällit socialstyrelsens tillstånd att utfärda värdintyg av detta slag.

Vårdintyg får utfärdas endast i
omedelbar anslutning till personlig
undersökning av den som intyget
avser.
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Vån.lintyg urfilrdar m· liikare,
som tjänstgör inom den s/111na psykiatriska 1·årdcn, fär icke godtaga.i·
för intagning pil det sjukhus där läkaren iir 1•erksam. Om betydande
olägenhet skulle upp.1·1</ genom anlitande m· annan läkare, .filr dock
1·årdintyg u(fiirdar a1· läkare 1·id
sjukhuset godtagas för intagning
på annan klinik än den där han är
verksam.
Värifintyg får icke godtagas, om
det iir u(fiirdat a1• den som går ansåkan om intagning.

Vtmlintyg får godras för intagning på det sjukhus där den liikare
som har u(f'iirdar intyget tjiinstgiir
endast under fiirutsiitrning att intagning sker på annan klinik än den
1.Hir han är verksam.

Bestämmelserna i 4 och 5 \i\i förvaltningslagen \ \97 l: 290) iigu icke
tillämpning i ärende om u(fiirdande
av vård intyg.

Föreligga sannolika skäl för att
någon lider av psykisk sjukdom och
är farlig för annans personliga säkerhet eller eget liv, äger polismyndighet omhändertaga honom, om
fara är i dröJsmtll.

Friges den omhändertagne icke
omedelbart, skall polismyndigheten
genast föranstalta om undersökning
som avses i 6 § andra stycket. Utfärdas vårdintyg. skall polismyndigheten genast ansöka om den omhiindertagnes intagning på sjukhus
för sluten psykiatrisk vård. I fall
som avses i denna paragraf behöver vårdintyget icke innehålla annat
än uttalande att sannolika skäl.föreligga för att den omhändertagne på
grund av psykisk sjukdom är i behov av sluten psykiatrisk vl'lrd och
för att han är farlig för annans personliga säkerhet eller eget liv jämte

Är patient intagen .för psykiatrisk
1·ård pc/ .1jukhus på egen hegäran
eller med stöd m· 2 *·.får undantag
!{Öras frtln bestiimmelsen i tredje
.1·tyck.et, om det skulle llflpstå betydande oliif!enhet lll' att anlita anrum läkare.
Vid utfiirdandt: 111· nlrc/intyR 1:iilil•r bestämmelserna i 4 och 5 **förvaltningslagen ( 1971: 290) iil'en f('ir
läkare som 11töl'ar yrket enskilt.

Föreligger sannolika skäl för att
någon lider av psykisk sjukdom enligt I §eller till.fii/jd m· beroende av
alkohol eller narkotika är i trängande beho1: a1• a1·gij;ni11R och annan
psykiatrisk vård i samband med
denna enliRt 2 § samt för att han är
farlig för annans personliga säkerhet eller eget liv, jilr polismyndighet omhänderta honom i brådskande fall.
Friges den omhändertagne icke
omedelbart, skall polismyndigheten
genast föranstalta om undersökning
som avses i fi § andra stycket. Utfärdas vårdintyg, skall polismyndigheten genast föranstalta om att
den omhänderta!(ne tas in på sjukhus för psykiatrisk vård. I fall som
avses i I § hehöver vårdintyget icke
innehålla annat än uttalande att
sannolika skäl föreligga för att den
omhändertagne på grund av psykisk sjukdom är i behov av psykiatrisk vård och för att han är farlig
för annans personliga säkerhet eller
eget liv jämte en redogörelse för de
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en redogörelse för de iakttagelser
pf1 vilka fäkarcn grundar sin uppfattning.
Sker intagning enligt 8 ~- skall
polismyndigheten senast andra dagen efter dagen för intagningen tillställa övcrfäkarcn protokoll rörande de omstiindigheter som föranlett

iakttagelser på vilka läkaren grundar sin uppfattning.
Sker intagning enligt 8
skall
polismyndigheten senast andra dagen efter dagen för intagningen tillställa överläkaren protokoll rörande de omständigheter som föranlett

l/nsiikningen.

11tl 1·tlrdin1vg har

*·

Utfärdas icke v{infintyg eller m·sliis w1.1·ii/.:.ningen 0111 intagnin;:, fär
den omhiindertagne icke längre
kvarht1llas av polismyndigheten
med stöd av denna lag.
Bestämmelserna i andra-fjärde
styckena iiga icke tillii111pning, om
den omhfö1dertagne redan intagits
p~i sjukhus med stöd av denna lag
och icke utskrivits därifrtm enligt
16
Friges den omhiindertagnc i
s;)dant fall icke omedelbart av polismyndigheten. skall h11n genast

*·

fiiras till .1j11kh11s1'/.

11~f{irda1s.

Utfärdas icke varuintyg eller he-

sl111as att intagning ej skall ske.

rnr

den omhändertagne icke längre
kvarhållas av polismyndigheten
med stöd av denna lag.
Bestämmelserna i andra-fjärde
styckena skall icke tillämpas. om
den omhändertagne redan intagits
p:'I sjukhus med stöd av denna lag
och icke utskrivits därifri'tn enligt
16
Friges den omhändertagne i
st1dant fall icke omedelbart av polismyndigheten. skall denna genast

*·

.fi"iranst11lt11 0111 alt han filr hehiidig
\'llrtf.

Ö1·ere11.1·s1ii111111a a11.1·iikan och
1·ilrdinryg med föreskrifterna i 47
och .fi'ireligga sannolika skäl

8

**

för att vf1rd kan beredas med stöd
av denna lag. för den ansii/.:.ningen
avser intagas p;' sjukhus.

*

Ö1 'l'r1·nsstii111111cr

1

·1/rdintvget

**

med föreskrifterna i 5 - 7
och.fi"ireligger sannolika skäl för att v:'lrd
f}{t .1j11/.:.l111s kan beredas med stöd av
I § eller. 0111 1·1/rdi111_1'.~et har det
i1111eh11// so111 a11g1·s i 5 § andra
st_1'Cke1, med stiid <11· 2 §. för den
sr1111 1·1/rilintvget avser tas in pi:\
sjukhus.

Vilrdintvg filr ej god/as som 1111derlag fi"ir intag11i11gshesl11t. 0111 det
iir 11(/"iirdat mer iin fjorton dagar
.fi"ire h1's/11tet.
Om intagning beslutar överläkaren. Om särskilda skiil .fi"ireligga,
iigl'r han överli\ta pti annan fakare
vid sjukhuset att besluta om intagnrng.

Om intagning beslutar överläkaren. Om slirskilda sk~il .fi"ircligga,
.filr han överlf1ta pti annan läkare vid
sjukhuset all besluta om intagning.

Bcs/111 0111 intagning .får 1'} 111eddl'la.1· lll' sw1111111 liikare. som har
11~/'iirdat 1·1/nlintyget, si/1·ida det ej
fiirl'liggafall som a1·se.1· i 6 § .f}iirde
.\'/_\'('/.:.('/.

Sker in lagning enlig! li §. skall
överläkaren efter undersökning av

Besl11111s enligt~§ intagning med
stiid m· I§. skall överläkaren efter
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patienten snarast möjligt och senast
tionde dagen efter dagen för i111ag11i11ge11 pröva om vård kan beredas
patienten med stöd av de1111a lag.
Har som grund.för a11siik11i11gen om
illtag11i11g åheropats all patiente11
iir farlig fiir a11nans personliga siikerhet. får med priil'ningen anstå
till femtonde dagen efter Jagen fiir
illtagningen, om särskilda skäl .fi'ireligga och intag11ingen icke beslutat.i· med stiid av vårdintyg av in11ehåll som a1·se.1· i 7 § andra stycket.

undersökning av patienten snarast
möjligt och senast åttonde dagen
efter inta1:ningsbesl111e1 pröva om
vård kan beredas patienten med
stöd av I§. Fi11ner ö1·er/iik11ren all
detta är falll'I, skall han beslura att
patienten ii1•en i fortsättni11gen
skall 1·ara intagen f)(J .1j11kh11set. I
annat fall skall han omedelbart
skriva 111 patienten.
Besl11ta.1· e11/ig1 8 § in111g11ing med
stöd lll' 2 §. skall Öl'erliikare11 l'.fier
11nders6k11ing lll' patienten snarast
miHligt och se11as1 fjiirdl' Jagen l'.f
ter inlllg11i11gsbesl111er priiva om patienten är i behov lll' psykiatrisk
l'ård. Finner överliikaren att de/la
är fallet, skall ha11 besl111a att patienten äve11 i Ji1rtsiitrningen skall
vara i111agen på .1j11kh11set. I an11a1
./(111 skall ha11 u111edelbart skril·a 111
patienten.
De11 priil'l1ing som a1•st'.I' i första
och andra styckena skall i stiillet
göras a1· psykiatriska 11ii11111den 0111
I. i111agningen i fall so111 ll\'S1'.1· i
6 § jjiirde stycket har gmndats pil
1·årilintyg u(fi'irdat ll\ liikare som iir
1•erk.1·w11 1·id den klinik diir intagningen har gjorts,
2. 1·årdi111yge1 har u!f'iirdaf.I' eller
i11tag11ingen beslutats trots all
om.1·1iindighe1 so111 grunil/iigger
jii1• e11ligt 4 § fiirrnltningslagen
(1971:290) lwr.fi'irelegar.
3. 1'J\>erliikaren ~jiih· har u(/'iirdat
1·årilintyge1 eller jiil· enligt 4 § fiir1·altningslagen fi'ireligger 11101 honom.
0

Finner iiverläkaren att l'llrd kan
beredas med stiid lll' denna lag,
skall han besluta(/// patienten ii1·en
i fortsät111ingen skall 1·ara intagen
pil sjukhuset. I annat.fall skall ii1·erliikarm omedelbart 11tskril'(1 hono111.

I0

~

Beslut enligt 8 eller 9 ~skall gälla
i.fi1rtsii11ningen, 0111patienten1°il'cr.f('irs till annat .~juk/111.1· utan all ha
utskrii·its enligt 16 §.

Beslut enligt 8 eller 9 *får icke
111eddelas a1· liikare som 111/i'irdat
1·ilrdintvge/.

11
Beslut enligt 8 eller 9 § iiger .f(msal/ giltighet, 0111 parienren c°il'er-

~

Har 11ilgo11 med stiid 111· 31 kap.
3 § brottsbalken genom la1:akrqfi-
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.föres till annat .1jukh11.1· utan all ha
utskril'it.1· enligt 16 §.

1•unm'n dom iiverliimnats till psykiatrisk 1•ård enligt denna lag, skall
socialstyre/sen fiiranstalta 0111 all
han utan dröjsmål intas på sjukhus
fiir sådan vdrd. Är han redan intagen på .1jukl111s för psykiatrisk l'ård,
skall han i fort.1·ii1111in!(en anses intagen på grund av domstolens förordnande.
Bestämmelser om patienterna

12

Har ml{?on gl'lwm lagakrt{/t1•w1nen dvm 1)1•erliimnat.1· till sluten
psykiatrisk vård. skall socialstyre/sen föranstalta om all han utan
driijsmål intages på ~jukhus för sådan l'lird. Är han redan imagen ptl
sjukhus fiir sluten psykiatrisk 1•årJ,
skall han i fortsättningen anses intagen på grund av domstolen.i· förordnande.

* Överläkaren
7

eller den han har
bemyndigat skall utan driijsmål underriilla socialnämnden om patient
som bereds vård med stöd av 2 §
behiil'er stöd och hjälp gnwm socialtjänsten. Socialnämnden skall
senast inom en vecka från underrii11elsen efter samråd med läkaren
och tillsammans med patienten
uppriilla en plan för den efterwlrd
som bedöms nödvändig.

Bestämmelser om patienterna

*

13
Den som är intagen på sjukhus med stöd av denna lag får hindras att
lämna sjukhuset och får i övrigt underkastas det tvång som är nödvändigt
med hänsyn till ändamålet med värden eller för att skydda honom själv
eller omgivningen.
14 ~

Patient kan få tillstånd att vistas p.l egen hand utom sjukhusområdet
under viss del av dygnet eller tillfälligt under visst antal dygn. om det icke
medför fara för annans personliga säkerhet eller hans eget liv. Sådant
tillstånd får förbindas med särskilda föreskrifter.
Om tillstånd all vistas på egen
hand utom sjukh11.1·omrtldt•t beslutar överläkaren. om annat ej följer
m• tredje stycket. Om särskilda skäl
föreligga. ii!(er han beträffande
vi.1'.\' patient överlåta på annan läkare vid sjukhuset att besluta om tillstånd.
I fråga om patient som avses i
17 § andra stycket beslutar utskrivningsniimnden om tillstånd all vistas på egen hand utom ~jukhusom7

Senaste lydelse 1969: 212.

Bestämmelserna i 17 § om utskrivning tillämpas på fråga om tillstånd enligt första stycket. Nämnden får beträffande viss patient
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rådet. Nämnden iiger beträffande
viss patient överlåta pfl överläkaren
all besluta om tillstånd.
Överläkaren får återkalla tillstånd alt vistas på egen hand utom
sjukhusområdet, om förhållandena
påkalla det .Om särskilda skiil fiireligga, iiger han heträ.f.li111dc viss patient överlåta pä annan liikare 1·id
sjukhuset att återkalla tillstånd.

överlåta på överläkaren all besluta
om tillstånd.

15

Öwrläkaren för återkalla tillstånd all vistas pi\ egen hand utom
sjukhusområdet, om förhi\llandena
pilkalla det.
Överliikaren ft.lr 0111 cfrt .finns särskilda skiil överli'iw si11 besl111w1deriitl enligt denna paragraf på annan /iikare vid .~juklwset.

*"

Om särskilda skäl fiireligga, får
överläkaren taga del av innehållet i
brev eller annan handling som ankommer till patient eller som patient önskar avsända. Kan vidarebefordrande av handling som ankommer till patient medföra fara för
ordningen eller säkerheten på sjukhuset eller vara olämpligt med hänsyn till syftet med vården eller kan
handling som patient önskar avsända föranleda betydande olägenhet för honom eller annan person.
får iiver/iikaren hesluta att handlingen skall kvarhållas.
Handling som är ställd till utskrivningsnämndn1. psykiatriska
nämnden, socialstyrelsen, justitiekanslern eller någon av riksdagens
ombudsmän skall vidarebefordras
utan granskning. Handling som är
ställd till eller avsedd för annan
myndighet och rör mål eller ärende.
vari patienten själv äger föra talan,
samt handling ställd till eller avsedd
för adl'Okat eller offe111/igt biträde
skall vidarebefordras. Beslutar
överläkaren att kvarhålla brev till
myndighet, skall beslutet underställas utskrivningsnämndens prövning.

8

Senaste lydelse 1973: 129.

aa Förutsätter bifall till prop, 1978/79: 220.

Om det finns särskilda skäl, får
överläkaren eller d<'n hem har bemyndigat ta del av innehållet i brev
eller annan handling som ankommer till patient eller som patient
önskar avsända. Kan vidarebefordrande av handling som ankommer
till patient medföra fara för ordningen eller säkerheten på sjukhuset eller vara olämpligt med hänsyn
till syftet med vården eller kan
handling som patient önskar avsända föranleda betydande olägenhet för honom eller annan person,
får handlingen kvarhållas.
Handling som är ställd till psykiatriska niim11de11, centrala psykiatriska nämnden. socialstyrelsen,
hälso- och .1juh·årde11s a11s1·arsniimnd, 11a justitiekanslern eller någon av riksdagens ombudsmän
skall vidarebefordras utan granskning. Vad nu sagts skall också Källa
ha11d/ing som är ställd till ofTe11tlig
försvarare fiir patienten.
Handling som är ställd till eller
avsedd för annan myndighet än
dem som a11ges i andra stycket och
som rör mål eller ärende, vari patienten själv äger föra talan, samt
handling ställd till eller avsedd för
offentligt biträde eller an11an ad1•0kat iin offentlig förs1'arare skall vidarebefordras.
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Visar del sig alt handling, som är
ställd till annan än 11tskril'l1ings11ii111rule11, psykiatriska 11iim11dcn,
socialstyrelse11, j11stitieka11slern eller llllgon av riksdagc11.1· 11111h11ds111ii11. iir avsedd för någon av dessa
111y11digheter. skall den vidarebefordras.

Visar det sig att handling, som är
ställd till annan mollagare än dem
so111 anges i andra stycket, är avsedd för någon av dessa. skall den
vidarebefordras.

Besl11t att kl'arhålla handling fattas m· psykiatriska nämnden e.fier
fra111stiil/11i11g a1• iiverliikaren. l m•l'llktan pil 11iim11dt'll.I' beslut får
ii1·erliikare11 ta hand om ha11dli11ge11.
Utskrivning
16
Den som beretts vi\rd med stöd
av beslut enligt 9 andra stycket
eller på grund av domstols förordnande skall ofördröjligen utskrivas.
om förutsättningar enligt I.~ för att
bereda honom värd icke längre .fi'ire/igga. Omständighet som avses i
I första stycket e) fär icke utgöra
grund för kvarhållande i annat fall
än då patienten beretts vård på
grund av domstols förordnande.

*

*

*

Den som beretts vård med stöd
av I* jiimlikt beslut enligt 9 eller
pt1 grund av domstols förordnande
skall ofördröjligen utskrivas från
l'llrden, om förutsättningar för att
bereda honom vård icke längre fiireligger. Omständighet som avses i
I* första stycket e) fär icke utgöra
grund för kvarhållande i annat fall
än då patienten beretts värd på
grund av domstols förordnande.
Den so111 herells vård enligt 2
skall 11tskri\'ll.1· från l'(/rden niir hehm· tll' psykiatrisk 1·ilrd icke längre
fiirc/igger. dock senast fyra 1·eckor
fri/11 dagen fiir i11tagni11gshesl11tet.

*

*

Frågan om utskrivning skall prövas fortlöpande.

17
Om utskrivning beslutar överläkaren. om annat ej följer av andra
stycket. Han äger hänskjuta frf1gan
om utskrivning till 11tskril'lli11gs11ii11111de11.
Utskri1·11i11g.rnii111nde11
beslutar
om utskrivning enligt 16 av patient som intagits pft grund av domstols förordnande eller som under
inflytande av psykisk sjukdom begått brott mot annans personliga sä-

*tl

*

9

Senaste lydelse 1974: 206.
3 RiksdaR<'ll 1979180. I sam/. Nr I. [),./ A

Om utskrivning beslutar överläkaren. om annat ej följer av andra
stycket. Han .filr hänskjuta frågan
om utskrivning till psykiatriska
Il ii 111 lille Il .
Ps.l'kiatriska 11ii11111de11 beslutar
om utskrivning enligt 16 första
stycket av patient som intagits på
grund av domstols förordnande eller som under inflytande av psykisk
sjukdom begått broll mot annans

*
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kerhet. för vilket i\tal icke väckts.
eller som varit intagen i kriminal·
vi'mlsanstalt för undergående av påföljd för brott och under tiden för
anstaltsvården eller i samband med
att denna upphört intagits för sluten
psykiatrisk vånl med stöd av denna
lag och icke skall återföras till anstalten.

personliga säkerhet, för vilket åtal
icke v~ickts. eller som varit intagen
i kriminalvårdsanstalt för undergående av päföljd för brott och under tiden för anstaltsvården eller i
samband med att denna upphört intagits för psykiatrisk vård med stöd
av / ~ och icke skall f1terföras till
anstalten.

När anledning föreligger till utskrivning av patient som avses i andra
stycket, skall iiverläkaren ofördröjligen anmäla detta hos nämnden.
Psykiatriska nämnden Jilr i:i1·e11 i
annat fi1/l iin i andra stycket siigs
11Hkri1·a patient.

18

~

Patienten eller hans make. om makarna sammanbodde vid tiden för
intagningen. eller annan, som då stadigvarande sammanbodde med honom. eller hans barn, fader. moder. syskon, förmyndare eller goJe man far
göra ansökan om utskrivning.
Ansökan hos utskril'ning.rniimnAnsökan hos p.1·vkiatriska nämnden göres skriftligen. Om patient
den giir.1· skriftligen. Om patient
som avses i 17 andra stycket ger som avses i 17 *andra stycket eller
till känna att han icke l'ill rnra intaannan, som enligt fiir.1·ta stycket får
gen på .1j11kh11set. skall han genom
ansöka om utskrivning a1· patienöverläkarens försorg underrättas ten. ger till känna iinskan att l'årom sin möjlighet att ansöka om den enligt denna lag skall upphiira,
utskrivning och tillfälle beredas hoskall han genom överläkarens förnom att upprätta erforJerliga handsorg underrättas om sin möjlighet
att ansöka om utskrivning och tilllingar.
fiille beredas honom att upprätta erforderliga handlingar.
Psykiatriska niimnden är icke
Utskrirning.rnii111mlen är icke
skyldig att pröva ansökan om utskyldig att pröva ansökan om utskrivning, förrän en 111ånad förnutit
skrivning. förrän tre månader förfrån prövningen av tidigare ansöflutit fran prövningen av tidigare
kan.
ansökan.

*

Patient får utskrivas på försök.
om särskilda skäl./i'ireligga och det
icke medför fara för annans personliga säkerhet eller hans eget liv.

Utskrivning på försök skall avse
viss tid. högst sex mänader. som

Patient som har intagits med stiiJ
m· I § får utskrivas på försök och
heredas f(msatt vård 11t111((iir sj11kh1m•t. om det finns särskilda skäl
och det icke medför fara för annans
personliga säkerhet eller hans eget
liv.
Utskrivning på försök skall avse
viss tid, högst sex månader. som

Prop. 1979/80: I

35

LPV

Nu1•arande lydelse

Föreslagen lydelse

kan förlängas med hc)gst sex månader åt gången. Patienten får åläggas
att iakttaga särskilda föreskrifter
och ställas under tillsyn av lämplig
person.

kan förlängas med ytterligare sex
månader. Har någon varit försöksutskrh·en under en sammanhängande tid a1· ett år, f<lr förlängning
ske e11dast om sy1111erliga skäl föreligga. Beslut om sådan förlängning
meddelas a1• psykiatriska nämnden
fiir högst sex månader åt gången.
Har den tid som bestämts för försiiksutskril'l1ingen gått till ända
utan att tiden har förlängts, skall
patienten a11ses som utskrive11 enligt 16 §.
Patienten får under tid då han är
utskrive11 på försök åläggas att iaktta särskilda föreskrifter och ställas
under tillsyn av lämplig person.

Bestämmelserna i 17 och 18 §§avse även utskrivning på försök.
Vid beräk11ing lll' tidsfristen i
18 §tredje stycket likställs ansökan
om utskrivni11g på försök med a11sökan om utskrivning.

Den som utskrivits på försök får
återintagas på sjukhuset. om förhållandena påkalla det.
Om återintagning beslutar överläkaren. Om särskilda skäl föreligga, äger han betriiffande viss patient överlåta på annan läkare vid
sjukhuset att besluta om återintagning.

Den som utskrivits på försök får
återillfas på sjukhuset, om förhållandena påkallar det.
Om återintagning beslutar överläkaren. Om särskilda skäl föreligger, filr han överlåta på annan läkare vid sjukhuset att besluta om återintagning.

20 a

§

Har patie11t vårdats på sjukhus
1mder tre månader med stöd av
denna lag och anser iiverläkare11
att patienten behö1•er fortsatt sådan vård, skall han snarast göra
anmälan därom till psykiatriska
näm11den. I anmälan skall han
ange skälen för sitt ställningstaga11de.
Fin11er psykiatriska nämnden efter sådan anmälan beträffande viss
patient skäl därtill, skall nämnden
ta upp fråga om utskrivning e11ligt
16 §eller om utskrivni11g på försök.
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E.fier den iförs/ll stycket w1}.!il'na
an111iila11 skall mot.1·1.•arandl' a11111iilan ske i·ar tre(~je månad .\'(l liin}.!e
patienten vårdas p,/ .1j11kh11sct.

Besvär m. m.
21 §
Talan får föras mot läkares beslut enligt denna lag. om läkaren

intagit någon ph sjukhus eller enligt 9 § andra stycket beslutat all
patient alltjämt skall vara intagen
på sjukhus,

intagit någon på sjukhus eller enligt 9 § beslutat att patient alltjämt
skall vara intagen på sjukhus.

lämnat begäran om tillstånd att vistas på egen hand utom sjukhusområdet helt eller delvis utan bifall eller återkallat sådant tillstånd.
avslagit ansökan om utskrivning eller om utskrivning på försök.
i samband med utskrivning på försök t'llagt patient att iakttaga särskilda
föreskrifter eller ställt honom under tillsyn eller
återintagit patient under utskrivning på försök.
I övrigt får talan icke föras mot läkares beslut enligt denna lag.
Talan föres hos utskrivnin}.!snämnden genom besvär.

22

Talan .fors hos psykiatriska
nämnden genom besvär. Har som
}.!rund för intaw1ing eller fortsatt
wlrd på sjukhus åberopats 2 *·
skall talan prövas senast på JJärde
dagen efter det att framställningen
kom in till nämnden.
§10

Talan får föras mot utskril'flingsnämnds beslut, om nämnden

Talan får föras mot psykiatriska
nämndens beslut, om nämnden
enligt 9 *beslutat att patient alltjiimt skall vara inta}.!en på .vjukhus,

ogillat besvär över beslut om intagning eller beslut enligt 9 § andra

ogillat besvär över beslut om intagning eller liikarcs beslut enligt

stycket,

9§,

avslagit ansökan om utskrivning
eller om utskrivning på försök eller
ogillat besvär över läkares beslut
om avslag på sådan ansökan eller

avslagit ansökan om utskrivning
eller om utskrivning på försök, ogillat besvär över läkares beslut om
avslag på sådan ansökan eller, i
iirende som avses i 20 a § andra
stycket, beslutat art utskril'ning eller utskrivning på försök ej skall
ske, eller

i samband med utskrivning på
försök ålagt patient att iakttaga sär10

Senaste lydelse 1971: 638.

i samband med utskrivning på
försök ålagt patient att iaktta sär-
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skilda föreskrifter eller ställt honom
under tillsyn eller lämnat hesvär
över läkares beslut i sådana frågor
helt eller delvis utan bifall.
1 övrigt fär talan mot utskril'ning.rniimnds beslut enligt denna
lag föras endast i fall som avses i
26§.
Talan föres hos psykiatriska
nämnden genom besvär.

skilda föreskrifter eller ställt honom
under tillsyn eller lämnat besvär
över läkares beslut i sådana frågor
helt eller delvis utan bifall.
I övrigt får talan mot psykiatrisk
nämnds beslut enligt denna lag
föras endast i fall som avses i 26 §.

23
Mot psykiatriska nämndens beslut enligt denna lag fär talan icke
föras.

24
Talan enligt 21 eller 22 får föras
av den som enligt 18 § äger ansöka
om utskrivning. Talan fär föras
utan inskränkning till viss tid. I fråga om prövning av talan enligt 21 §
iiger hestämmel.ven i 18 * tredje
stycket motsvarande tillämpning.

*

25
På begäran av överläkaren skall
utskrivningsniimnds beslut underställas
psykiatriska
nämndens
prövning, om överläkaren gjort förbehfl.11 om underställning senast vid
det sammanträde då beslutet fattades och begärt underställning
inom tre dagar därefter.

26
Talan mot beslut, varigenom
11tskril-11ingsniimnd utlåtit sig om
ersättning som avses i 32 *eller 33
tredje stycket. föres hos psykiatriska nämnden genom besvär.

*

" Senaste lydelse 1979: 247.
Senaste lydelse 1971: 638.
Senaste lydelse 1973: 129.

12
13

Talan förs hos centrala psykiatriska nämnden genom besvär.
*Il

Mot centrala psykiatriska nämndens beslut enligt denna lag får talan il:ke föras.
~12

*

Talan enligt 21 eller 22 får föras
av den som enligt 18 §får ansöka
om utskrivning. Talan får föras
utan inskränkning till viss tid så
liinge patienten vårdas med stöd av
denna lag. Talan.får diirjiimtefåra.1·
under tre veckor .frcln den dag patienten utskrevs. I fräga om prövning
av talan enligt 21 § har bestämmelserna i 18 § tredje stycket och 19 §
sjätte stycket motsvarande tilllämpning.
§

På begäran av överläkaren skall
psykiatrisk 11ii11111cls beslut underställas centrala psykiatriska nämndens prövning, om överläkaren
gjort förbehåll om underställning
senast vid det sammanträde då beslutet fattades och begärt underställning inom tre dagar därefter.
§13

Talan mot beslut. varigenom
psykiatrisk niimnd utlåtit sig om ersättning som avses i 32 § första
stycket eller 33 § tredje stycket,
föres hos centrala psykiatriska
nämnden genom besvär.
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Beslut som meddelas enligt denna
lag länder omedelbart till efterrättelse. Har förbeh:'\11 gjorts enligt
25
får dock 111.1·f.:ril'l1i11g.rnii11111d.1·
beslut, varigenom patient rntt tillstfmd att vistas pf1 egen hand utom
sjukhusomrädet eller utskrivits eller utskrivits pi\ försök, verkställas
först sedan beslutet blivit hcstftendc.

Beslut som meddelas enligt denna
lag länder omedelbart till efterrättelse. Har förbeh:'\11 gjorts enligt
25
får dock psykiatris/.: nämnds
beslut, varigenom patient fäll tillstfrnd att vistas pfl egen hand utom
sjukhusomr1\det eller utskrivits eller utskrivits p1\ försök, verkställas
först sedan beslutet blivit bestående.

*·

*·

Nämnderna
28
Uts/.:ril'l1i11g.rniim11d bestar av
lagfaren ordförande som är eller varit innehavare av ordinarie domartjänst. en läkare som bör vara särskilt kunnig i psykiatri och en person med cr.fi1re11het i allmii1111a
riin·.
Psykiatriska nämnden bestär av
lagfaren ordförande som är eller varit innehavare av ordinarie domartjänst, tvfl läkare som äro särskilt
kunniga i psykiatri och tv:'\ personer
med erfarenhet i allmänna värv.

För ledamot av 111s/.:ril'l1i11gs11ii11111d eller psykiatriska nämnden
finnas en eller flera suppleanter. Bestämmelserna om ledamot gälla
även suppleant.

Ledamot av 111.1·/.:ril'l1i11gs11ii11111d
eller psykiatriska nämnden förordnas av regeringen för högst fyra 1\r i
sänder.
Innan ledamot böi:jar tjänstgöra.
skall han ha avlagt domared eller
.fi'irsii/.:ran enligt 4 kap. 11 ~ riittcgå11gshal/.:e11.
Läkare som tjänstgör inom den
slutna psykiatriska vflrden får icke
som ledamot deltaga i handlägg" Senaste lydelse I 974: 58 I.
Scnastt: lydelst: 1974: 581.

15

*

14

Psykiatris/.: nämnd består av lagfaren ordförande som är eller varit
innehavare av ordinarie domartjänst, en läkare som bör vara särskilt kunnig i psykiatri. en person
som iir särskilt insatt i sociala frågor och ytterligare två ledamiiter.
Centrala psykiatriska nämnden
bestflr av lagfaren ordförande som
är eller varit innehavare av ordinarie domartjänst, två läkare som äro
särskilt kunniga i psykiatri, en person som är särskilt insatt i sociala
frågor och yllerligare t1·å leda111öt er.
För ledamot av psykiatris/.:
11ii11111d eller centrala psykiatriska
nämnden finnas en eller flera suppleanter. Bestämmelserna om ledamot gälla även suppleant.

Ledamot av psykiatris/.: nämnd
eller centrala psykiatriska nämnden förordnas av regeringen för
högst fyra år i sänder.
Innan ledamot börjar tjänstgöra,
skall han ha avlagt domared.

Läkare som tjänstgör inom den
psykiatriska vflrden för icke som ledamot delta i handläggningen av

Prop. 1979/80: I

39

LPV

N11l'<ira11de lydelse

Föreslcigc•11 lydelse

ningen av ärende rörande patient på
det sjukhus där han tjänstgör. Om
jäv mot ledamot gälla i övrigt bestämmelserna i 4 kap. rättegi'rngsbalken om jäv mot domare.

ärende rörande patient på det sjukhus där han tjänstgör. Om jäv mot
ledamot gäller i övrigt bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbalken om
jäv mot domare.

30
Vid sammanträde med ut skrivningsniimnd skola överläkaren och
patienten vara närvarande, om icke
särskilda skäl .föranleda annat.
Föres talan av annan än patienten,
skall den som för talan beredas tillfälle att närvara, om icke särskilda
skäl.fiiranleda annat.

*
Vid sammanträde med psykiatrisk nämnd skall överläkaren och
patienten vara närvarande. om icke
särskilda skäl föranleder annat.
Förs talan av annan än patienten,
skall den som för talan beredas tillfälle att närvara. om icke särskilda
skälfiiranleder annat.

Ärende som handlägges i patientens frånvaro får icke avgöras utan att
nämndens ledamöter före avgörandet skaffat sig personlig kännedom om
patienten. Är denne utskriven på försök, fär dock ärendet avgöras, om
minst en av ledamöterna har sådan kännedom.
Från kravet i andra stycket på
personlig kännedom om patienten
jilr giiras undantag, om det finns
synnerliga skäl.
31
I ärende hos psykiatriska nämnden skall muntlig förhandling hållas, om ärendets beskaffenhet kräver det. Därvid äga bestämmelserna i 30 §första stycket motsvarande
tillämpning.

§

32
Patient eller annan som för talan
hos wskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden fär tillerkännas
ersättning av allmänna medel för
kostnad för resa och uppehälle i
samband med inställelse inför
nämnden, i den mån det finnes skäligt. Nämnden får bevilja förskott
på ersättningen. Närmare bestämmelser om ersättning och förskott
meddelas av regeringen.

*16

16

Senaste lydelse 1974: 581.

I ärende hos centrala psykiatriska nämnden skall muntlig förhandling hållas, om ärendets beskaffenhet kräver det. Därvid har
bestämmelserna i 30 § första
stycket motsvarande tillämpning.

Patient eller annan som för talan
hos psykiatrisk nämnd eller centrala psykiatriska nämnden får tillerkännas ersättning av allmänna
medel för kostnad för resa och uppehälle i samband med inställelse
inför nämnden, i den mån det finnes
skäligt. Nämnden får bevilja förskott på ersättningen. Den som .för
talan hos nämnden skall genom
nämndens .försorg upplysas om den
rätt till ersättning och förskott som
kan föreligga.
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Närmare bestämmelser om ersättning och förskott meddelas av
regeringen.

3H
I ärende hos utskrivningsnämnd
eller psykiatriska nämnden för förhör anordnas med den som kan antagas ha upplysningar av betydelse
att lämna.

I ärende hos psykiatrisk niimnd
eller centrala psykiatriska nämnden fä.r förhör anordnas med den
som kan anta.1· ha upplysningar av
betydelse att lämna.

Vid förhöret skall patienten vara närvarande, om icke särskilda skäl
föranleda annat.
I fråga om ersättning till den med vilken förhör anordnas äga bestämmelserna om ersättning av allmänna medel till vittnen motsvarande tilllämpning. Ersättningen skall stanna på statsverket.

34
Utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden får avgöra ärende
endast om nämndens samtliga ledamöteräro närvarande. Beslut rörande förskott på ersättning som avses
i 32 § eller 33 § tredje stycket får
dock på nämndens vägnar meddelas av ordföranden. Detsamma gäller beslut som rör rättshjälp genom
offentligt biträde.

Bestämmelserna i 29 kap. rättegångsbalken om omröstning i överrätt äga motsvarande tillämpning
på avgörande av utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden.

§17

Psykiatrisk nämnd eller centrala
psykiatriska nämnden får avgöra
ärende endast om nämndens samtliga ledamöter är närvarande. I fall
som m·ses i 2 I ~ tredje stycket andra meningen får ärendet dock i psykiatrisk nämnd a1·göras av ordföranden jämte en annan ledamot.
Beslut rörande förskott på ersättning som avses i 32 § fifrsta stycket
eller 33 § tredje stycket fä.r på
nämnds vägnar meddelas av ordföranden. Detsamma gäller beslut
som rör rättshjälp genom offentligt
biträde.
Bestämmelserna i 29 kap. rättegängsbalken om omröstning i överrätt har motsvarande tillämpning på
avgörande av psykiatrisk nämnd eller centrala psykiatriska nämnden.
Beslut som har fattats av ordföranden och en annan ledamot enligt första stycket skall a1' ordjoranden anmälas för hela nämnden vid
nästa sammanträde.

Särskilda bestämmelser

34 a § 18
I ärende, vari 17 § förvaltningslagen (1971: 290) äger tillämpning, får
skälen för beslutet utelämnas även i andra fall än som sägs där, om
ändamålet med vården annars skulle motverkas.
17

Senaste lydelse 1979: 247.
is Tillagd genom lag 1971: 638.
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*

I läkares beslut enligt 8 eller 9
eller varigenom ansökan om utskrivning avslagits samt i motsvarande beslut av utskrivningsnämnd
eller psykiatriska nämnden skola
alltid anges de i I § angivna förutsättningar på vilka beslutet grundas.

Polismyndighet
skall
lämna
handräck11i11g
på begäran av läkare som enligt
6 första stycket är behörig att utfärda vi'lrdintyg. om den som skall
undersökas icke ställer sig till förfogande för undersökningen eller läkaren behöver skydd för sin personliga säkerhet.

*

på begäran av överläkaren. om
den som med stöd av denna lag
skall intagas på sjukhus icke inställer sig på sjukhuset,

I läkares beslut enligt 8 eller 9 §
eller varigenom ansökan om utskrivning avslagits samt i motsvarande beslut av psykiatrisk niimnd
eller centrala psykiatriska nämnden skall alltid anges de i I eller 2 §
angivna förutsättningar på vilka beslutet grundas.

Polismyndighet skall lämna biträde

på begäran av läkare i allmän
tjänst som enligt 6 § första stycket
är behörig att utfärda vård intyg, om
den som skall undersökas icke ställer sig till förfogande för undersökningen,
på begäran av liikare som enligt
6 ~första stycket iir behiirig att utfärda vårdinrvg. om han behöver
skydd för sin personliga säkerhet.
pä begäran av läkare i allmän
rjänst som har 11(f"iirdat !'ån/intyg
eller överläkaren, om den som med
stöd av denna lag m·ses bli intagen
på sjukhus icke inställer sig på sjukhuset.

på begäran av överläkaren. om patient avviker frän sjukhuset eller icke
återvänder dit. sedan tiden för tillstånd att vistas på egen hand utom
sjukhusområdet eller för utskrivning på försök gi\tt ut. eller icke inställer
sig på sjukhuset. sedan tillstånd att vistas på egen hand utom sjukhusområdet återkallats eller beslut meddelats om återintagning under utskrivning
på försök.
Om särskilda skäl föreligga, må
överläkaren belrl~ffande l'is.1· patienr överlåta på annan läkare vid
sjukhuset att begära handräckning.

Om det finns särskilda skäl, filr
överläkaren överH'l.ta på annan läkare vid sjukhuset att begära biträde
m· polisen.

*

36
Den som hjälper någon som är intagen på sjukhus med stöd av denna lag
att avvika från sjukhuset. dömes till böter eller fängelse i högst två i\r. För
försök dömes till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.
36a~ 19

*

Har 1frerliikare med stöd av 13
omhiindertagit alkoholhaltiga dryc19

Tillagd genom lag 1976: 373.

Har med stöd av 13 § omhänderwgirs alkoholhaltiga drycker eller
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ker eller andra berusningsmedel
som pil.träffats hos eller ankommit
till den som är intagen p.:\. sjukhus
med stöd av denna lag, skall den
omhändertagna egendomen he1·i.1·ligen fiirstiiras eller fiirsäljas enligt
bestämmelserna om beslagtagen
egendom i 2 lagen ( 1958: 205) om
förverkande av alkoholhaltiga drycker m. m. Belopp, som erhi\.llits vid
sådan försäljning. tillfaller staten.

andra berusningsmedel som pi\träffats hos eller ankommit till den som
är intagen pil. sjukhus med stöd av
denna lag, skall iii'erliikaren låta
hel'isligen förstiira eller försälja
den omhiindertai.:na egendumen
enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 ~ I första stycket
lagen ( 1958: 205) om förverkande
av alkoholhaltiga drycker m. m. Belopp, som erhi\.llits vid si\dan försäljning, tillfaller staten.
Påträffas alkoholhaltiga drycker
eller andra berusningsmedel inom
sjukhus där patienter som intagits
med stöd av denna lag vårdas. får
herusningsmedlen omhändatas av
sjukhusdirektören eller styresmannen för sjukhuset. om känd ägare
till berusningsmedlen ej .finns.
Första stycket har motsvarande tilllämpning på sälunda omhändertagen egendom. Vad som Jär fjjreskri1'.1· om ii1·crliikaren skall i stä//et
gälla den som omhändertagit exendomen.

*

Påtriiffas alkoholhaltiga drycker
dlcr andra berusningsmedel inom
sjukhus diir patienter som intagits
med stöd av denna lag vardas. fär
bcru sni ngsmedlen 11111h1inJ1'rtagas
av sjukhusdircktörcn eller styresmannen för sjukhuset. om känd
ägare till berusningsmedlen ej
.finne.1-. Första stycket har ml)tsvarande tilhimpning pi'I sälunda omhändertagen egendom.

Bestiimmelserna i första och andra styckena har motsvarande tilllämpning pä injektionsspruta eller kanyl som kan anviindas för insprutning i
människokroppen.

37~

Den som är intage11 fiir vård med
stiid tll' denna lag skall stl s11urt
hans tillstilnd medger det genom
iii·erfiikarens försorg upplysas om
sin rä//
alt .fil inlllgningen priil'(u/ m· den
11.1·ykiatriska nämnden,
utt i iil'rigt .fi"iru tu/an mot hesl11t
som lwr.f{lltats med stijd a1· /agen.
all anlita om hud ella hiträde enliRt .fiin·altningslagrn I 1971: 290!.
all hcgiira rii11.1'/(iiilp genom
./i'ntligt hiträde <'nligt rii11sl(jiilpslagl'11 ( 1972:429).
Dc'llflll lag skall .finnas anslagen
inom .1j11k/111.1ct 1·ii/ synlig .fi:ir pati-

1+

1·11 I l'l'lltl.
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37*
Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som meddelas
med stöd av lagen utövas av socialstyrelsen.

38*
Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av socialstyrelsen.

I. Denna lag träder i kraft den I januari I981.
2. Har ansökan gjorts, värdintyg upprättats eller intagningsbeslut fattats
före ikraftträdandet, skall för förfarandet i samband med intagning och
prövning enligt 9 § gälla äldre bestämmelser.
3. Är patient vid ikraftträdandet utskriven på försök. skall för försöksutskrivningen i fortsättningen gälla 19 § i dess nya lydelse.
4. Utan hinder av 24 §får talan enligt 21 eller 22 *föras under tre veckor
från ikraftträdandet.
5. Föreskrift i lag eller annan författning om psykiatriska nämnden skall
i stället gälla centrala psykiatriska nämnden. och föreskrift om utskrivningsnämnd skall gälla psykiatrisk nämnd.

5

Förslag till

Lag om ändring i rättshjälpslagen (1972: 429)
Härigenom föreskrivs att 41-45 §§ rättshjälpslagen (1972: 429)' skall ha
nedan angivna lydelse.
N11varande lydelse

Föreslagen lydelse

41 § 2
Rättshjälp genom offentligt biträRättshjälp genom offentligt biträde lämnas i mål eller ärende
de beviljas i mål eller ärende
I. hos 11tskrivningsnämnd eller
I. hos psykiatrisk nämnd eller
psykiatriska nämnden angående in- centrala psykiatriska nämnden l'id
tagning enligt 8 eller 9 § eller ut- talan mot beslut om intagning enligt
skrivning enligt 16 eller 19 § lagen 8 eller 9 § eller 1•id utskrivning enligt
(1966: 293) om beredande a1• sluten
16 eller 19 § lagen ( 1966: 293) om
psykiatrisk vård i vissa fall,
psykiatrisk vård i vissa fall.
2. hos beslutsnämnd eller psykia2. nos beslutsnamnd eller centriska nämnden angående inskriv- trala psykiatriska nämnden anning i eller utskrivning från vård- gående inskrivning i eller utskrivhem eller specialsjukhus enligt laning från vårdhem eller specialsjukgen (1967: 940) angående omsorger
hus enligt lagen (1967: 940) anom vissa psykiskt utvecklings- gäende omsorger om vissa psykiskt
1

2

Lagen omtryckt 1979: 240.
Senaste lydelse 1979: 690.
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störda eller placering av särskolelev enligt 28 § samma lag.
3. hos fiirvaltningsdomstol angående /1'ångsintaw1ing i allmiin
vårdans/alt fiir alkoholmi.1·shrukare
enligt 18 eller 55 §lagen (1954: 579)
om nykterhetsvård eller kvarhällande enligt 45 §samma lag,

utvecklingsstörda eller placering av
särskolelev enligt 28 § samma lag.
3. angående heredande cl\" vård
enligt lagen ( 1979:000) med siirskilda hestä111melser om l'ård a1• unga
eller omedelhart omhiindertagcmde
enligt 6 §samma lag eller angående
upphörande av sådan l'lird enligt
5 § samma lag eller ho.1· fiirvaltningsdomstol vid 1'ii>erklagande enligt 20 §förs tu stycket I summa lag.

4. angående omhändertagande
för samhällsvård enligt 29 § barnavårds/agen ( 1960: 97) eller utredning enligt 30 § samma lag eller angående sådan samhällsvårds slutliga upphörande enligt 42 § samma
lag,
5. hos förvaltningsdomstol angående intagning i eller utskrin1ing
från ungdomsvårdsskola enligt barnavårds/agen (1960: 97),
6. angående förpassning eller utv1snmg
enligt
utlänningslagen
(1954: 193) samt vid utredning hos
polismyndighet när fråga har uppkommit om förpassning eller utvisning,
7. angående avvisning enligt utlänningslagen, dock ej hos polismyndighet, såvida icke anledning
föreligger att underställa ärendet
den centrala utlänningsmyndigheten eller utlänningen enligt 35 §
samma lag hållits i förvar längre än
en vecka,
8. angående verkställighet enligt
utlänningslagen, om anledning föreligger att underställa ärendet den
centrala
utlänningsmyndigheten
med stöd av 58 § andra stycket samma lag eller hänskjuta ärendet dit
med stöd av 58 § tredje stycket
samma lag eller om utlänningen enligt 35 § samma lag hållits i förvar
längre än en vecka,
9. angående föreskrifter som
meddelats enligt 10 §, 34 § eller 51 §
femte stycket utlänningslagen,
JO. angående hemsändande av
utlänning med stöd av 71 § första

4. angående förpassning eller utvisning
enligt
utlänningslagen
(1954: 193) samt vid utredning hos
polismyndighet när fråga har uppkommit om förpassning eller utvisning,
5. angående avvisning enligt utlänningslagen, dock ej hos polismyndighet, såvida icke anledning
föreligger att underställa ärendet
den centrala utlänningsmyndigheten eller utlänningen enligt 35 §
samma lag hållits i förvar längre än
en vecka,
6. angående verkställighet enligt
utlänningslagen, om anledning föreligger att underställa ärendet den
centrala
utlänningsmyndigheten
med stöd av 58 § andra stycket samma lag eller hänskjuta ärendet dit
med stöd av 58 § tredje stycket
samma lag eller om utlänningen enligt 35 § samma lag hållits i förvar
längre än en vecka,
7. angående föreskrifter som
meddelats enligt 10 §, 34 § eller 51 §
femte stycket utlänningslagen,
8. angående hemsändande av utlänning med stöd av 71 § första
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stycket utlänningslagen.
I I. angående förverkande av villkorligt medgiven frihet enligt 26
kap. brottsbalken,
I 2. angående återintagning i anstalt enligt 30 kap. brottsbalken.
13. angående verkställighet utomlands av frihetsberövande påföljd enligt lagen (1963: 193) om
samarbete med Danmark. Finland,
Island och Norge angående verkställighet av straff m. m. eller lagen
(1972: 260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av
brottmälsdom,
14. angående utlämning enligt lagen (1970: 375) om utlämning till
Danmark, Finland, Island eller
Norge för verkställighet av beslut
om värd eller behandling,
15. angående kastrering enligt lagen (1944: 133) om kastrering, om
giltigt samtycke till åtgärden ej lämnats,
16. hos regeringen enligt I andra stycket lagen (1975: 1360) om
tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall.

stycket utlänningslagen.
9. angående förverkande av villkorligt medgiven frihet enligt 26
kap. brottsbalken.
/0. angående återintagning i anstalt enligt 30 kap. brottsbalken.
I I. angående verkställighet utomlands av frihetsberövande pilföljd enligt lagen (1963: 193) om
samarbete med Danmark, Finland.
Island och Norge angående verkställighet av straff m. m. eller lagen
( 1972: 260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av
brottmälsdom,
I 2. angäende utlämning enligt lagen (1970: 375) om utlämning till
Danmark, Finland, Island eller
Norge för verkställighet av beslut
om värd eller behandling,
I 3. angäende kastrering enligt lagen (1944: 133) om kastrering. om
giltigt samtycke till åtgärden ej lämnats,
14. hos regeringen enligt I andra stycket lagen (1975: 1360) om
tvängsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall.

*

42
I ärende som anges i 41 § I -5
och Il -I 5 skull offentligt biträde
utses för den som åtgärden avser,
om det behövs för tillvaratagande
av dennes rätt. Vid bedömningen
av beho11et skall särskilt beaktas
om i väsentligt hänseende motstridiga sakuppgifter lämnats under
utredningen eller betydelse!ulla
sakförhållanden i ö1•rigt är okloru.
I ärende som anges i 4 I § 6 - JO
och 16 skall offentligt biträde Il/ses,
om det ej måste antagas att behov
av biträde saknas.

*

*
Rättshjälp genom offentligt biträde skall be1•iljas den som ätgärden
avser och i mål eller ärende som
avses i 41§3 även vårdnadshavare,
om det ej måste antagas att behov
av biträde saknas.

*

43
Offentligt biträde förordnas efter
Rättshjälp genom offentligt biträansökan av den som åtgärden m·ser
de beviljas efter ansökan eller då
eller då annars anledning föreligger.
annars anledning föreligger. Ansö-

kan får göras av den som kan beviljas rättshjälp och i mål eller ärende
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Biträde förordnas av den myndighet som handlägger målet eller
ärendet.

som unges i 41 § I ä1·cn m' annan
som får föra tu/an i målet eller
iirendet.
Rättshjälp beviljas och biträde
förordnas av den myndighet som
handlägger målet eller ärendet.

Dock ankommer prövningen
i ärende hos bamuvårdsnäm11d.
social centra/nämnd eller social
distriktsnämnd enligt 41 § 4 på länsrätten.
i ärende som avses i 41§ 6-/0
eller /6 på rättshjälpsniimnden.
i ärende hos polismyndighet enligt 41 § 14 pä länsrätten samt
i annat ärende hos regeringen än
som avses i 41 6- JO eller /6 på
departementstjänsteman som regeringen bestämmer.

*

i ärende hos socialnämnd eller
social distriktsnämnd enligt 41 § 3
pä länsrätten,
i ärende som avses i 41 § 4 -8 eller 14 på rättshjälpsnämnden,
i arcnde hos polismyndighet enligt 41 § 12 på länsrätten samt
i annat ärende hos regeringen än
som avses i 41 § 4-8 eller 14 pä
departementstjänstcman som regeringen bestämmer.

Har myndigheten skilt målet eller ärendet från sig, äger under tiden till
dess talan fullföljts eller tiden för fullföljd utgått andra stycket motsvarande tillämpning.
Förordnande gäller även när talan ful/följes eller meddelat beslut
11nderstiilles annan myndighets
prövning eller saken överlämnas till
annan myndighets avgörande.
Ansökan om offentligt biträde
ges in till den myndighet som handlägger målet eller ärendet. Avser
ansökan offentligt biträde i äremle
som avses i 41 § 6-/0eller16, ges
dock ansökan in till rättshjälpsnämnden.
Myndighet som inte själv får förordna offentligt biträde skall till behörig myndighet med eget yttrande
överlämna ingiven ansökan med
därvid fogade handlingar eller anmäla behovet av offentligt biträde.

Rättshjälp utgår även när talan
ful(följs eller meddelat beslut under.vtä/ls annan myndighets prövning eller saken överlämnas till annan myndighets avgörande.
Ansökan om rättshjälp genom
offentligt biträde ges in till den
myndighet som handlägger målet
eller ärendet. Giiller ansökan
ärende som avses i 41 § 4-8 eller
14, ges dock ansökan in till rättshjälpsnämnden.
Myndighet som inte själv får bevilja rättshjälpen skall till behörig
myndighet med eget yttrande överlämna ingiven ansökan med därvid
fogade handlingar eller anmäla behovet av offentligt biträde.

44 §

Har den som åtgärden avser till
offentligt biträde själv föreslagit någon som är lämplig, skall denne förordnas, om ej hans anlitande skulle
medföra avsevärt ökade kostnader

Har den som beviljats rättshjälp
enligt 41 § till offentligt biträde
själv föreslagit någon som är lämplig, skall denne förordnas, om ej
hans anlitande skulle medföra avse-
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eller i övrigt särskilda skäl föranleder annat.

värt ökade kostnader eller i övrigt
särskilda skäl föranleder annat.
Har htlde den 1111r:e och l'{/rd11adshm'llrl'll bel'i/jat.1· rättshjälp i mål
l'ller ärende som avses i 41 § JJörordnas gemensamt hitriide. om det
t'} finns motstridif,?a i11tre.l'sn1 mellan dem.

*

I fråga om offentligt biträde äger bestämmelserna i 21 första stycket
sista meningen, andra och tredje styckena. 22 första och andra styckena
samt 23 motsvarande tillämpning.
I fråga om beslut som meddelas med stöd av andra stycket äger 43
andra och tredje styckena motsvarande tillämpning.
Ersättning till offentligt biträde utgår av allmänna medel.

*

*

*

45
I mål eller ärende som avses i
41
får offentligt biträde föranstalta om sådan utredning som är
skäligen påkallad för tillvaratagande av dens rätt som 1/tgiirde11 avser
och som ej kan erhållas genom
myndighet som handlägger målet
eller ärendet. Har offentligt biträde
ej utsetts, får rättshjälpsnämnden
på ansökan av den som åtgiirdcn
a1·.1·er besluta om utredning.

*

*
I mål eller ärende som avses i
får offentligt biträde föranstalta om sådan utredning som är
skäligen pf1kallad för tillvaratagande av dens rätt som he1·iljats riittshjiilpen och som ej kan erhållas genom myndighet som handlägger
målet eller ärendet.
Har offentligt biträde ej utsetts,
fär rättshjälpsnämnden på ansökan
av den som beviljats rättshjälpen
besluta om utredning.
41

*

Den som efter beslut av offentligt biträde eller rättshjälpsnämnd medverkat vid utredning har rätt till ersiittning av allmänna medel enligt bestämmelser som regeringen meddelar. I fråga om fastställande av ersättning
äger 43 andra och tredje styckena motsvarande tillämpning.

*

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1981.
2. Bestämmelserna i 41 4 och 5 i deras lydelse före den I januari 1981
gäller till utgången av juni 1981 i mål eller ärende som där avses. Härvid
tillämpas vad som i 42-44 **föreskrivs om mål eller ärende som avses i

*

41

*3.
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Lag om ändring i föräldrabalken
Härigenom föreskrivs i fråga om föräldrabalken 1
dels att i I kap. 4 *·rubriken till 2 kap .. 2 kap. 1-9 **· 3 kap. 5-8, 11
och 12 §*. 4 kap. 6 och 10 §§, 6 kap. 9 och 10 §§. 7 kap. 2, 7 och 11 §§. 11
kap. 17 §, 20 kap. 9 § samt 21 kap. 2. 5. 8 och 9 ** ordet "harnavårdsnämnd" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "socialnämnd" i motsvarande form,
dels att i 21 kap. 2, 8 och 9 §§ ordet "barnavården" skall bytas ut mot
''socialtjänsten··.
Denna lag träder i kraft den I januari 1981.

7 Förslag till
Lag om ändring i brottsbalken
Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken
del.1· att 31 kap. 2 § skall upphöra att gälla.
dels att 17 kap. 12 §, 28 kap. I * , 31 kap. I *och 38 kap. 2 §skall ha
nedan angivna lydelse.

Nm·arande lydelse

Föres/axen lydelse
17 kap.

12
Hjälper man den, som är fånge,
häktad eller anhl'lllen eller eljest är
för annat än sjukvård eller nlrd cnlixt barnanlrd.1·lar:e11 eller lagen om
nykterhetsl'llrd berövad friheten att
komma lös eller främjar man. efter
det han avvikit. hans flykt genom
att dölja honom eller genom annan
sådan åtgärd, dömes för fr ä mj ande av flykt till böter eller
fängelse i högst tvtl år.

*

Hjälper man den, som är fänge,
häktad eller anhl'lllen eller eljest är
för annat än sjukvård berövad friheten att komma lös eller främjar
man. efter det han avvikit, hans
flykt genom att dölja honom eller
genom annan sådan åtgärd. dömes
för främjande av flykttill
höter eller fängelse i högst två år.

28 kap.
I §2

Skyddstillsyn må ådömas för brott varä kan följa fängelse. sMramt det
prövas erforderligt att den tilltalade ställes under övervakning och mera
ingripande påföljd än skyddstillsyn ej finnes påkallad.

' Senasle lydelse av 1-3 kap .. () och 7 samt 11 kap. 197<>: 612.
Senaste lydelse 1979: 000.

2
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Den som är under aderton :'\r m:'\
ej dömas till skyddstillsyn. med
mindre denna päföljd finnes lämpligare än v:'\rd enligt barnavärds/agen.

Den som är under aderton i\r mil
ej dömas till skyddstillsyn. med
mindre denna pilföljd finnes lämpligare än vård inom socialtjänsten.

Är det lindrigaste straff som är stadgat för brottet fängelse i ett år eller
däröver. mi\ dömas till skyddstillsyn allenast om särskilda skäl äro därtill.
31 kap.
I

Kan den som begått brottslig gärning bliva föremål för vård enligt
barnavårds/agen. må rätten, efter
hörande av bamal'ärdsnämnd eller. i.fråga om den som är inskriven
såsom elev vid ungdomsvårdsskola, skolans styrelse, överlämna åt
nämnden eller styrelsen att föranstalta om erforderlig vård.
Om det för den dömdes tillrättaförande eller av hänsyn till allmän
laglydnad finnes påkallat, mil jämte
överlämnande till vård enligt barnavårds/agen dömas till dagsböter,
högst etthundratjugo, vare sig böter
äro stadgade för brottet eller ej.

*

Kan den som är under tjuf(o år
och som begått brottslig gärning
bliva föremål för vård med stöd av
lagen (1979:000) med särskilda bestämmelser om wlrd a1• unga eller
eljest
enligt
socialtjänstlagen
(1979:000), må rätten efter hörande
av socialniimnd överlämna åt
nämnden att föranstalta om erforderlig vård inom socialtjänsten.
Om det för den dömdes tillrättaförande eller av hänsyn till allmän
laglydnad finnes påkallat, må jämte
överlämnande till vård inom socialtjänsten dömas till dagsböter,
högst etthundratjugo, vare sig böter
äro stadgade för brottet eller ej.

38 kap.

2 §
Har domstol överlämnat nilgon
till vård enligt barnavårds/agen eller lagen om nykterhets1·ård men
finnes, vid prövning i därför stadgad ordning, att i lag angivna förutsättningar icke fifreligga för sådan
wlrd eller vård av det slag som barnavård.rniimnd eller nykterhetsnämnd i yttrande till domstolen förklarat sig ämna anordna, äger efter
ansökan av åklagare den rätt som
först dömt i mälet undanröja förordnandet om överlämnande till
vård och döma till annan pilföljd för
brottet.

Har domstol överlämnat någon
till vård inom socialtjänsten men
finnes därefter att 1·ården ej kan f(enomföras med den dömdes samtycke eller, vid prövning i därför
stadgad ordning, att i lag angivna
förutsättningar brister för vård av
det slag som socialnämnd i yttrande till domstolen förklarat sig ämna
anordna, äger efter ansökan av
åklagare den rätt som först dömt i
målet undanröja förordnandet om
överlämnande till vård och döma
till annan påföljd för brottet.

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1981.
2. Vad i denna lag stadgas skall, med det undantag som kan följa av 3.,
äga tillämpning även på gärning som har begåtts före den I januari 1981.
4
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Nuvarande lydelse

50

Föreslagen lydelse

3. Har före den 1 januari 1981 beslutats om förebyggande åtgärder
eller omhändertagande för samhällsvård enligt barnavårdslagen (1960:
97) får, om åtgärderna eller vården består vid tiden för domen, 31 kap.
1 § i dess äldre lydelse tillämpas till utgången av juni 1981.

8

Förslag till

Lag om upphävande av lagen (1964: 450) om åtgärder vid samhällsfarlig asocialitet
Härigenom föreskrivs att lagen (1964: 450) om åtgärder vid samhällsfarlig asocialitet skall upphöra att gälla vid utgången av år 1980.

9

Förslag till

Lag om ändring i körkortslagen (1977: 477)
Härigenom föreskrivs att 39 § och rubriken närmast före 39 § körkortslagen (1977: 4 77) skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Föres/agen lydelse

Domstolsförfarandet

Domstolsförfarandet m. m.

39 §
Länsrätt prövar frågor som rör körkortsingripanden i de fall som anges i särskild författning.
I mål som avses i första stycket
har domstol samma befogenhet
som länsstyrelse har när den handlägger körkortsärende. Domstols
beslut om varning eller återkallelse skall delges den som beslutet
rör.

Mot beslut om varning enligt
denna lag får talan ej föras.

I mål som avses i första stycket
har domstolen samma befogenhet
som länsstyrelsen har när den
handlägger ett körkortsärende.
Finns det anledning att anta att
någon inte bör ha körkort eller
traktorkort på grund av sina nykterhets/örhållcmden, får länsstyrelsen eller domstolen höra socialnämnden, om nämndens yttrande
har betydelse för ärendets avgörande.
Domstolens beslut om varning
eller återkallelse skall delges den
som beslutet rör. Mot beslut om
varning enligt denna lag får talan
inte föras.

Denna lag träder i kraft den l januari 1981.
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Förslag till

Lag om finansiering av statsbidrag till förskole- och fritidshems.vcrksamhet
Härigenom föreskrivs följande.

1 !'i För finansiering av statsbidrag till förskole- och fritidshcmsvcrksamhet inom kommunernas barnomsorg erläggs årligen socialavgift.
2 § Arbetsgivare skall erlägga avgift beräknad enligt de grunder som
anges för arbetsgivares socialförsäkringsavgift till sjukförsäkringen i
19 kap. 1 § lagen (1962: 381) om allmän försäkring.
3 § Fysiska personer som har haft inkomst av annat förvärvsarbete än
anställning enligt 3 kap. 2 § lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring
skall erlägga avgift enligt de grunder som anges för sjukförsäkringsavgift i 19 kap. 2 § samma lag.
4 § Avgifterna utgår med 1,9 % av det belopp på vilket de skall beräknas.
5 § I fråga om debitering och uppbörd av avgifter enligt 2 § tillämpas
lagen (1959: 552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän
försäkring, m. m.
Om debitering och uppbörd av avgifter enligt 3 § finns bestämmelser
i uppbördslagen (1953: 272).
Avgifterna tillförs staten.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

11

Förslag till

Lag om upphävande av lagen (1926: 72) angående meddelande av
förbud för barn att idka viss försäljning
Härigenom föreskrivs att lagen (1926: 72) angående meddelande av
förbud för barn att idka viss försäljning skall upphöra att gälla vid utgången av år 1980.

12

Förslag till

Låg om upphävande av lagen (1936: 56) om socialregister
Härigenom föreskrivs att lagen (1936: 56) om socialregister skall upphöra att gälla vid utgången av år 1980.

Prop. 1979/80: 1
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52

Förslag till

Lag om ändring i sjukvårdslagen (1962: 242)
Härigenom föreskrivs att 24 och 27 §§ sjukvårdslagen (1962: 242)
skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
24 §I

Om intagning på sjukhus beslutar inom ramen för vad sjukvårdsstyrclsen bestämt vederbörande överläkare, sjukstuguläkare eller sjukhemsläkare. Denne äger vid behov överlåta sin beslutanderätt på annan vid
sjukhuset anställd läkare.
Vad i första stycket stadgas om intagning på sjukhus skall, om ej
annat är särskilt föreskrivet, äga motsvarande tillämpning beträffande
utskrivning av intagen person.
I fråga om intagning i vissa fall
för beredande av sluten psykiatrisk
vård och utskrivning efter sådan
intagning meddelas bestämmelser
i särskild lag.

27
Den som driver sjukhus äger bestämma efter vilka grunder och till
vilket belopp vårdavgift skall erläggas till sjukhuset för där meddelad sjukvård, dock att beträffande vårdavgift, som det jämlikt
lagen om socialhjälp eller barnavårds/agen åligger kommun all
vidkännas, skall gälla vad i sagda
lagar f i1111es stadgat.

I fråga om intagning i vissa fall
för psykiatrisk vård och utskrivning efter sådan intagning meddelas bestämmelser i lagen ( 1966:
293) om psykiatrisk vård i vissa
fall.
§~

Den som driver sjukhus äger
bestämma efter vilka grunder och
till vilket belopp vårdavgift skall
erläggas till sjukhuset för där meddelad sjukvård.

Sättes vårdavgift till lägre belopp för sjuka från det egna sjukvårdsområdet än för andra sjuka, må ej till sistnämnda grupp hänföras den,
som vid intagningen är bosatt inom sjukvårdsområdet.
Vårdavgift må ej uttagas för vård och underhåll på allmän sal av den
som enligt smittskyddslagcn är berättigad att kostnadsfritt åtnjuta vård
och underhåll på sjukhus.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.
l
!!

Senaste lydelse 1970: 211.
Senaste lydelse 1968: 232.
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Förslag till

Lag om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring1

dds att 3 kap. 18 § skall upphöra att gälla,
dels att i 10 kap. 2 § ordet "fångvårdsanstalt" skall bytas ut mot "kriminalvårdsanstalt",

dels att 3 kap. 15 §, 4 kap. 20 §, 10 kap. 3 §, 16 kap. 12 § samt
18 kap. 5 § skall ha nedan angivna lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
3 kap.

15 §2
Sjukpenning utgår ej för tid då försäkrad
a) fullgör värnpliktstjänstgöring eller vapenfri tjänst eller genomgår
bistånds- och katastrofutbildning;
b) är intagen i annat barnhem
än mödrahem eller i ungdomsvårdsskola;

c) är häktad eller intagen i kriminalvårds- eller arbetsanstalt;

bl är intagen i sådant hem som
avses i 12 §lagen (1979: 000) med
särskilda bestämmelser om vård av
unga med stöd av 1 § andra stycket 2 eller tredje stycket sagda lag;
c) är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt;

d) i annat fall än under b eller c sagts av annan orsak än sjukdom
tagits om hand på det allmännas bekostnad.
För dag då försäkrad är intage11
i vårdanstalt för alkoholmissbru-

kare skall sjukpe1111i11g mi11sk1u på
säll som framgår av bestämmelserna i 4 § andra stycket.
Utan hinder av första stycket
utgår sjukpenning till försäkrad
som avses under b och c vid sjukdom som inträffar under tid då
han vårdas eller eljest får vistas
utom skola eller anstalt och därvid bereds tillfälle att förvärvsarbeta.

Utan hinder av första stycket
utgår sjukpenning till försäkrad
som avses under c vid sjukdom
som inträffar under tid då han får
vistas utom anstalt och därvid bereds tillfälle att förvärvsarbeta.

4 kap.
20 §3
Bestämmelserna i 2 kap. 10 §
Bestämmelserna i 2 kap. 10 §
samt 3 kap. 12 § och 16-18 §§
samt 3 kap. 12, 16 och 17 §§ äga
Omtryckt 1977: 630.
Senaste lydelse 1979: 505.
a Senaste lydelse 1979: 644.
I

2

Prop. 1979/80: 1

54

Nul'arande lydelse

Föreslagen lydelse

äga motsvarande tillämpning i fråga om föräldrapenning. I fall som
avses i 3 kap. 12 § skall föräldrapenning enligt 4 kap. 2 och 11 § §
alltid utgå med minst ett belopp
som motsvarar garantinivån enligt
4 kap. 4 § minskad med den sjukpenning som skulle belöpa på
vårdersättningcn. Bestämmelserna
i 3 kap. 7 § första och andra styckena äga motsvarande tillämpning
i fråga om föräldrapenning enligt
4 kap. 2 och 8 §§.

motsvarande tillämpning i fråga
om föräldrapenning. I fall som
avses i 3 kap. 12 § skall föräldrapenning enligt 4 kap. 2 och 11 § §
alltid utgå med minst ett belopp
som motsvarar garantinivån enligt
4 kap. 4 § minskad med den sjukpenning som skulle belöpa på
vårdersättningen. Bestämmelserna
i 3 kap. 7 § första och andra styckena äga motsvarande tillämpning
i fråga om föräldrapenning enligt
4 kap. 2 och 8 §§.

Bestämmelserna i 3 kap. 7 § tredje stycket gälla i tillämpliga delar
i fråga om föräldrapenning enligt 4 kap. 8 § första stycket.
Allmän försäkringskassa får när det finns skäl till det påfordra att
förälderns rätt till särskild föräldrapenning enligt 11 § fjärde stycket
styrkes genom intyg av den som har anordnat föräldrautbildningen.
Vid beräkning av antalet dagar med rätt till föräldrapenning anses
två dagar med halv föräldrapenning eller fyra dagar med fjärdedels föräldrapenning som en dag.
Beträffande
föräldrapenning,
som tillkommer förälder vilken ej
har uppnått aderton års ålder, får
försäkringskassan på framställning
av barnavårdsnämnd besluta om
utbetalning till annan enligt 3 kap.
18 §.

Är moder vid tiden för barnets
födelse intagen i barnhem, ungdomsvårdsskola, fångvårdsanstalt
eller vårdanstalt för alkoholmissbrukare, får försäkringskassan på
framställning av föreståndare för
inrättningen besluta, att den föräldrapenning som tillkommer modern skall utbetalas till föreståndaren för att användas till kvinnans
och barnets nytta.

Beträffande
föräldrapenning,
som tillkommer förälder vilken ej
har uppnått aderton års ålder, får
försäkringskassan på framställning
av socialnämnd besluta att föräldrapenningen helt eller delvis
skall utbetalas till annan person
eller till nämnden att användas till
förälderns och hans familjs nytta.
Är moder vid tiden för barnets
födelse intagen i kriminalvårdsanstalt eller hem som avses i 12 §
lagen (1979: 000) med särskilda
bestämmelser om vård av unga,
får försäkringskassan på framställning av föreståndare för anstalten eller hemmet besluta, att den
föräldrapenning som tillkommer
modern skall utbetalas till föreståndaren för att användas till
kvinnans och barnets nytta.

10 kap.
3 §
Därest pensionsberättigad i anDärest pensionsberättigad i annat fall än som avses i 2 § under nat fall än som avses i 2 § under
hel månad är intagen i annan an- hel månad är intagen i annan anstalt än sjukhus eller ock tillfälligt stalt än sjukhus eller ock tillfälligt
vistas utom anstalten, äger den vistas utom anstalten, äger den
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Nuvarande lydelse

Fiireslagen lydelse

som driver anstalten att, i den
mån regeringen så förordnar, uppbära så stor del av den pensionsbcrättigades å månaden belöpande
folkpension, som svarar mot kostnaderna för vården eller försörjningen på anstalten, varvid den
pensionsberättigade dock skall äga
erhålla visst belopp för sina personliga behov. Vad nu sagts skall
äga motsvarande tillämpning för
det fall att den pensionsberättigade åtnjuter vård eller försörjning
mot avgift, som erlägges av kommun eller landstingskommun.

som driver anstalten att, i den mån
regeringen så förordnar, uppbära
så stor del av den pensionsberättigades å månaden belöpande folkpension, som svarar mot kostnaderna för vården eller försörjningen på anstalten, varvid den pensionsberättigade dock skall äga erhålla visst belopp för sina personliga behov. Vad nu sagts skall,
dock ej då fråga är om ålders pension, äga motsvarande tillämpning
för det fall att den pensionsberättigade åtnjuter vård eller försörjning mot avgift, som erlägges av
kommun eller landstingskommun.

Åtnjuter barn, för vilket barntillägg utgår, i annat fall än som avses i

2 § sista stycket under hel månad vård på anstalt eller eljest vård på
allmän bekostnad, äger den som driver anstalten eller det kommunala
organ som svarar för vårdkostnaden att, i den mån regeringen så förordnar, uppbära så stor del av barntillägg för månaden som svarar mot
vård kostnaden.
16 kap.
12 §

På framställning av nykterhetsnämnd eller styrelse fifr vurd11n.1·t11lt för alkoholmissbrukare iiger
11llmän försäkringskassa besluta 11tt
pension tillkommande den, som iir
hemfallen åt alkoholmissbruk och
beträffande vilken föreligger omständighet i övrigt som i 15 § lagen ( 1954: 579) om nykterlzctsvård sägs, helt eller delvis skall
111hctala.1· till kommunal myndighet
eller den pensionsherättigade.1· make eller annan person att användas
till den pensionsberättigade.i· och
hans f ami/js nytta.
Är pensionsberättigad till följd
av ålderdomssvaghet, sjuklighet eller annan därmed jämförlig orsak
ur stånd att själv omhänderhava
honom tillkommande pension, må
allmän försäkringskassa besluta,
att pensionen skall utbetalas till
annan enligt vad i första stycket
sägs.

Är pensionsberättigad till följd
av åldcrdomssvaghet, sjuklighet eller annan därmed jämförlig orsak
ur stånd att själv omhänderhava
honom tillkommande pension, må
allmän försäkringskassa besluta,
att pensionen helt eller delvis skall
utbetalas till kommunal myndighet eller den pensiomberättigades
make eller annan per.\'011 att an-
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
vändas till den pensionsberälligades och hans familjs nytta.
18 kap.

5 §
Allmän försäkringskassa må ej utan stöd av särskilt lagstadgande bedriva annan verksamhet än som angives i denna lag eller i bestämmelser, som utfärdats med stöd av densamma.
I den mån regeringen så förordnar, är allmän försäkringskassa
pliktig att biträda vid handhavandet av annan verksamhet ävensom
att tillställa socialregister behövliga uppgifter.
Allmän försäkringskassa skall
tillhandagå statlig eller kommunal
myndighet, försäkringsinrättning
samt arbetsgivare med yttranden
och upplysningar, i den mån hinder enligt lag eller författning ej
möter samt mera betydande olägenhet ej därigenom uppkommer
för kassan. Myndighet, som handhar arbetslöshetsförsäkring, eller
lokalt organ som i 1 kap. 2 § sägs
må ej av allmän försäkringskassa
förvägras begärt biträde.

I den mån regeringen så förordnar, är allmän försäkringskassa
pliktig att biträda vid handhavandet av annan verksamhet.

Allmän försäkringskassa skall
tillhandagå statlig eller kommunal
myndighet, försäkringsinrättning
samt arbetsgivare med yttranden
och upplysningar, i den mån hinder enligt lag eller författning ej
möter samt mera betydande olägenhet ej därigenom uppkommer
för kassan. Myndighet, som handhar arbetslöshetsförsäkring, eller
lokalt organ som i 1 kap. 2 § sägs
må ej av allmän försäkringskassa
förvägras begärt biträde. Om rätt
för socialnämnd att av allmän försäkringskassa erhålla uppgifter om
ekonomisk hjälp som har lämnats
till enskild stadgas i 57 § socialtjänstlagen (1979: 000).

Denna lag träder i kraft den I januari 1981.

15

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1947: 529) om allmänna barnbidrag
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (194 7: 529) om allmänna barnbidrag1
dels att i 4 § ordet "barnavårdsnämnd" skall bytas ut mot "socialnämnd",
dels att 5 § skall ha nedan angivna lydelse.
i

Omtryckt 1973: 449. Senaste lydelse av 4

§

1976: 617.
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Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

5 §
Om synnerliga skäl föreligga,
får bidraget på framställning av
socialnämnd utbetalas till den
andre av föräldrarna eller anrum
lämplig person eller till nämnden
att användas för barnets bästa.

Finnes någon, som enligt 4 §
äger uppbära allmänt barnbidrag
icke vara skickad att handhava
detsamma, får allmän försäkringskassa på frwnställni11g av barnavårdsnämnd förord11a att bidraget
skall utbetalas till den andre av
föräldrarna eller annan lämplig
person. Om synnerliga skäl föreligga får bidraget utbetalas till
nämnden att användas för barnets
bästa.

Denna Jag träder i kraft den I januari 1981.

16

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1964: 143) om bidragsförskott
Härigenom föreskrivs att 9 och 19 § § lagen (1964: 143) om bidragsförskott1 skall ha nedan angivna lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 §
Bidragsförskott utbetalas till vårdnadshavaren. Vistas barnet i annat
enskilt hem, får försäkringskassan efter framställning från vårdnadshavaren betala förskottet till den som fostrar barnet.
Fin11es någo11, till vilken bidragsförskott enligt första stycket skall
utbetalas, icke vara skickad att
handhava förskottet, må försäkri11gskassan efter framställning
från barnavårds11ämnd förordna,
att förskottet i stället skall utbetalas till liimplig person. Om synnerliga skäl föreligga, får förskottet utbetalas till nämnden att användas för barnets bästa.
A'r barnet under hel månad omhä11dertaget för samhällsvård, utbetalas bidragsförskottet till det
kommunala organ som svarar för
vård kostnaden.
1

Omtryckt 1976: 277.

Om synnerliga skäl föreligga,
får förskottet på framställning av
socialnämnd utbetalas till lämplig
person eller till nämnden att användas för barnets bästa.

Vårdas barnet under hel månad
i familjehem eller hem för vård
eller boende inom socialtjänsten,

utbetalas bidragsförskottet till det
kommunala organ som svarar för
vård kostnaden.
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Det hidragsförskottsbelopp som först förfaller till betalning efter beslut
om förskott må, där barnet under den tid å vilken förskottsbcloppet belöper i väsentlig mån erhållit sin försörjning av allmänna medel, till den
del beloppet motsvarar vad den myndighet som tillhandahållit försörjningen visar sig hava för nämnda tid utgivit för barnets försörjning uppbäras av myndigheten.
19 §
Allmän försäkringskassa äger erhålla polismyndighetens biträde för
efterforskande av underhållsskyldig, som häftar i skuld för utgivet bidragsförskott, ävensom för verkställande av utredning rörande den underhållsskyldiges förmåga att återgälda förskottet.
Vad i 95 och 96 §§ barnavårdslagen är stadgat skall äga motsvarande tillämpning beträffande
ärenden om bidragsförskott.

I mål eller ärenden enligt denna
lag får delgivning inte ske med
tillämpning av 15 § delgivningslagen ( 1970: 428).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

17

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1967: 940) angående omsorger om vissa
psykiskt utvecklingsstörda
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (l 967: 940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda
dels att i 45, 47 och 49 §§ 1 orden "psykiatrisk nämnd" i olika böjningsformer skall bytas ut mot orden "central psykiatrisk nämnd" i
motsvarande form,
dels att 44 och 53 § § skall ha nedan angivna lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

44

§

Mot beslut varigenom
någon inskrivits i särskola eller vårdhem eller i specialsjukhus i annat
fall än som avses i 37 §,
särskolplikt eljest ålagts,
särskolelev ålagts att bo i annat enskilt hem än det egna, inackorderingshem eller i elevhem,
ansökan om befrielse från skolgången i särskola avslagits,
begäran om tillstånd att vistas på egen hand utom elevhem, vårdhem
eller specialsjukhus avslagits helt eller delvis eller sådant tillstånd återkallats,
1

Senaste lydelse av 45 § 1979: 248.
47 § 1973: 130.
49 § 1973: 130.
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Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

ansökan om utskrivning från särskola, vårdhem eller specialsjukhus
avslagits,
undervisning i särskola återupptagits eller återintagning i vårdhem
eller specialsjukhus skett efter utskrivning på försök,
någon i samband med utskrivning på försök ålagts att iakttaga särskilda föreskrifter eller ställts under tillsyn
får talan föras genom besvär hos
den psykiatriska nämnd som avses
i lagen den 16 juni 1966 (nr 293)
om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall. Mot beslut
som avses i 23 § första stycket får
dock talan icke föras.

får talan föras genom besvär
hos den centrala psykiatriska
nämnd som avses i lagen (1966:
293) om psykiatrisk vård i vissa
fall. Mot beslut som avses i 23 §
första stycket får dock talan icke
föras.

Mot beslut varigenom omsorg enligt denna lag vägrats eller någon
uttagits till specialundervisning eller hänvisats till annan skolform i samma särskola får talan föras hos huvudtillsynsmyndigheten genom besvär,
om annat ej framgår av tredje stycket.
Mot beslut av lokal styrelse för specialskolan får talan föras hos länsskolnämnden genom besvär.
I övrigt får talan icke föras mot beslut i fråga om omsorger om någon
enligt denna lag.

53 §
Skolstyrelse skall vidtaga åtgärder för att den som är i särskolpliktig
ålder och kan antagas behöva undervisning i särskola erhåller sådan
undervisning.

Barnavårdsnämnd skall, utöver
vad som följer av barnavårds/agen
den 29 april 1960 (nr 97), vidtaga
ätgärder för att den som ej fyllt
18 år och som kan antagas behöva
vård enligt denna lag beredes sådan vård.
Socialnämnd skall, om det ej
ankommer på barnavårdsnämnden,
vidtaga åtgärder för att den som
fyllt 18 år och kan antagas behöva
vård enligt denna lag beredes sådan vård.
Skolstyrelse, barnavårdsnämnd
och socialnämnd äger ombesörja
undersökning, som behöves för att
vidtaga åtgärd enligt denna paragraf.

Socialnämnd skall vidtaga åtgärder för att den som kan antagas behöva vård enligt denna lag
beredes sådan vård.

Skolstyrelse och socialnämnd
äger ombesörja undersökning, som
behöves för att vidtaga åtgärd enligt denna paragraf.

Denna lag träder i kraft den l januari 1981.
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Förslag till

Lag om ändring i lagen (1976: 380) om arbetsskadeförsäkring
Härigenom föreskrivs att 8 kap. 5 § lagen ( 1976: 380) om arbetsskadcförsäkring1 skall ha nedan angivna lydelse.
Nuvi1rande lydelse

Föreslagen lydelse

8 kap.
5 §
Ersättning betalas ut i den ordErsättning betalas ut i den ordning som regeringen föreskriver.
ning som regeringen föreskriver.
Bestämmelserna i 3 kap. 18 .9 samt
Bestämmelserna i l 6 kap. l 2 och
16 kap. 12 och 13 §§lagen (1962:
13 §§ lagen (1962: 381) om allmän
381) om allmän försäkring om utförsäkring om utbetalning till anbetalning till annan än den förnan än den förmånsberättigade
månsberättigade och om utbetaloch om utbetalning utom riket har
ning utom riket har motsvarande
motsvarande tillämpning i fråga
tillämpning i fråga om ersättning
om ersättning från arbetsskadeförfrån arbetsskadeförsäkringen.
säkringen.
Denna Jag träder i kraft den I januari 1981.

19

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1977: 293) om handel med drycker
Härigenom föreskrivs att 60 och 69 §§ lagen (1977: 293) om handel
med drycker skall ha nedan angivna lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

60
I ärende om tillstånd till servering av alkoholdrycker enligt 37 §
första stycket 1 och 2 skall tillståndsmyndigheten alltid inhämta
yttranden
från
länsnykterhetsnämnd, polismyndighet och kommunfullmäktige i den kommun där
serveringen skall bedrivas.

§

I ärende om tillstånd till servering av alkoholdrycker enligt 37 §
första stycket 1 och 2 skall tillståndsmyndigheten alltid inhämta
yttranden från polismyndighet och
kommunfullmäktige i den kommun där serveringen skall bedrivas.

I ärende om tillstånd till servering av alkoholdrycker inom eller invid
militärt område skall tillståndsmyndigheten, utöver vad som sägs i första
stycket, inhämta yttrande från vederbörande militära chef.
Kommunfullmäktige får uppdraga åt kommunalt organ eller åt särskilt utsedda personer att i fullmäktiges ställe avgiva yttrande.
1

Lagen omtryckt 1977: 264.
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Föres/agen lydelse

Nuvarande lydelse

69 §
Socialstyrelsen utövar den centrala tillsynen över efterlevnaden av
denna lag.
Det åligger länsstyrelse, socialnämnd och polismyndighet att
övervaka efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag.

Det åligger länsstyrelse, länsnykterhetsnämnd, kommunal nykterhetsnämnd och polismyndighet att
övervaka efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag.
Polismyndighet och kommunal
nykterlzetsnämnd skall underrätta
länsstyrelsen om sådant förhållande som är av betydelse för länsstyrelsens tillsyn.

Polismyndighet och socialnämnd
skall underrätta länsstyrelsen om
sådant förhållande som är av betydelse för länsstyrelsens tillsyn.

Denna lag träder i kraft den I januari 1981.

20

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1964: 47) om krigshjälp
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1964: 47) om krigshjälp

dels att i 1, 2, 4, 5, 9, 11 och 12 §§ ordet "Konungen" skall bytas ut
mot "regeringen",
dels att 3 och 6 § § skall ha nedan angivna lydelse.
Nuvarande lydelse

Före.l'lagen lydelse

3 §
Det åligger kommun att utgiva krigshjälp till den som är bosatt i eller
eljest tagit uppehåll i kommunen. Länsstyrelsen må, när särskilda skäl
äro därtill, förordna att kommunen skall utgiva krigshjälp enligt 2 §
första stycket även till den som tillfälligt vistas i kommunen.
Kommun är icke skyldig att
utgiva socialhjälp till den, som
saknar medel av anledning som i
2 § första stycket sägs.

Kommun är icke skyldig att utgiva ekonomisk hjälp enligt 6 §
socialtjänstlagen (1979: 000) till
den, som saknar medel av anledning som i 2 § första stycket sägs.

6 §I
I varje kommun skall finnas en krigshjälpsnämnd för handhavande
av de uppgifter, som åvila kommunen enligt denna lag. Kommunen får
tillsätta särskild krigshjälpsnämnd eller uppdraga åt annan nämnd att
vara krigshjälpsnämnd. Har så ej skett är socialnämnden krigshjälpsnämnd.
1

Senaste lydelse 1977: 207.
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Nuvarande lydelse
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Föreslagen lydelse

1 fråga om särskild krigshjälpsnämnd tillämpas bestämmelserna i 3
kap. 2 §, 3 § första stycket, 4 §, 5 § tredje stycket, 7 och 8 § §, 9 §
första stycket och 10-12 §§ kommunallagen (1977: 179) på motsvarande sätt. I annan kommun än Stockholms kommun tillämpas även bestämmelserna i 3 kap. 5 § första stycket och 6 § nämnda lag på motsvarande sätt.

Krigshjälpsnämnds protokoll behöver ej upptaga annat än uppgift
om närvarande ledamöter, beslutet
i varje ärende och uppgift om reservation. Föreskrifter om i vilken
utsträckning beslut skall innehålla de skäl som ha bestämt utgången finnas i 17 § förvaltningslagen
(1971: 290).

Föreskrifter om i vilken utsträckning beslut skall innehålla de
skäl som ha bestämt utgången finnas i 17 § förvaltningslagen (1971:
290).

Utan hinder av 2 § 2 förvaltningslagen ( 1971: 290) äga 4 och 5 § §
nämnda lag tillämpning i samtliga ärenden hos särskild krigshjälpsnämnd.
Denna lag träder i kraft den I januari 1981.

21

Förslag till

Lag om ändring i giftermålsbalken
Härigenom föreskrivs att i 2 kap. 5 § giftermålsbalken 1 ordet "barnavårdsnämnden" skall bytas ut mot "socialnämnden".
Denna lag träder i kraft den I januari 1981.

22

Förslag till

Lag om ändring i rättegångsbalken
Härigenom föreskrivs att i 51 kap. 25 § rättegångsbalken 2 orden "enligt barnavårdslagen" skall bytas ut mot "inom socialtjänsten".
Denna lag träder i kraft den I januari 1981.
1
2

Omtryckt 1973: 645.
Senaste lydelse av 51 kap. 25 § 1979: 681.
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Förslag till

Lag om ändring i lagen (1958: 642) om blodundersökning m. m. vid
utredning av faderskap
Härigenom föreskrivs att i 5 och 6 § § lagen (1958: 642) om blodundersökning m. m. vid utredning av faderskap 1 ordet "barnavårdsnämnd"
skall bytas ut mot "socialnämnd".
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

Förslag till

24

Lag om ändring i namnlagen (1963: 521)
Härigenom föreskrivs att i 38 § namnlagen (1963: 521 )2 ordet "barnavårdsnämnden" skall bytas ut mot "socialnämnden".
Denna lag träder i kraft den I januari 1981.

25

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1964: 542) om personundersökning i brottmål
Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1964: 542) om personundersökning i brottmål skall ha nedan angivna lydelse.
Nuwirande lydelse

Föreslagen lydelse

6 §
Barnavårdsnämnd och nykterhetsnämnd skola på begäran av
skyddskonsulent, skyddsassistent,
personundersökare, åklagare eller
domstol meddela upplysningar beträffande misstänkt, med vilken
nämnden har att taga befattning,
samt föreslå de åtgärder, som
nämnden finner erforderliga för
att främja hans anpassning i samhället.

Socialnämnd skall på begäran
av skyddskonsulent, skyddsassistent, personundersökare, åklagare
eller domstol meddtila upplysningar beträffande misstänkt, med vilken nämnden har att taga befattning, samt föreslå de åtgärder, som
nämnden finner erforderliga för
att främja hans anpassning i samhället.

Denna lag träder i kraft den I januari 1981.
1

2

Omtryckt 1976: 620.
Senaste lydelse av 38 § 1976: 623.
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Förslag till

26

Lag om ändring i lagen (1969: 620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag
Härigenom föreskrivs att i 1 § lagen O969: 620) om ersättning i vissa
fall för utgivna underhållsbidrag 1 ordet "barnavårdsnämnden" skall bytas ut mot "socialnämnden".
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

Förslag till

27

Lag om ändring i lagen (1973: 558) om tillfälligt omhändertagande
Härigenom föreskrivs att i 2 § lagen (1973: 558) om tillfälligt omhändertagande ordet "barnavårdsnämnden" skall bytas ut mot "socialnämnden".
Denna lag träder i kraft den l januari 1981.

28

Förslag till

Lag om ändring i utsökningslagen (1877: 31 s. 1)
Härigenom föreskrivs att 54 a § utsökningslagen (1877: 31 s. 1) skall
ha nedan angivna lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

54 a §2
På grund av skriftlig, av två perPå grund av skriftlig, av två personer bevittnad förbindelse får ut- soner bevittnad förbindelse får utmätning äga rum för bidrag, som mätning äga rum för bidrag, som
någon enligt förbindelsen skolat någon enligt förbindelsen skolat
utgiva till fullgörande av under- utgiva till fullgörande av underhållsskyldighet jämlikt giftermåls- hållsskyldighet jämlikt giftermålseller föräldrabalken eller skolat eller föräldrabalken eller skolat
erlägga till barnavårdsnämnd så- erlägga till socialnämnd såsom ersom ersättning för barns vård jäm- sättnirig för barns vård jämlikt
likt barnavårds/agen (1960: 97). 34 § andra stycket socialtjänstBeträffande underhållsbidrag som lagen (1979: 000). Beträffande unskall utgivas till gäldenärens make derhållsbidrag som skall utgivas
för makens egen del eller för ma- till gäldenärens make för makens
1
:!

Senaste lydelse av 1 § 1976: 625.
Senaste lydelse 1978: 856.
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Nuvarande lydelse

Föres/agen lydelse

karnas barn skall dock vad nu
sagts äga tillämpning endast om
makarna under den tid bidraget
avser ej varaktigt bodde tillsammans och alltjämt ej göra det.

egen del eller för makarnas barn
skall dock vad nu sagts äga tilllämpning endast om makarna under den tid bidraget avser ej varaktigt bodde tillsammans och alltjämt ej göra det.

Är talan om förbindelsen anhängig vid domstol, äger denna förordna,
att utmätning på grund av förbindelsen tills vidare ej får äga rum.
Den som vill erhålla utmätning skall ingiva förbindelsen i huvudskrift,
eller om utmätningsmannen anser det tillräckligt, i bestyrkt avskrift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.
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Förslag till

Lag om ändring i lagen (1966: 301) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål
Härigenom föreskrivs att 3, 5 och 7 §§ lagen (1966: 301) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål skall ha nedan angivna lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §1
Rätten får ej förordna att någon skall överlämnas till sluten psykiatrisk vård eller till vård i specialsjukhus för psykiskt utvecklingsstörda
utan att rättspsykiatrisk undersökning företagits.

Förordnande som avses i första
stycket behöver dock ej föregås av
rättspsykiatrisk undersökning om
den misstänkte är intagen på sjukhus för sluten psykiatrisk vård med
stöd av beslut enligt 9 § andra
stycket lagen den 16 juni 1966 (nr
293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall eller på
grund av domstols förordnande
eller är utskriven på försök enligt
19 § samma lag eller är inskriven
i specialsjukhus för psykiskt utvecldingsstörda med stöd av 35 §
lagen den 15 december 1967 (nr
940) angående omsorger om vissa
psykiskt utvecklingsstörda. I sådant fall är det tillräckligt att i
målet föreligger utlåtande av so1

Förordnande som avses i första
stycket behöver dock ej föregås
av rättspsykiatrisk undersökning
om den misstänkte är intagen på
sjukhus för psykiatrisk vård med
stöd av beslut enligt 9 § första
stycket lagen (1966: 293) om psykiatrisk vård i vissa fall eller på
grund av domstols förordnande eller är utskriven på försök enligt
19 § samma lag eller är inskriven
i specialsjukhus för psykiskt utvecklingsstörda med stöd av 35 §
lagen (1967: 940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda. I sådant fall är det tillräcldigt att i målet föreligger utlåtande av socialstyrelsen enligt
vilket det är uppenbart att den

Senaste lydelse 1969: 40.

S Riksdagen 1979180. 1 saml. Nr 1. Del A
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Nuvarande lydelse

F i.jrcslagcn lydelse

cialstyrelsen enligt vilket det är
uppenbart att den misstänkte kan
beredas fortsatt vård med stöd av
Jagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall eller med
stöd av 35 § Jagen angående omsorger om vissa psykiskt utveck1ingsstörda.

misstänkte kan beredas fortsatt
vård med stöd av 1 § lagen om
psykiatrisk vård i vissa fall eller
med stöd av 35 § lagen angående
omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda.

5 §1
Utlåtande över rättspsykiatrisk
Utlåtande över rättspsykiatrisk
undersökning skall, om annat ej undersökning skall, om annat ej
följer av rättens beslut, innehålla följer av rättens beslut, innehålla
uttalande dels om förutsättning- uttalande dels om förutsättningararna för att bereda den misstänk- na för att bereda den misstänkte
te vård med stöd av lagen om be- vård med stöd av 1 §lagen (1966:
redande av sluten psykiatrisk vård 293) om psykiatrisk vård i vissa
i vissa fall eller vård i specialsjuk- fall eller vård i specialsjukhus med
hus med stöd av 35 § lagen angå- stöd av 35 § Jagen (1967: 940) anende omsorger om vissa psykiskt gående omsorger om vissa psykiskt
utvecklingsstörda, dels om den utvecklingsstörda, dels om den
misstänktes sinnesbeskaffenhet vid misstänktes sinncsbeskaffenhet vid
gärningens begående. Anser under- gärningens begående. Anser undersökningsläkaren att den misstänk- sökningsläkaren att den misstänkte
te på grund av sin sinnesbeskaf- på grund av sin sinnesbeskaffenhet
fcnhet bör bli föremål för annan bör bli föremål för annan åtgärd
åtgärd än sluten psykiatrisk vård än psykiatrisk vård eller vård i
eller vård i specialsjukhus, skall specialsjukhus, skall detta anmärkas.
detta anmärkas.
Undcrsökningsläkaren skall i utlåtandet ange de omständigheter på
vilka han grundar sina uttalanden.
7 §!l
Den som är h~iktad och skall undergå rättspsykiatrisk undersökning
skall så snart det lämpligen kan ske överföras till den klinik vid vilken
undersökningen skall utföras. Om undersökningen ej skall utföras vid
rättspsykiatrisk klinik, skall han i stället förvaras i kriminalvårdsanstalt
eller häkte.
Har misstänkt, som är häktad, för rättspsykiatrisk undersökning förvarats på annan plats än i häkte, skall han återföras till häktet så snart
undersökningen avslutats. Är han enligt undersökningsläkarens utlåtande i behov av sluten psykiatrisk vård eller vård i specialsjukhus, skall
han i stället förvaras på rättspsykiatrisk klinik.
Har rätten förordnat att någon
skall överlämnas till sluten psykiatrisk vård eller vård i specialsjukhus och därvid förklarat att han
skall vara häktad, skall han vårdas
1

2

Senaste lydelse 1967: 947.
Senaste lydelse 1974: 207.

Har rätten förordnat att någon
skall överlämnas till sluten psykiatrisk vård eller vård i specialsjukhus och därvid förklarat att
han skall vara häktad, skall han
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

på rättspsykiatrisk klinik eller psykiatrisk avdelning i kriminalvårdsräjong till dess han intages på sjukhus enligt 12 § lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall eller på specialsjukhus. Han
får, även sedan domen i målet
vunnit laga kraft, hindras att lämna kliniken eller avdelningen och
i övrigt underkastas det tvång som
är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vården eller för att
skydda honom själv eller omgivningen.

vårdas på rättspsykiatrisk klinik
eller psykiatrisk avdelning vid kriminalvårdsanstalt till dess han intages på sjukhus enligt 11 § lagen
(1966: 293) om psykiatrisk vård i
vissa fall eller på specialsjukhus.
Han får, även sedan domen i målet vunnit laga kraft, hindras att
lämna kliniken eller avdelningen
och i övrigt underkastas det tvång
som är nödvändigt med hänsyn till
ändamålet med vården eller för
att skydda honom själv eller omgivningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

30

Förslag till

Lag om ändring i passlagen (1978: 302)
Härigenom föreskrivs i fråga om passlagcn (1978: 302)
dels att i 22 och 28 §§ ordet "utskrivningsnämnd" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "psykiatrisk nämnd" i motsvarande form,
dels att i 28 och 29 §§ orden "psykiatriska nämnden" skall bytas ut
mot "centrala psykiatriska nämnden",
dels att 20 § skall ha nedan angivna lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

20
Passtillstånd fordras för den som
är intagen på sjukhus enligt lagen
(1966: 293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall,
inskriven i specialsjukhus enligt
35 §lagen (1967:940) angående
omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda eller utskriven på försök från sjukhus som nu har angivits, dock endast om

§
Passtillstånd fordras för den som
är intagen på sjukhus enligt I §
lagen (1966: 293) om psykiatrisk
vård i vissa fall, inskriven i specialsjukhus enligt 35 § lagen (1967:
940) angående omsorger om vissa
psykiskt utvecklingsstörda eller utskriven på försök från sjukhus som
nu har angivits, dock endast om

1. överläkaren vid sjukhuset i den ordning regeringen föreskriver har
gjort anmälan om att pass ej får utfärdas utan sådant tillstånd,
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Nuvarande lydelse

Föres lagen lydelse

2. sådana förhållanden föreligger som avses i 17 § andra stycket
lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall eller 42 §
tredje stycket lagen angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda, eller

2. sådana förhållanden föreligger som avses i 17 § andra stycket
lagen om psykiatrisk vård i vissa
fall eller 42 § tredje stycket lagen
angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda, eller

3. för patienten tidigare utfärdat pass efter intagningen eller inskrivningen har återkallats på grund av framställning enligt 24 § andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.
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Förslag till

Lag om ändring i lagen (1974: 203) om kriminalvård i anstalt
Härigenom föreskrivs att 28 § lagen (1974: 203) om kriminalvård
anstalt skall ha nedan angivna lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

28 §
Vad i 25-27 §§ är föreskrivet om brev gäller även annat skriftligt
meddelande. Bestämmelserna i dessa paragrafer rörande intagen gäller
även sammanslutning av intagna.
För psykiatrisk avdelning gäller
i stället för 25-27 §§ i tillämpliga delar bestämmelserna i 15 §
lagen (1966: 293) om beredande
av sluten psykiatrisk vård i vissa
fall. Brev från intagen till svensk
myndighet eller advokat skall dock
alltid vidarebefordras utan granskning.

För psykiatrisk avdelning gäller
i stället för 25-27 § § i tillämpliga

delar bestämmelserna i 15 § lagen
(1966: 293) om psykiatrisk vård i
vissa fall. Brev från intagen till
svensk myndighet eller advokat
skall dock alltid vidarebefordras
utan granskning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.
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Förslag till

Lag om ändring i Jagen (1944: 133) om kastrering
Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1944: 133) om kastrering skall ha
nedan angivna lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
4 §1

Kastrering må, där ej nedan annorlunda stadgas, företagas allenast
efter tillstånd av socialstyrelsen. Sådant tillstånd må icke lämnas för
någon, med mindre tillfälle att yttra sig, där så kan ske, beretts, om han
är underårig den som har vårdnaden om honom, om han är omyndigförklarad hans förmyndare, om han är gift hans make samt om han är
intagen å allmän anstalt dennas läkare och föreståndare.
A den som fyllt tjugutre år och
är i stånd att lämna giltigt samtycke må kastrering enligt 1 §
andra stycket företagas utan socialstyrelsens tillstånd, därest den
läkare som utför ingreppet samt
annan läkare i den tjänsteställning
regeringen föreskriver, i skriftligt
utlåtande, med angivande av grunden för åtgärden på heder och
samvete förklarat förutsättningarna för densamma vara förhanden.
Vad nu sagts skall dock ej gälla
den som är intagen i f ångvårdsanstalt, arbetsanstalt, häkte, allmän
vårdanstalt för alkoholmissbrukare eller ungdomsvårdsskola eller
som är intagen på sjukhus med
stöd av lagen om beredande av
sluten psykiatrisk vård i vissa fall.

A den som fyllt tjugutre år och
är i stånd att lämna giltigt samtycke må kastrering enligt 1 §
andra stycket företagas utan socialstyrelsens tillstånd, därest den
läkare som utför ingreppet samt
annan läkare i den tjänsteställning
regeringen föreskriver, i skriftligt
utlåtande, med angivande av grunden för åtgärden på heder och
samvete förklarat förutsättningarna för densamma vara förhanden.
Vad nu sagts skall dock ej gälla
den som är intagen i kriminalvårdsanstalt eller häkte eller som
är intagen på sjukhus med stöd av
lagen (1966: 293) om psykiatrisk
vård i vissa fall.

Vid prövning som avses i andra stycket skall i tillämpliga delar iakttagas vad i första stycket andra punkten stadgas.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

i

Senaste lydelse 1975: 692.
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Lag om ändring i lagen (1963: 197) om allmänt kriminalregister
Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1963: 197) om allmänt kriminalregister skall ha nedan angivna lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §1
Registret skall innehålla uppgifter angående dem som av domstol i
riket
1. dömts till fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn eller internering;
2. överlämnats till sluten eller
öppen psykiatrisk vård eller till
vård i specialsjukhus för psykiskt
utvecklingsstörda eller, om för
brottet är stadgat fiingelse, till
vård enligt /agen om nykterhetsvård; eller

2. överlämnats till sluten eller
öppen psykiatrisk vård eller till
vård i specialsjukhus för psykiskt
utvecklingsstörda; eller

3. erhållit anstånd med verkställighet av förvandlingsstraff.
Har brott, för vilket dömts till skyddstillsyn, enligt domen begåtts
under inflytande av sådan själslig abnormitet som avses i 33 kap. 2 §
brottsbalken, skall detta särskilt anmärkas i registret.
I registret skall antecknas brottet samt uppgift om verkställd personutredning och om domen eller beslutet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.
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Lag om ändring i lagen (1964: 168) om förvandling av böter
Härigenom föreskrivs att 11 § lagen (1964: 168) om förvandling av
böter 2 skall ha nedan angivna lydelse.
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

11 §

När någon på grund av meddelat beslut intagits å allmän vårdanstalt för alkoholmissbrukare eller frivilligt ingått å sådan anstalt
och därvid förbundit sig att kvarstanna å anstalten sex månader eller när någon intagits å arbetsanstalt eller för samhällsvård i ungdomsvårdsskola, förfaller beslut
1
· 2

När någon på grund av meddelat beslut enligt I § andra stycket 2 eller tredje stycket lagen
(1979: 000) med särskilda bestämmelser om vård av unga intagits i
hem som avses i 12 § nämnda lag,
förfaller beslut om förvandling
som dessförinnan meddelats. Böter
som ådömts före intagningen må ej

Senaste lydelse 1979: 000.
Senaste lydelse av lagens rubrik 1979: 191.
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om förvandling som dessförinnan
meddelats. Böter som ådömts före
intagningen må ej förvandlas. Böter, som ådömts efter intagningen
men före utskrivningen, må ej förvandlas med mindre anstaltens eller skolans styrelse påkallar det.
Vad i första stycket sägs skall
äga motsvarande tillämpning beträffande den som efter förordnande enligt 31 kap. 3 § brottsbalken för vård intagits å sjukhus
samt den som intagits i fångvårdsanstalt för att undergå fängelse
som ådömts på viss tid, minst två

förvandlas. Böter, som ådömts efter intagningen men före utskrivningen, må ej förvandlas med
mindre den som förestår vården
vid hemmet påkallar det.

år.

Vad i första stycket sägs skall
äga motsvarande tillämpning beträffande den som efter förordnande enligt 31 kap. 3 § brottsbalken för vård intagits å sjukhus
samt den som intagits i kriminalvårdsanstalt för att undergå fängelse som ådömts på viss tid, minst
två år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.
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Lag om ändring i införsellagen (1968: 621)
Härigenom föreskrivs att 1 och 6 §§ införsellagen (1968: 621) skall
ha nedan angivna lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagcn lydelse
1 §1
Införsel får äga rum för följande grupper av fordringar, nämligen
1. underhållsbidrag enligt giftermålsbalken eller föräldrabalken,

2. bidrag, som tillkommer kommun för omhändertaget barn enligt 72 § andra stycket barnavårdslagen den 29 april 1960 (nr 97)
eller till hjälptagares försörjning
enligt 40 § lagen den 4 januari
1956 (nr 2) om socialhjälp,

2. bidrag för vård, som tillkommer kommun enligt 34 § and•
ra stycket socialtjiinstlagen (1979:
000),

3. skatter occh allmänna avgifter i fall som särskilt föreskrives samt
böter och viten.

6 §
Införsel för kommuns fordran
på bidrag får äga rum, om beloppet fastställts genom förbindcl1

Senaste lydelse 1979: 194.

Införsel för kommuns fordran
på bidrag får äga rum, om beloppet fastställts genom en skriftlig,
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se eller lagakraf tvwmet beslut enligt vad därom är föreskrivet. Införsel får ej avse annat bidrag än
sådant som belöper på tiden efter
fastställelsen eller, när denna skett
på ansökan, efter det ansijk11inge11 gjordes.

av två personer bevittnad förbindelse. Införsel får ej avse annat bidrag än sådant som belöper på tiden efter fastställelsen.

Bestämmelserna i 5 § första stycket andra punkten samt andra och
tredje styckena äger motsvarande tillämpning.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.
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Lag om ändring i datalagen (1973: 289)
Härigenom föreskrivs att 4 § datalagen (1973: 289)1 skall ha nedan
angivna lydelse.
Nuvc.rande lydelse
4
Tillstånd att inrätta och föra
personregister som innehåller uppgift om att någon misstänkes eller
dömts för brott eller avtjänat straff
eller undergått annan påföljd för
brott eller varit föremål för tvångsingripande enligt bamavtzrdslagen
(1960: 97), lagen (1954: 579) om
nykterhetsvård, lagen (1966: 293)
om beredande av sluten psykiatrisk
vård i vissa fall, lagen (1967: 940)
angående omsorger om vissa psylagen
kiskt utvecklingsstörda,
(1964: 450) om åtgärder vid samhällsfarlig asocialitet eller utlänningslagen (1954: 193) får endast
om synnerliga skäl föreligger meddelas annan än myndighet som enligt lag eller annan författning har
att föra förteckning över sådana
uppgifter.
Tillstånd att inrätta och föra
personregister som i övrigt innehåller uppgift om någons sjukdom
eller hälsotillstånd eller uppgift att
1

Lagen omtryckt 1979: 334.

Föreslagen lydelse
§

Tillstånd att inrätta och föra
personregister som innehåller uppgift om att någon misstänkes eller
dömts för brott eller avtjänat straff
eller undergått annan påföljd för
brott eller varit föremål för tvångsingripande enligt lagen (1979: 000)
med särskilda bestämmelser om
vård av unga, lagen (1966: 293)
om psykiatrisk vård i vissa fall,
lagen (1967: 940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda eller utlänningslagen
(1954: 193) får endast om synnerliga skäl föreligger meddelas annan än myndighet som enligt lag
eller annan författning har att föra förteckning över sådana uppgifter.

Tillstånd att inrätta och föra
personregister som i övrigt innehåller uppgift om någons sjukdom
eller hälsotillstånd eller uppgift att
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någon erhållit socialhjälp, nykterhetsvård eller liknande eller varit
föremål för åtgärd enligt barnavårds/agen eller utlänningslagen
får endast om särskilda skäl föreligger meddelas annan än myndighet som enligt lag eller annan författning har att föra förteckning
över sådana uppgifter.

någon erhållit ekonomisk hjälp
enligt 6 § socialtjänstlagen (1979:
000) eller vård inom socialtjänsten eller varit föremål för åtgärd
enligt utlänningslagen får endast
om särskilda skäl föreligger meddelas annan än myndighet som
enligt lag eller annan författning
har att föra förteckning över sådana uppgifter.

Tillstånd att inrätta och föra personregister som innehåller uppgift
om någons politiska eller religiösa uppfattning får meddelas endast om
särskilda skäl föreligger. Vad som sagts nu gäller dock ej personregister
som sammanslutning avser att föra beträffande sina egna medlemmar.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.
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Lag om ändring i lagen (1971: 289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Härigenom föreskrivs att 14, 18 och 20 § § lagen (1971: 289) om allmänna förvaltningsdomstolar 1 skall ha nedan angivna lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

14 §
Länsrätt prövar
1. mål enligt skatte-, taxerings-, uppbörds- och folkbokföringsförfattningarna i den utsträckning som är föreskrivet i dessa författningar,
2. mål enligt barnavårds/agen
(1960: 97), lagen (1954: 579) om
nykterhetsvård,
utlänningslagen
(1954: 193),
smittskyddslagen
(1968: 231) och lagen (1970: 375)
om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller
behandling i den utsträckning som
är föreskrivet i dessa lagar samt
mål enligt 21 kap. föräldrabalken,

2. mål enligt socialtjänstlagen
(1979: 000), lagen (1979: 000)
med särskilda bestämmelser om
vård av unga, utlänningslagen
(1954: 193),
smittskyddslagen
(1968: 231) och lagen (1970: 375)
om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighct av beslut om vård eller
behandling i den utsträckning som
är föreskrivet i dessa lagar samt
mål enligt 21 kap. föräldrabalken,

3. såvitt gäller svenskt körkort, trafikkort eller traktorkort, mål om
varning eller återkallelse och, såvitt gäller utländskt körkort, mål om
1

Lagen omtryckt 1979: 165.

Prop. 1979/80: 1
Nuvarande lydelse

74

Föreslagen lydelse

varning eller vägran att godkänna körkortet, allt enligt vad därom är
särskilt föreskrivet.
18 §
Länsrätt är domför med en lagfaren domare ensam
1. när åtgärd som avser endast måls beredande vidtages,
2. vid sådant förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av annan Iänsrätt samt vid sådant förhör i ärende enligt utlänningslagen
(1954: 193) som begärts med stöd av 40 § samma lag,
3. vid beslut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller
annat uppenbart förbiseende,
4. vid beslut, såvitt gäller svenskt körkort, trafikkort eller traktorkort, om återkallelse tills vidare eller, såvitt gäller utländskt körkort, om
vägran tills vidare att godkänna körkortet, när det är uppenbart att sådant beslut bör meddelas,
5. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.
Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av
fullsutten rätt, är länsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid
beslut som inte innefattar prövning av målet i sak.
Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande av
1. mål om utdömande av vite,
2. mål enligt bevissäkringslagen (1975: 1027) för skatte- och avgiftsprocessen, enligt lagen (1978: 880) om betalningssäkring för skatter,
tullar och avgifter, om handlings undantagande från taxeringsrevision,
skatterevision eller annan granskning och om befrielse från skyldighet
att lämna kontrolluppgift enligt taxeringslagen (1956: 623),
3. mål om omhändertagande
för utredning enligt 30 § barnavårds/agen (1960: 97),

3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1979:
000) med särskilda bestämmelser
om vård av unga,

4. mål enligt uppbörds- och folkbokföringsförfattningarna med undantag av mål om arbetsgivares ansvarighet för arbetstagares skatt,
5. mål om uppdelning av taxeringsvärde enligt 8 § 3 mom. sista stycket kommunalskattelagen (1928: 370),
6. mål som avser ändring av taxerad inkomst med högst 500 kronor,
7. mål enligt skatte- och taxeringsförfattningarna i vilket beslutet
överensstämmer med parternas samstämmiga mening,
8. mål i vilket saken är uppenbar.
20 §
Valbar till nämndeman i kammarrätt och länsrätt är myndig svensk
medborgare, som är kyrkobokförd i länet och inte har fyllt sjuttio år.
Tjänsteman vid allmän förvaltningsdomstol, länsstyrelse, liins11ykterlzetsnämnd eller under länsstyrelse lydande myndighet, länsläkare, biträdande länsläkare, socialvårdskonsulent, lagfaren domare, åklagare eller advokat eller
annan som har till yrke att föra

Tjänsteman vid allmän förvaltningsdomstol, länsstyrelse eller under länsstyrelse lydande myndighet, länsläkare, biträdande länsläkare, lagfaren domare, åklagare
eller advokat eller annan som har
till yrke att föra andras talan inför
rätta får inte vara nämndeman.
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andras talan inför rätta får inte
vara nämndeman.
Nämndeman i länsrätt får inte samtidigt vara nämndeman i kammarrätt.
Den som har fyllt sextio år eller uppger annat giltigt hinder är inte
skyldig att mottaga uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som
nämndeman är inte skyldig att mottaga nytt uppdrag förrän efter sex år.
Rätten prövar självmant den valdes behörighet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.
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Förslag till

Lag om ändring i lagen (1965: 94) om polisregister m. m.
Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1965: 94) om polisregister m. m.
skall ha nedan angivna lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 §1
I uppgift från polisregister må, om ej annat följer av 7 a §, ej medtagas anteckning om
1. böter, sedan fem år förflutit från dom, beslut eller godkännande
av strafföreläggande;
2. villkorlig dom, skyddstillsyn,
fängelse som ådömts enligt 28 kap.
3 § brottsbalken, överlämnande
till särskild vård, dom varigenom
någon enligt 33 kap. 2 § brottsbalken förklarats fri från påföljd,
dom vari förordnats om villkorligt
anstånd med intagning i arbetsanstalt, beslut av åklagare att icke
tala å brott eller beslut om förpassning eller utvisning sedan tio
år förflutit från dom eller beslut;
3. fängelse i annat fall än som
avses i 2., internering eller intagning i arbetsanstalt sedan tio år
förflutit från frigivningen eller
övergången till vård utom anstalt;

2. villkorlig dom, skyddstillsyn,
fängelse som ådömts enligt 28 kap.
3 § brottsbalken, överlämnande
till särskild vård, dom varigenom
någon enligt 33 kap. 2 § brottsbalken förklarats fri från påföljd,
beslut av åklagare att icke tala å
brott eller beslut om förpassning
eller utvisning sedan tio år förflutit från dom eller beslut;
3. fängelse i annat fall än som
avses i 2. eller internering sedan
tio år förflutit från frigivningen
eller övergången till vård utom
anstalt;

4. vandel i övrigt, sedan tio år förflutit från den händelse som föranlett anteckningen.
Anteckning om förvisning medtages under tid, som är föreskriven för
brottspåföljd vilken ådömts jämte förvisningen.
1

Senaste lydelse 1979: 688.
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Har före utgången av tid som nu sagts beträfffande samma person
ånyo meddelats dom eller beslut eller förekommit händelse, som antecknats i registret och icke avser endast förändring av påföljd eller
verkställighet av tidigare dom eller beslut, må båda anteckningarna
medtagas så länge någondera må medtagas enligt första eller andra
stycket. Förekomma flera anteckningar, äger vad nu sagts motsvarande
tillämpning.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.
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Lag om ändring i värnpliktslagen (1941: 967)
Härigenom föreskrivs att 41 § värnpliktslagen (1941: 967)1 skall ha
nedan angivna lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

41 §2
Såsom laga förfall enligt denna
Såsom laga förfall enligt denna
lag anses att någon är inskriven lag anses att någon är intagen i
som elev vid ungdomsvårdsskola, sådant hem som avses i 12 §lagen
intagen i häkte, kriminalvårdsan- (1979: 000) med särskilda bestämstalt, arbetsanstalt eller allmän melser om vård av unga med stöd
vårdanstalt för alkoholmissbruka- av 1 § andra stycket 2 eller tredje
re eller att han är sjuk eller ge- stycket sagda lag, intagen i häkte
nom annan omständighet, som han eller krirninalvårdsanstalt eller att
ej bort förutse eller som eljest ut- han är sjuk eller genom annan
gör giltig ursäkt, hindrats att full- omständighet, som han ej bort förutse eller som eljest utgör giltig
göra vad som ålegat honom.
ursäkt, hindrats att fullgöra vad
som ålegat honom.
Värnpliktig som är inskriven i sjömansregister skall anses ha laga
förfall när han är anställd som sjöman enligt sjömanslagen (1973: 282)
på svenskt handelsfartyg i när- eller fjärrfart.
Denna lag träder i kraft den 1januari1981.

i
2

Lagen omtryckt 1969: 378.
Senaste lydelse 1975: 555.
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40

Lag om ändring i familjebidragslagen (1978: 520)
Härigenom föreskrivs att 25 § familjebidragslagen (1978: 520) skall
ha nedan angivna lydelse.
N1noarande lydelse

Föreslagen lydelse

25 §
I fråga om särskild familjebidragsnämnd tillämpas 3 kap. 2 §, 3 §
första stycket, 4 §, 5 § tredje stycket, 7 och 8 §§, 9 § första stycket och
10-12 §§ kommunallagen (1977: 179). I annan kommun än Stockholms kommun tillämpas även 3 kap. 5 § första stycket och 6 § nämnda
lag,
Föreskrifter om i vilken utF amiljebidragsnämndens protokoll behöver ej upptaga annat än sträckning beslut skall innehålla
uppgift om närvarande ledamöter, de skäl som har bestämt utgången
beslutet i varje ärende och upp- finns i 17 § förvaltningslagen
gift om reserl'ation. Föreskrifter (1971: 290).
om i vilken utsträckning beslut
skall innehålla de skäl som har
bestämt utgången finns i 17 § förvaltningslagen (1971: 290).
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.
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Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370)
Härigenom föreskrivs att anvisningarna till 41 b § kommunalskattelagen (1928: 370) skall ha nedan angivna lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Anvisningar till
41 b §1
Med egenavgifter förstås sjukMed egenavgifter förstås sjukförsäkringsavgift enligt 19 kap. 2 § försäkringsavgift enligt 19 kap. 2 §
lagen (1962: 381) om allmän för- lagen (1962: 381) om allmän försäkring, socialförsäkringsavgift till säkring, socialförsäkringsavgift till
folkpensioneringen och tilläggs- folkpensioneringen och tilläggspensionsavgift enligt 19 kap. 3 § pensionsavgift enligt 19 kap. 3 §
samma lag, avgift enligt 7 kap. 2 § samma lag, avgift enligt 7 kap. 2 §
tredje stycket lagen (1976: 380) tredje stycket lagen (1976: 380)
om arbetsskadeförsäkring, avgift om arbetsskadeförsäkring, avgift
1

Senaste lydelse 1979: 360.
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enligt 21 § andra stycket lagen
(1979: 84) om delpensionsförsäkring, avgift enligt 16 §lagen (1976:
381) om barnomsorg samt avgift
enligt 4 § lagen (1968: 419) om
allmän arbetsgivaravgift.

enligt 21 § andra stycket lagen
(1979: 84) om delpensionsförsäkring, avgift enligt 3 § lagen (1979:
000) om finansiering av statsbidrag
till förskole- och fritidslzemsverksamhet samt avgift enligt 4 § lagen (1968: 419) om allmän arbetsgivaravgift.

A nlrag medges för egenavgifter som påförts såsom slutlig skatt. Har
skattskyldig för det beskattningsår till vilket avgifterna hänför sig medgivits schablonavdrag enligt punkt 2 a av anvisningarna till 22 § och
punkt 9 a av anvisningarna till 29 §, medges dock avdrag endast för det
belopp varmed egenavgifterna överstiger schablonavdraget. Om schablonavdrag för visst beskattningsår medgivits med belopp överstigande
summan av de egenavgifter, som påförts såsom slutlig skatt för samma
beskattningsår, skall skillnadsbeloppet tagas upp som intäkt.
Avdrag medges även för egenavgifter som har påförts såsom tillkommande skatt samt för belopp varmed medgivet schablonavdrag för visst
beskattningsår har reducerats i samband med ändring av taxeringen.
Som intäkt upptages egenavgifter, som restituerats, avkortats eller avskrivits, samt belopp varmed schablonavdrag för visst beskattningsår i
samband med ändring av taxeringen medgivits utöver tidigare åtnjutet
schablonavdrag.
Belopp som - efter beaktande i förekommande fall av tidigare medgivet schablonavdrag - är avdragsgillt eller skattepliktigt enligt andra
eller tredje stycket hänförs till det beskattningsår under vilket slutlig
eller tillkommande skatt har påförts eller restitution, avkortning eller
avskrivning har skett. Har schablonavdrag medgivits eller har tidigare
medgivet schablonavdrag ändrats, skall, såvida taxeringsåtgärdcn icke
föranleder omräkning av egenavgifterna för beskattningsåret i fråga, avdraget eller intäkten hänföras till det beskattningsår under vilket beslutet angående taxcringsåtgärden har meddelats.
Har den skattskyldige antingen brukat en eller flera jordbruksfastighctcr eller bedrivit en eller flera rörelser under det beskattningsår som
anges i fjärde stycket, skall i nämnda stycke avsett avdragsgillt eller
skattepliktigt belopp hänföras till den förvärvskälla som ger störst underlag för beräkning av schablonavdrag. Har den skattskyldige under
nämnda beskattningsår både brukat jordbruksfastighet och bedrivit rörelse, fastställes i första hand det inkomstslag inom vilket underlaget för
avdrag är störst. Inom detta inkomstslag hänföres avdrag eller intäkt till
den förvärvskälla som ger störst underlag. Har den skattskyldige under
beskattningsåret varken brukat jordbruksfastighct eller bedrivit rörelse,
medges avdraget såsom allmänt avdrag enligt 46 § 2 mom. medan intäkten upptages såsom intäkt av tillfällig förvärvsverksamhet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.
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Förslag till

Lag om ändring i uppbördslagcn (1953: 272)
Härigenom föreskrivs att 1 §, 3 § l mom. och 27 § 1 mom. uppbördslagen (1953: 272) skall ha nedan angivna lydelse.
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

1 §1

Med skatt förstås i denna lag
där icke annat angives, statlig inkomstskatt, statlig förmögenhetsskatt, utskiftningsskatt, ersättningsskatt, kommunal inkomstskatt,
landstingsmedel, skogsvårdsavgifter, sådana socialförsäkringsavgifter till folkpensioneringen och tillläggspensionsavgifter som avses i
19 kap. 3 § lagen om allmän försäkring,
sjukförsäkringsavgifter
enligt 19 kap. 2 § sistnämnda lag,
arbetsskadeförsäkringsavgifter enligt 7 kap. 2 § tredje stycket lagen
(1976: 380) om arbetsskadeförsäkring, delpensionsförsäkringsavgifter enligt 21 § andra stycket lagen
(1979: 84) om delpensionsförsäkring, socialavgifter enligt 3 § lagen
(1979: 000) om finansiering av
statsbidrag till förskole- och fritidshemsverksamhet, sådana arbetsgivaravgifter enligt lagen om
uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m.,
avgifter enligt lagen om allmän
arbetsgivaravgift och enligt lagen
om avgift för sjöfolks pensionering
vilka icke uppbäras av riksförsäkringsverket, skattetillägg eller förseningsavgift enligt taxeringslagen,
ävensom annuitet å avdikningslån.

Med skatt förstås i denna lag,
där icke annat angives, statlig inkomstskatt, statlig förmögenhetsskatt, utskiftningsskatt, ersättningsskatt, kommunal inkomstskatt,
landstingsmedcl, skogsvårdsavgifter, sådana socialförsäkringsavgifter till folkpensioneringen och tillläggspensionsavgifter som avses i
19 kap. 3 § lagen om allmän försäkring, sjukförsäkringsavgifter enligt 19 kap. 2 § sistnämnda lag,
arbetsskadeförsäkringsavgifter enligt 7 kap. 2 § tredje stycket lagen
(1976: 380) om arbetsskadeförsäkring, delpensionsförsäkringsavgifter enligt 21 § andra stycket lagen
(1979: 84) om delpensionsförsäkring, socialavgifter enligt 16 § lagen (1976: 381) om barnomsorg,
sådana arbetsgivaravgifter enligt
lagen om uppbörd av vissa avgifter
enligt lagen om allmän försäkring,
m. m., avgifter enligt lagen om allmän arbetsgivaravgift och enligt
lagen om avgift för sjöfolks pensionering vilka icke uppbäras av
riksförsäkringsverket, skattetillägg
eller förseningsavgift enligt taxeringslagen, ävensom annuitet å avdikningslån.

Regeringen må, om särskilda omständigheter därtill föranleda, föreskriva att i samband med uppbörden av skatt må uppbäras jämväl annan
avgift än sådan som i första stycket sägs. Har dylik föreskrift meddelats
skall, där icke annat angivits, vad i denna lag stadgas angående skatt äga
motsvarande tillämpning beträffande avgift som med föreskriften avses.

3 §
1 m o m.z I den omfattning nedan angives skall skattskyldig ut1

Senaste lydelse 1979: 361

z Senaste lydelse 1979: 361.

1 mo m.z I den omfattning nedan angives skall skattskyldig ut-
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Nuvarande lydelse

Föres lagen lydelse

göra preliminär skatt med belopp,
vilket så nära som möjligt kan antagas motsvara i den slutliga skatten ingående statlig inkomstskatt,
statlig förmögenhetsskatt, socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen enligt 19 kap. 3 § lagen
(1962: 381) om allmän försäkring,
tilläggspcnsionsavgift, sjukförsäkringsavgift, arbetsskadeförsäkringsavgift, delpensionsförsäkringsavgift, socialavgift enligt 16 § lagen
(1976: 381) om barnomsorg, avgift enligt 4 § lagen om allmän arbetsgivaravgift, kommunal inkomstskatt och landstingsmedel.

göra preliminär skatt med belopp,
vilket så nära som möjligt kan antagas motsvara i den slutliga skatten ingående statlig inkomstskatt,
statlig förmögenhetsskatt, socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen enligt 19 kap. 3 § lagen
(1962: 381) om allmän försäkring,
tilläggspensionsavgift, sjukförsäkringsavgift, arbetsskadeförsäkringsavgift, delpensionsförsäkringsavgift, socialavgift enligt 3 § lagen
(1979: 000) om finansiering av
statsbidrag till förskole- och fritidslzemsverksamhet, avgift enligt
4 § lagen om allmän arbetsgivaravgift, kommunal inkomstskatt och
landstingsmedel.

27 §
m. 1

1 mo
Vid debitering av slutlig skatt skall iakttagas:
att för skattskyldiga, som avses i 10 § 1 mom. lagen (1947: 576) om
statlig inkomstskatt, sådan skatt uträknas med tillämpning av det procenttal av grundbeloppet, som har fastställts att gälla för den preliminära skatt, vilken skall avräknas mot den slutliga skatten;
att kommunal inkomstskatt uträknas med ledning av den skattesats
som för inkomståret gäller i beskattningsorten;
att kommunal inkomstskatt uträknas i en post, varvid skattebeloppet
vid öretal över 50 avrundas uppåt och vid annat öretal avrundas nedåt
till helt krontal;
att skogsvårdsavgift uträknas enligt bestämmelserna i 1 § lagen (1946:
324) om skogsvårdsavgift;
att tilläggspensionsavgift uträknas med tillämpning av den för inkomståret fastställda procentsatsen för avgiftsuttaget, varvid öretal bortfaller;
att kommunal inkomstskatt debiteras med belopp som har uträknats
av lokal skattemyndighet i det fögderi där beskattningsorten är belägen;
att i 1 § nämnd sjukförsäkringsavgift debiteras enligt 19 kap. lagen
(1962: 381) om allmän försäkring på grundval av uppgifter om försäkringsförhållanden som lämnas av allmän försäkringskassa;
att socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen såvitt gäller person
med inkomst av annat förvärvsarbete än anställning debiteras med tilllämpning av bestämmelserna i 11 kap. 4 § samt 19 kap. 3 och 4 a §§
lagen om allmän försäkring;
att i 1 § nämnd arbetsskadeförsäkringsavgift debiteras med ledning
av bestämmelserna i 7 kap. 2 § tredje stycket lagen (1976: 380) om arbetsskadeförsäkring;
att i 1 § nämnd delpensionsförsäkringsavgift debiteras med ledning av
1

Senaste lydelse 1979: 489.
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Fiireslagen lydelse

bestämmelserna i 21 § andra stycket lagen (1979: 84) om delpensionsförsäkring;
att i 1 § nämnd socialavgift debiteras med ledning av bestämmelserna i 16 § lagen (1976: 381) om
barnomsorg;

att i J § nämnd socialavgift debiteras med ledning av bestämmelserna i 3 § lagen (1979: 000) om
finansiering av statsbidrag till förskole- och /ritidshemsverksamhet;

att i 1 § nämnda arbetsgivaravgifter debiteras i en gemensam post;
samt
att i 1 § nämnd annuitet eller, om skattskyldig har att erlägga flera
annuiteter, summan av dessa påföres i helt antal kronor, varvid öretal
bortfaller.
Denna Jag träder i kraft den l januari 1981.
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Förslag till

Lag om ändring i folkbokföringsförordningen (1967: 198)
Härigenom föreskrivs att 23 och 24 §§ folkbokföringsförordningen
(1967: 198) skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Fiireslagen lydelse

23
Den som för vård eller tillsyn
vistas på ålderdomshem i annan
församling än den, där han rätteligen var eller bort vara kyrkobokförd när han flyttade till ålderdomshemmet, får kyrkobokföras i
sistnämnda församling. Han kyrkobokföres då på den fastighet,
där han förut var bokförd, eller
under rubrik på församlingen
skrivna eller, om särskilda skäl föreligger, på annan fastighet.

§

Den som för vård eller tillsyn
vistas på ålderdomshem och är
kyrkobokförd i den församling
där hemmet ligger får kyrkobokföras på annan fastighet i församlingen, om särskilda skäl föreligger.
6

Den som för vård eller tillsyn är
helinackorderad i servicehus inom
iildreomsorgen i annan församling
än den, där han rätteligen var eller bort vara kyrkobokförd när
han flyttade till servicehuset, får
kyrkobokföras i sistnämnda församling. Han kyrkobokföres då på
den fastighet, där han förut var
bokförd, eller under rubrik på församlingen skrivna eller, om särskilda skäl föreligger, på annan
fastighet.
Den som för vård eller tillsyn
är helinackorderad i servicehus
inom äldreomsorgen och är kyrkobokförd i den församling där
servicehuset ligger får kyrkobokföras på annan fastighet i församlingen, om särskilda skäl föreligger.

Riksdagen 1979180. 1 suml. Nr 1. Del A
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N 111•arwule /yde/.1·1•

Fiire.1·/llge11 lydelse

24 ~
Intagning på sjukvårdsinrättning ändrar icke den intagncs kyrkobokföring. Förhållanden som inträffar efter intagningen beaktas vid kyrkobokföringen. som om han ej varit intagen på sjukvårdsinrättningen.
första stycket äger motsvarande
tillämpning i fråga om den som
intages eller intagits i f örhättrings-,
uppfostrings-, fångvårds- eller arhetsanstalt. Den som frigivits eller
utskrivit.i· villkorligt från fångvårds- eller arhetsanstalr eller som
efter att ha dömts till 1111gdomsf änge/se eller internering överförts
till vård utom anstalt anses vid
kyrkobokföring vara intagen i anstalten även under prövotiden eller vården utom anstalt.

Första stycket äger motsvarande
tillämpning i friiga om den som intages eller intagits i kriminalvårdsanstalt eller i sådant hem som avses i 12 § laf?en (1979: 000) med
särskilda bestämmelser om vård
av 1111[.:a. Den som frigivits villkorligt från kriminalvårdsanstalt eller
som efter att ha dömts till internering överförts till vård utom anstalt anses vid kyrkobokföring vara intagen i anstalten även under
prövotiden eller vården utom anstalt.

Denna lag träder i kraft den I januari 1981.
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Lag om ändring i utlänningslagen (1954: 193)
Härigenom föreskrivs att 71
nedan angivna lydelse.

~

utlänningslagen (1954: 193) 1 skall ha

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
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Regeringen meddelar bestämmelser om hemsändande av utlänning, som erhåller socialhjälp eller omhändertages jämlikt barnavårds/agen, lagen om heredande
m• ~·luten psykiatrisk vård i vissa
fall eller 35 § lagen angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda och som icke är politisk flykting.

~

1

Omtryckt 1975: 1358.

Regeringen meddelar bestämmelser om hemsändande av utlänning, som erhåller ekonomisk hjälp
jämlikt 6 §socialtjänstlagen (1979:
000) eller bereds vård jämlikt lagen (1979: 000) med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen (1966: 293) om psykiatrisk·
vård i vissa fall eller 35 § lagen
(1967: 940) angående omsorger
om vissa psykiskt utvecklingsstörda och som icke är politisk flykting.
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Efter avtal med främmande stat om behandling av fripassagerare äger
regeringen stadga avvikelser från bestämmelserna i denna lag ävensom
meddela de föreskrifter som i övrigt erfordras för tillämpning av avtalet.
Om utlämning för brott och om överförande till främmande stat för
verkställighet av här i riket ådömd frihetsberövande piiföljd samt om
utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet
av beslut om vård eller behandling är särskilt stadgat.
Denna lag träder i kraft den I januari 1981.
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Utdrag

SOCIALDEPARTEMENTET

PROTOKOLL
vid regeringssammanträde
1979-06-28

Närvarande: statsministern Ullsten, ordförande, och statsråden Sven Romanus, Mundebo, Huss, Rodhe, Wahlberg, Hansson, Enlund, Lindahl,

De Geer, Gabriel Romanus
Föredragande: statsrådet Gabriel Romanus
Proposition om socialtjänsten

1

Inledning

Socialvården regleras f. n. huvudsakligen i lagen (1954: 579) om nykterhetsvård (NvL), lagen (1956: 2) om socialhjälp (ShjL) samt i barnavårdslagen (1960: 97) (BvL). Bland andra viktiga lagar för kommunernas sociala verksamhet märks vidare lagen (1976: 381) om barnomsorg.
En översikt över de sociala vårdlagarna bör fogas till protokollet i detta
ärende som bilaga 1. För en närmare redogörelse av gällande lagstiftning m. m. hänvisas till de betänkanden f;l.V socialutredningen som nämns
i det följande.
Socialutredningen 1 tillsattes år 1968 för att göra en allmän översyn av
den sociala vårdlagstiftningen. Utredningen avlämnade bl. a. år 1974
principbetänkandet (SOU 1974: 39) Socialvården. Mål och medel och
år 1977 slutbetänkandet (SOU 1977: 40) Socialtjänst och socialförsäkringstillägg. Lagar och motiv.
Slutbetänkandet innehåller förslag till genomgripande förändringar av
lagstiftningen på socialvårdsområdet. De nuvarande vårdlagarna föreslås
sålunda ersatta av en enda Jag, socialtjänstlagen. Denna - som har karaktär av ramlag - har bl. a. regler om socialtjänstens mål, det kommunala ansvaret samt riktlinjer för socialnämnds uppgifter och verksamhet.
En del av den behovsprövade ekonomiska socialhjälpen föreslås över1 Ledamöter vid slutbetänkandets avlämnande f. d. landshövdingen Thure Andersson, ordförande, förbundsordföranden Sven Ahlgren, landstingsdirektören
Gillis Albinsson, byråchefen Ingemar Andersson, förbundsordförandcn Bengt
Blomdahl, riksdagsledamoten Lars Henrikson, direktören Gunnar Krantz,
riksdagsledamöterna Erik Larsson, Blenda Littmarck och Grethe Lundblad,
hovrättsrådet Nils Mangård, förbundsordföranden Inga Sylvander och f. d.
riksdagsledamoten Daniel Wiklund.

Prop. 1979/80: 1

Inledning

86

flyttad till socialförsäkringen som ett socialförsäkringstillägg, administrerat av de allmänna försäkringskassorna. Bestämmelser om detta
har tagits upp i ett förslag till lag om socialförsäkringstillägg.
Socialutredningen föreslår vidare att närmare regler om socialtjänstens verkställande organ, handläggningen av ärenden och vissa sekretessregler m. m. skall tas upp i en särskild socialnämndslag. De nuvarande
reglerna om fosterbarnsvård i BvL föreslås överflyttade till föräldrabalken. Bestämmelserna i NvL om tvångsintagning på allmän vårdanstalt
för alkoholmissbrukare skall enligt förslaget inte få någon motsvarighet
i den nya sociallagstiftningen. Socialutredningen hänvisar till den psykiatriska vård som kan genomföras oberoende av patientens vilja enligt
lagen ( 1966: 293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall
(LSPV).
Beträffande barn och ungdom som inte kan ges behövlig vård med
eget eller föräldrarnas samtycke föreslås en särskild lag med särskilda
bestämmelser om vård av underårig. Vidare föreslås bl. a. ändringar i
brottsbalken och rättshjälpslagen (1972: 429).
Socialutredningens författningsförslag, med vissa undantag som framgår av det följande, bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 2.
Socialutredningens slutbetänkande har remissbehandlats. En sammanställning över remissvaren, med vissa undantag som framgår av det följande, bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 3. De remissinstanser som har avgett yttranden över betänkandet finns uppräknade i
sammanställningen.
I propositionen läggs nu fram förslag till en ny enhetlig socialtjänstlag. Den skall träda i stället för de nuvarande vårdlagarna som var och
en gäller på sitt enskilda vårdområde. Socialtjänstlagen ersätter vidare
bl. a. lagen om barnomsorg. Propositionen grundar sig på socialutredningens förslag. Dessa återfinns 1rämst i slutbetänkandet. I åtskilliga
frågor bygger propositionen emellertid också på resonemang i principbetänkandet. Ett tredje betänkande, som i viss mån ligger till grund för
propositionen, är fosterbarnsutredningens 1 betänkande (SOU 1974: 7)
Barn- och ungdomsvård. Slutligen har åtskilligt material i propositionens
avsnitt om omsorger om äldre människor hämtats ur pensionärsundersökningens~ betänkande (SOU 1977: 98) Pensionär -75. En kartläggning
med framtidsaspekter.
Ar 1975 startade en försöksverksamhet inom socialvården - senare
kallad Skåneprojektet - som syftade till att praktiskt pröva förslagen i
socialutredningens principbetänkande och fosterbarnsutredningens betänkande. Resultatet av försöksverksamheten, som bedrevs fram till den
1 januari 1979, har successivt redovisats i olika rapporter. Ledningsgruppen för försöksverksamheten har lagt fram sin bedömning i rapporten
l

2

Utredare riksdagsledamoten Gördis Hörnlund.
Utredare kanslirådet Birger Forslund.
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(Ds S 1979: 1) f'örsöksverksamheten inom socialvården och den framtida socialtjänsten.
Efter en översyn av LSPV som har gjorts av en expertgrupp inom
socialstyrelsen (den s. k. LSPV-gruppen) har till regeringen överlämnats
ett förslag till Lag om viss psykiatrisk vård (Socialstyrelsen redovisar
1977: 14). Förslaget har remissbehandlats. Frågor om vård utan samtycke inom socialvård och sjukvård har på grundval av bl. a. socialutredningens förslag och förslaget från LSPV-gruppcn beretts särskilt av en
arbetsgrupp inom regeringskansliet. I arbetsgruppens rapport (Ds S
1978: 8) finns en redovisning av gällande lagstiftning. utredningsförslag
och remissynpunkter i dessa frågor.
I en lagrådsremiss den 18 december 1978 om v(1rd utan samtycke
inom socialtjänst och sjukvård har tagits upp förslag till lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om psykiatrisk
vård och vård av missbrukare i vissa fall (LPM). Lagrådsremissen innehåller också förslag till ändringar i hl. a. brottsbalken och rättshjälpslagen. Till lagrådsremissen har fogats arbetsgruppens rapport, socialutredningens lagförslag i de delar som berörs av remissen och en sammanställning av remissynpunkter på socialutredningens förslag när det
gäller vård av underåriga oberoende av samtycke. Lagrådsremissen bör
fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 4.
Lagrådet har yttrat sig i.iver förslagen i lagrådsremissen. Utdrag av
lagrådets protokoll den '27 februari 1979 bör fogas till protokollet i
detta ärende som hilaga 5. Mina överväganden med anledning av lagrådets synpunkter redovisar jag fangrc fram (avsnitt 2.25).
Som en följd av de erinringar som vid remissbchandlingen har gjorts
beträffande socialutredningens förslag om socialförsäkringstillägg har
det inom socialdepartementet tillsatts en särskild samriidsgrupp med
uppgift att komplctlcra utrcdningsförslaget i bl. a. försäkringstekniskt
avseende. Samddsgruppen avser att redovisa sitt uppdrag i en rapport
~enare i år. I rapporten kommer ocks~1 att ges en särskild sammanställning över remissvaren när det gäller socialförsäkringstillägget. Sedan
samrådsgruppen har avgett sin rapport, får ställning tas till den vidare
behandlingen av socialutredningens förslag i denna del.
I proposition ( 1979/80: 21 med förslag till sekretesslag. m. rn., som
har beslutats tidigare denna dag, har föreslagits nya regler för handlingssekretess och tysnadsplikt. Till grund för den föreslagna regleringen
av sekretessen på socialtjänstens område har bl. a. legat förslag av socialutredningen. En sammanställning av remissyttrandena över socialutredningens slutbetänkande i dessa delar finns fogad till den nämnda
propositionen. Vissa följdfrågor m. m. om sekretessen pil socialtjänstens
område behandlas i det följande (avsnitt 2.18).
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2 Föredragandens överväganden
2.1 Reformens inriktning m. m.
Som en bakgrund till mina närmare överväganden om en socialtjänstreform vill jag först översiktligt beskriva den socialpolitiska utvecklingen i
modern tid (avsnitt 2.1. I). Jag ämnar vidare söka teckna en bild av de
förändringar i samhället som har haft betydelse för socialvården särskilt
under det senaste decenniet och redogöra för socialutredningens arbete
(avsnitt 2.1.21. Därpå följer en redovisning av de riktlinjer som enligt min
mening bör gälla för reformarbetet (avsnitt 2. I. 3 ).
2. 1. 1 Den socialpolitiska utl'ecklinf?ell

Socialpolitiken och inclustrialiserin!fell
Fattigvården som allmän skyldighet har i Sverige sitt ursprung i medeltiden. Genom århundradena förblev denna verksamhet den enda formen av
offentlig omvårdnad. Under fattigvården hörde även omhändertagande
och vård av barn och gamla. Vården av sjuka var tidigt en del av verksamheten.
Det ansågs tidigt att staten hade ett ansvar för undersåtarnas existens i
nödsituationer. Att fattigvården ändå kom att bli en kommunal angelägenhet torde bl. a. bero på att möjligheterna att kontrollera behoven var
mycket större än om staten hade hand om verksamheten. Redan år 1763
hade lagts fast i lag att varje socken var skyldig att försör:ia sina fattiga.
Under det omfattande utredningsarbetct under 1800-talet om fattigvården
var man dock inte alls främmande för att se fattigvården som en statlig
angelägenhet. Denna uppfattning hade t. ex. 1837 års fattigvårdskommitte.
Då kommitten ändå kom fram till att ett kommunalt huvudmannaskap
borde behållas berodde del på vad som har sagts nu. Man menade således
att förutsättningarna för kontroll försämrades om staten skulle ombesörja
verksamheten. vilket öppnade möjligheter till ett missbruk som rent av
kunde hota statens bestånd. Inte minst den kommunala finansieringen av
verksamheten skulle göra kommunerna angelägna att motverka missbruk
av hjälpen. Den betydelse man då gav kontrollfrågan förklaras av att
fattigvården var det enda ekonomiska stöd samhället gav de hjälpbehövandc.
Sverige var ända in på 1900-talet ett utpräglat jordbruksland. Stadsbefolkningen utgjorde bara tio procent av den totala befolkningen och endast
några fä städer hade över 10000 invånare. Den ekonomiska och sociala
strukturen i jordbrukssamhället karakteriserades till stor del av en naturahushållning. Denna gav i viss mån ett socialt och ekonomiskt oberoende
som bara missväxten kunde hota. Den allmänt låga standarden övergick då
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i hungersnöd. Stora eftersatta grupper hade elt visst beskydd av anhöriga
och husbönder.
Under 1800-talet omgestaltades jordbrukets ekonomiska och sociala
struktur. Samtidigt ökade befolkningen kraftigt. Sambanden mellan jordbrukets omdaning och befolkningsökningen samt utvecklingen av levnadsstandarden för berörda grupper är svåröverskådliga. Men det står klart att
de egendomslösa grupperna inom jordbruksbefolkningen ökade. Många
levde under svåra ekonomiska och sociala förhållanden. Det skulle dröja
ännu en tid innan den expanderande industrin förmådde "suga upp" den
arbetskraft som jordbruket inte kunde sysselsätta. För många blev emigrationen en väg ut ur arbetslöshet och försörjningssvårigheter.
Den starka tillväxten av antalet egendomslösa som stannade i landet
utan att kunna fä sin utkomst innebar alt arbetslösheten och fattigvärdsbehoven ökade. Samtidigt hade de många små och fattigajordbrukskommunerna dåliga förutsättningar att klara fattigvården.
En viss reformering av fattigvården hade genomförts i mitten av 1800talet. I fattigvårdslagstiftningen fastlades kommunernas skyldighet att i
vissa situationer utge fattigvård. De fattiga fick också ökad möjlighet att
flytta mellan socknarna. Dessa lättnader låg i linje med den liberalisering
av näringspolitiken som skulle främja en begynnande industriell expansion. Genom 1862 års kommunreform skapades också nya organisatoriska
förutsättningar genom att fattigvården frigjordes från kyrkan och blev en
borgeligt kommunal angelägenhet.
Ökade ekonomiska svårigheter under 1860-talet led9e till att den tidigare
fattigvårdslagsstiftningen ersattes av 1871 års restriktiva fattigvårdsförordning. Den fattiga befolkningen hade ingen rösträtt och kunde inte
påverka riksdagsbeslutet. Genom 1871 års fattigvårdsförordning eliminerades praktiskt taget den rätt till ekonomisk hjälp som hade fastställts för
vissa fall i fattigvårdslagstiftningen vid seklets mitt. Man tog också bort
besvärsrätten.
Sammanfattningsvis kan sägas att den förindustriella "socialpolitiken"
huvudsakligen bestod av en restriktiv fattigvård. En förklaring härtill var
att samhället saknade ekonomiska resurser. En annan orsak är att finna i
de förhärskande politiska ideema, som gick ut på att en restriktiv politik
mot de egendomslösa och beroende grupperna var nödvändig för att upprätthålla ordning och vilja till självförsörjning. Det kunde visserligen anses
åligga staten att svara för den ekonomiska hjälpen men ett kommunalt
huvudmannaskap möjliggjorde effektivare kontroll.
Samhällsförändring och socialpolitik
Den kraftiga industriella expansion som satte in i slutet av 1800-talet
skapade både nya förutsättningar för och behov av socialpolitiska reformer.
Industrialiseringen ledde till att en allt större andel av arbetskraften togs
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i anspråk för arbete utanför hemmet. Industrins förläggning innebar ofta
att arbetssökande måste flytta från hemorten. Kravet på en rörlig arbetskraft ökade således starkt. Många av de äldre och handikappade som hade
sysselsättning och försörjning i det gamla samhället fick ökade svä.righeter
i det nya. Mekanisering och effektivering gav inte längre plats för deras
begränsade arbetsinsatser. Den nya tidens industriarbetare var också svårt
trångbodda. Knappa löner inom penninghushiillningens ram gav inte heller
så mycket utrymme i kosthåll och logi för äldre och handikappade anförvanter. Även kvinnorna avskildes till stor del från arbetsgemenskapen, till
skillnad från vad som gällde i det äldre samhället.
Den gemenskap på gott och ont som fanns tidigare fungerade inte längre
i ett samhälle med nya förutsättningar för produktionen. Enskild välgörenhet och social patriarkal ism etc. inom näringslivet kunde endast skjuta upp
och nä.got modifiera en utveckling som innebar att staten och kommunerna
tog över försörjning och omsorg för de icke yrkesverksamma grupperna.
Ekonomiska restriktioner och ett eftersläpande socialpolitiskt synsätt fick
visserligen till följd att de reformer som skulle svara mot de ändrade
behoven dröjde. Men socialpolitiska förändringar kom så småningom att
bryta väg. Den ändrade behovsstruktur som följde med omgestaltningen
av produktions- och samhällsförhållandena för bortåt etthundra år sedan
utgör en viktig grund även för den sociala servicen i dagens svenska
samhälle.
Politik och idcer
I det förindustriella samhället präglades de "socialpolitiska" ideerna av
starka patriarkaliska inslag. De fattiga ställdes i starkt beroende av myndigheternas och husböndernas makt. Vid sidan av kristen barmhärtighetsetik var främjandet av myndigheternas makt civ central betydelse. Individens intressen och välfärd skulle underordnas samhällsnyttan. Fattigdom
och beroende sågs som uttryck för brister hos individen. Samhällets stödjande åtgärder måste enligt detta synsätt hållas nere för att inte förstärka
den enskildes brister och motverka samhällsintresset.
De liberala och socialistiska teorierna, vars betydelse växte med samhällsomvandlingen, bröt kraftigt mot de tidigare föreställningarna och ideema. Under den första hälften av 1800-talet inleddes industrialiseringen av
Sverige. En förutsättning för denna utveckling var avskaffandet av skråväsendet, merkantilismen och andra för handel och näringsliv hindrande
regleringar. Motiveringarna för avskaffandet av dessa handelshinder hade
sitt ursprung i den engelska ekonomiska liberalismen. Industrialiseringen
innebar ökad produktion och innebar att Sverige successivt kunde utvecklas från ett mycket fattigt bondesamhälle till ett samhälle med växande
totala resurser. Detta var förutsättningen för att landet skulle kunna utvecklas till en välfärdsstat. Den ekonomiska liberalismens teorier blev
verklighet redan under ståndsriksdagen innan det fanns några egentliga
politiska organisationer i Sverige.
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Först efter tvåkammaniksdagens införande 1866 uppstod efterhand tendenser till partibildningar. Både liberala och socialdemokratiska sammanslutningar var knutna till olika folkrörelser som fackföreningsrörclsen,
nykterhctsrörelsen, bildningsverksamheten, frikyrkorörelsen och rösträttsrörelsen. Dessa folkrörelser medverkade till viktiga reformsträvanden
som i hög grad kom de sämst ställda till del. Den organiserade liberalismen
i Sverige var redan från bö1:jan socialt reforminriktad.
Den politiska och fackliga arbetarrörelsen hade pa sitt program en omvälvande socialistisk samhällsförändring. Rörelsen hade sin förankring
främst hos de politiskt och ekonomiskt maktlösa grupperna i samhället,
samtidigt som många bland de sämst ställda torde ha saknat politisk
medvetenhet. Socialisterna såg roten till människornas svårigheter och
nöd i orättfärdiga samhällsförh<lllanden och inte främst i individuella brister. Det skulle emellertid dröja innan socialpolitiken kom att bli en viktig
del i rörelsens samhällspolitik. På grund av de odemokratiska rösträttsreglerna stod majoriteten av befolkningen utan direkt politiskt innytande.
Detta drabbade i första hand socialdemokraterna men också liberalerna.
Bristen på politiskt inflytande långt in på 1900-talet parades med en stark
misstro mot möjligheterna att inom den rådande maktstrukturen fä till
stånd avgörande socialpolitiska reformer. Som framgår av det följande
organiserade arbetarna själva en viss solidariskt grundad stöd verksamhet i
form av självhjä/pskassor m. m. som senare följdes av samhällsinsatser.

Refurmer inom arbetsli1·et
Industrialiseringen och penninghushållningen skärpte kraven pol skydd
främst i fråga om sjukdom, arbetslilshet och olycksfall.
Sjukförsäkring
Särskilda självhjälpskassor grundades bl. a. för ekonomiskt understöd
vid sjukdom. Denna kassaverksamhet hade en motsvarighet i de gamla
skrånas sociala verksamhet. Den inbördes hjälpen vid sjukdom fick sin
fortsättning i de frivilliga sjukkassorna. Här giå det allmänna ganska tidigt
in genom en sjukkasselag är 1891. Sjukkassorna registrerades och fick av
staten ett litet förvaltningsbidrag, som förbättrades genom 1910 i'lrs sjukkasselag. En viktig motivering för stödet var att sjukförsäkringen avlastade
fattigvården.
Arbetslöshetsförsäkring
Liksom sjukdom var arbetslöshet ett svårt hot mot de arbetandes och
deras familjers existens. Därför uppstod det arbetslöshetskassor som grundades på inbördes hjälp. Det skulle dröja till in ptl 1930-talet, innan vi fick
en statsunderstödd frivillig arbetslöshetsförsäkring. Direkta åtgärder mot
arbetslösheten vidtogs i nagon man under första världskriget. Vissa möjligheter till understöd i fattigvårdsliknandc former liksom till omhänderta-
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gamle med stöd av lösdrivarlagen påminde om de förindustriella förhållandena.
Arbetarskydd
Genom den tillväxande industrin ökade riskerna för olycksfall. yrkesskador och förslitning av arbetskraften. Det hänsynslösa utnyttjandet av
barnen som arbetare ledde i mitten av 1800-talet till vissa anspråkslösa
skyddsbestämrnelser, vilka i praktiken inte kunde upprätthällas men som
senare förstärktes och utvidgades och då kom att avse även kvinnor i
industriarbete. Som en direkt följd av en stor liberal socialpolitisk motion
år 1889 anlogs en lag mot yrkesfara i industriellt arbete. Samma f\.r inrättades yrkesinspektionen. Sedan 1907 års rösträtts reform hade börjat pi\. verka
riksdagens sammansättning kunde den liberala ministären driva igenom ett
bättre arbetarskydd, reglerat i 1912 års arbetarskyddslag. Arbetarskyddet
blev det första större området för socialpolitiska åtgärder i det allt mer
industrialiserade samhället.
Olycksfallsförsäkring
Även det ekonomiska skyddet vid olyckor blev ett tilltagande problem,
som till vissa delar löstes genom 1901 ärs lag om ersättning vid olycksfall i
arbete och 1916 års olycksfallsförsäkringslag. Yrkessjukdomarna ingick
dock inte i försäkringen.

Andra rc'.fi>rmo11mlde11
Barnavårdsreformer
Under den pi'tgående samhällsomvandlingen blev frågan om barnens
situation mer aktuell iin tidigare. Från politiskt ansvarigt håll säg man en
fara i det uppväxande släktets "sedliga förvildning". Är 1902 genomfördes
flera viktiga barnavårdsreformer. Straffmyndighetsåldern höjdes från 14
till 15 år. Vidare antogs lag om tvångsuppfostran, vilket innebar att ungdom i i\ldern 15- 18 år i stället för straff kunde dömas till tvångsuppfostran
pä allmän uppfostringsanstalt. Detta innebar i varje fall principiellt den
viktiga ändringen att ungdomarna inte skulle bli föremäl för straff utan för
"uppfostran". Men man stannade inte vid detta. Genom den samtida
vanarts lagen kunde samhället t v:'.\ngsomhänderta barn under 15 är som var
"vanartade" eller ''i sedligt avseende försummade". Samhället fick här
rätt till omhändertaganden mot föräldrarnas vilja. vid sidan av skoltvänget
en viktig inskränkning i föräldrarnas bestämmanderätt över sina barn.
Reformen lade fast principen om samhällets skyldighet att meddela och
barnets rätt att fä uppfostran och värd. Enligt den nya lagen fattades beslut
i administrativ ordning. Vi kom därmed i Sverige beträffande tvi\.ngsingripanden till hjälp för barn och ungdom att slå in på en annan väg än de flesta
andra länder. Vid motsvarande tid infördes nämligen utanför Norden i land
efter land ett domstolsförfarande när det gäller beslut i sådana ärenden.
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De svåra förhållandena för fosterharnen ledde samma år ( 1902) till en lag
om fosterbarns vi\rd. Därmed erkändes i princip samhällets ansvar för
fosterbarnens förhållanden. Men lagen var starkt begränsad. Den gällde
således endast barn under 7 år. Utackorderade barn över 7 år var utan
skydd och tillsynen av lagens efterlevnad var otillfredsställande. De ogifta
mödrarna hade ända fram till 19 J7 rätt att vara okända och det drevs en
omfattande handel med ogifta mödrars barn.
Det var vanligt att de utom äktenskapet födda barnen levde i svåra
förhållanden. Statsmakterna ville därför förbättra deras ställning. men
någon jämställdhet med de i äktenskapet födda barnen åstadkom man inte.
Genom 1917 års lag om barn utom äktenskapet och den följande familjerättsliga lagstiftningen, som lag om barn i äktenskap, adoption m. m.,
reglerades föräldrars och barns inbördes rättigheter och skyldigheter bl. a.
i fråga om att fastställa föräldraskap, underhållsskyldighet och bistånd till
den ogifta modern genom särskilt förordnad barnavånlsman.
En ny barnavårdslag trädde i kraft år 1924. Fattigvårdsstyrelsernas
tidigare uppgifter rörande barnen överfördes nu på barnav1'trdsnämnden.
En sådan nämnd skulle finnas i varje kommun. Grunder för ingripande av
barnavårdsnämnden var misshandel eller vanvård i hemmet, vanart som
berodde på brister hos föräldrarna och vanart som krävde särskilda uppfostringsåtgärder. Flera olika åtgärder kunde ifrftgakomma. De bestod
liksom i 1902 års lagstiftning av förmaning till föräldrarna. varning till
barnet, aga eller anlitande av anstalt som ett komplement till hemuppfostran. Om dessa åtgärder inte ansågs tillräckliga skulle barnet omhändertas
för skyddsuppfostran. Åtgärderna skulle alltså efterhand skärpas.
Alkoholistlag m. m.
Under århundraden har statsmakterna fört en motstridande och konniktfylld alkoholpolitik. Som en reaktion mot ett utbrett alkoholmissbruk
växte det fram en folklig nykterhetsrörelse. inte minst inriktad på alkoholmissbruket inom arbetarklassen. Men detta var inte tillräckligt. Är 1913
beslöt riksdagen att anta den första alkoholistlagen. Denna gav myndigheterna rätt att besluta om tvångsinternering, som dock skulle föregtls av
11.tgärder av tillrättaförande slag, dvs. vad som senare kallades hjälpf1tgärder. Lagstiftningen hade bflde humanitära och sociala motiv. Rena
skyddssynpunkter var emellertid framträdande. Bl. a. dessa kunde tillgodoses genom ingripande åtgärder. Nykterhetsvården fick en fast organisation pfl si\. sätt att i varje kommun skulle finnas nykterhetsnämnd (som
sådan fungerade fattigvårdsstyrelsen om inte särskild nämnd utsågs).
Alkoholistlagen utsat1es för kritik som hade till utgångspunkt all omsorgen om individen borde vara utslagsgivande. Ett si\.danl synsätt satte spår i
den följande - 1931 års alkoholistlag. Det nya i denna lag var att de
individuella insatserna fick en mer framlrlidande plats. liksom särskilt
stadgade hjälpåtgärder som skulle förebygga hchovet av anstaltsvård. 1931
ärs lag hlev i stort sett oförändrad fram till 1954 års reform.
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Fattigvrtrd och socialförsäkring
Den fattigv:'lrd som grundades på 1871 års restriktiva lagstiftning var i
många avseenden så bedrövlig och de fattigas förhållanden så eländiga att
den tidigt gav upphov till en upprörd kritik från främst liberala krafter och
den framväxande arbetarrörelsen. Utmärkande drag för fattigvårdens tillst:ind in på det nya seklet var fattigauktioner och utackordering av de
fattiga och deras arbetskraft till den lägstbjudande liksom kringgång (rotegång) vilket innebar att den fattige efter viss turordning fick kost och logi
hos de bättre ställda sockenborna. Anstaltsbehovet för de mtmga som i det
nya industrisamhället inte längre kunde tas om hand av anhöriga var inte
tillgodosett. De även efter den tidens miitt svåra missförhållandena är väl
dokumenterade.
Det följande reformarbetet kom att följa två linjer.
Den ena gick ut på att reformera fattigvärden. Den andra syftade till att
genom socialpolitiska reformer minska beroendet av fattigvården.
Fattigvårdsreform
År 1918 ersattes den gamla fattigvårdsförordningen med en ny fattigvårdslag. Lagen gav personer som var minderåriga eller arbetsoförmögna
rätt till fattigvård när deras behov inte kunde tillgodoses på annat sätt.
Besvärsrätten hterinfördes. Samtidigt bibehölls en möjlighet för kommunerna att därutöver utges. k. frivillig fattigvård. Vidare ålades kommunerna att inrätta fattigvärdsanstalter, som skulle godkännas av länsstyrelsen.
En statlig fattigvårdsinspektion inrättades. Hemortsrättsbestämmelserna
förenklades. Samtidigt syftade man till att skärpa och effektivera försörjningsplikten. Genom arbetsföreläggande och placering på arbetshem fick
fattigvården möjlighet att med tvång omhänderta försumliga försörjare. En
omfattande återbetalningsskyldighet infördes. I fråga om hjälpnivfm ändrade regeringen det tidigare 11\.gt satta rättesnöret "nödtorftigt underhåll" till
"erforderligt underhåll". Regeln att den som tog emot fattigvård förlorade
sin politiska rösträtt behölls.
Den första socialförsäkringen - folkpensionen
I en liberal socialpolitisk motion till riksdagen 1884 föreslogs en utredning om flera för arbetarna viktiga trygghetsfrågor. Till dessa hörde kravet
ph en äldenlomsförsäkring för arbetare. Den obligatoriska pensionsförsäkring som nära trettio år senare ( 1913 l genomfördes pä förslag av en liberal
regering begränsades inte till arbetarna, vilket var vanligt i andra länder.
Det blev i stället en allmän folkpension bestående av åldcrspension fr:in 67
år och invalidpension. Pensionen finansierades med avgifter av de försäkrade (förslag om arbetsgivaravgift genomfördes inte). Pcnsionsbeloppen
var obetydliga. Därför kunde reformen bara till en mindre del tillgodose
syftet att göra medellösa arbetsoförmögna och äldre ekonomiskt oberoende av fattigvård och av anhörigas underhåll. För att minska pensionärernas
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fattigvårdsberoende införde kommuner särskilda understöd utan fattigvårdskaraktär (ingen ftterbetalningsskyldighet in. m.) till behövande folkpensionärer.
Kritiken mot folkpensionen gick ut på - liksom i fri'.lga om vissa senare
reformer - att de allmänna ekonomiska anordningarna inte beaktar vårdbehoven. Den debatt som fördes om delvis skattefinansiering av reformen
visar att man fortfarande var främmande för det solidariska åtagande som i
viss mån utmärkte folkpensionen. Reformen inledde också en i det fortsatta reformarbetet återkommande kritik alt socialförsäkringen motverkade
strävandena att göra fattigvården till en ··'värdig hjälpform".

\

Sociala insatser på frivillig grund
Som jag har antytt medförde bristen på samhällsskydd mot de ökade
sociala och ekonomiska riskerna i arbete och samhällsliv att frivilliga
krafter trädde till. Frivilliga insatser i form av fosterbarnsvård kan här
nämna!>. Många exempel kan ges på en helhjärtad fostrargärning men
bristen på offentlig kontroll av fosterhemmen ledde till att ett stort antal
barn for mycket illa. De anstalter för barn och ungdom som började växa
fram tillkom i stor utsträckning efter frivilliga initiativ. Anstalterna styrdes
patriarkaliskt och de intagna fick lära sig att veta sin plats. Men deras
förhållanden kunde ändå vara bättre på anstalten än utanför, eftersom de
hade mat och husrum.
Det svåra nykterhetstillståndet i landet väckte motkrafter i form av
nykterhetsorganisationer med återhållsamhet eller helnykterhet på programmet. Både inom denna folkrörelse och på privat initiativ inrättades
enskilda alkoholistanstalter och asyler.
Även inom den framväxande frikyrkorörelsen gjordes insatser för vård
och stöd till människor som levde under miserabla förhållanden. Detsamma kan sägas om många andra frivilliga organisationer med inriktning
på välgörenhet.
Dåtidens socialpolitik hade starka patriarkaliska inslag. Sedan gammalt
utgick från exempelvis järnbruken understöd till "arbetsfolket" i form av
fria bostäder, spannmål från landsbygdsindustriernasjordbruk osv. Varor
från företagens ofta förekommande handelsrörelse ingick i lönen eller
avräknades denna. Företagens sociala engagemang minskade behovet av
offentlig hjälp men gjorde samtidigt arbetarna beroende och bundna till
arbetsgivaren. Som reaktion mot de dåliga bostadsförhållandena växte
fram en av både företagen och staten understödd egnahemsrörelse. Inte
bara den framväxande massan av industriarbetare levde under svåra förhållanden. Även småbrukarna samt jordbruks- och skogsarbetarna hade
många gånger hårda sociala och ekonomiska villkor.
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Självhjälp på folklig grund
De patriarkaliska och filantropiska hjälp- och stödinsatserna hade ofta
sin förankring i samhällsklasser som stod över föremålet för välgörenheten
- de svårt ställda befolkningsgrupperna. Då den fackliga och politiska
arbetarrörelsen växte sig starkare uppstod inom eller i förhindelse med
rörelsen kraftfulla strävanden att inte bara genom politiska och fackliga
åtgärder utan även på andra sätt främja arbetarnas intressen och förbättra
deras förhållanden. Som resultat av detta utvecklades folkligt förankrade
verksamheter som i dag hör till våra främsta folkrörelser. Det gäller här
folkbildningsverksamhet, kooperation, nykterhetsföreningar, bostadsföreningar m. m.
Som jag har nämnt tidigare växte det även fram en ekonomisk stödverksamhet som närmast kan betecknas såsom ett slags kollektiv, inbördes
självhjälp med rötter i de gamla hantverksskråna ända ner i medeltiden.
När skråväsendet avskaffades i mitten av 1800-talet, försvann även grunden för de till skråväsendet knutna kassorna. Impulserna till de självhjälpskassor som sedan inrättades kom från olika häll. De på liberal grund
baserade arbetarföreningama experimenterade med bl. a. sparkassor,
sjuk- och begravningskassor etc. Även arbetsgivarna, som fattigvårds lagstiftningen ålade försörjningsplikt mot anställda under tid arbetsavtalet
gällde, hade intresse av att övertlytta denna plikt på arbetarna själva
genom fabrikskassor som trädde till ekonomiskt vid sjukdom och dödsfall.
Många fackföreningar startade sjukkassor. Kassor för hjälp vid olycksfall
förekom sparsamt och någon i kassor organiserad inbördes hjälp vid ålderdom synes inte ha funnits.
Den här heskrivna verksamheten var visserligen begränsad och ersättningarna vanligen små. Den på gruppsolidaritet grundade inbördes hjälpen
är emellertid principiellt en betydelsefull del av den outvecklade sociala
verksamheten i dåtidens Sverige. Dessa anordningar till inbördes hjälp får
ses dels mot bakgrund av att de offentliga åtgärderna på ifrågavarande
områden var obefintliga eller otillräckliga, dels som ett uttryck för inbördes solidaritet och vilja att ha direkt inflytande över viktiga angelägenheter. Delar av den moderna socialpolitiken, somt. ex. sjukförsäkringen, har
sitt ursprung inte främst i en byråkratisk tradition utan i en folkligt förankrad gruppsolidaritet.

Reformer
Under den socialdemokratiskt-liberala koalitionsministären (19171920) genomfördes en rad viktiga reformer. Här kan erinras om bl. a.
åttatimmarsdagen och den allmänna rösträtten även för kvinnor.
Den kraftiga omgestaltningen av det svenska samhället fram till 1930talet skapade nya behov som påverkade även den socialpolitiska utvecklingen. Behovet av arbetarskydd och försäkringar mot inkomstbortfall av
olika slag ledde till vissa begränsade reformer. På det egentliga social-
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vårdsområdet genomfördes förändringar som syftade till att skydda barnen, råda bot mot svåra missbruksförhållanden m:h lindra den ekonomiska
nöden. Även om reformer genomfördes. grundades dessa ofta på uppfattningar som var rådande i det gamla samhället. En patriarkalisk hållning
med starka inslag av välgörenhet mot och uppfostran av de lägre klasserna
i samhället präglade den socialpolitiska inställningen. Synen pa relationen
mellan samhällsmiljö och individ var ofta att den enskilde hade sig sjiilv att
skylla för de svhrigheter han råkade i. Industrialiseringen skapade ökade
samhällsresurser för sociala insatser. men resurserna var ännu så länge
starkt begränsade. Härtill kommer all tiden ännu inte var mogen för att se
en väl utvecklad socialpolitik som en nödvändig del av det politiska och
ekonomiska samhällssystem som var under utveckling. Reformerna blev
därför begränsade.

Socialpolitiskt reformskede
Den socialdemokratiska regering som tillträdde i'lr 1932 aktualiserade
under 1930-talets svåra arbetslöshetskris en aktivare socialpolitik. vars
långsiktiga utveckling hade sina förutsä1tningar i produktionsökningen.
Nya impulser i ekonomisk teori och ett efter hand ökat socialmedicinskt
inflytande blev av betydelse för den sociala reformpolitiken. Även om
betydelsen i olika avseenden av dessa reformer ställts under debatt står
ändå klart att man här kan tala om inledningen till en förnyelse av svensk
socialpolitik.
Vissa grunddrag i den på 1930-talet inledda trygghetspolitiken, som går
igen även i dagens socialpolitik, tas upp i det följande.
De områden som i första hand behandlas gäller arbetsmarknadspolitiken, hostadspolitiken. socialförsäkringarna och familjepolitiken.
Arbetsmarknadspolitiken
Under 1930-talets depressionsår inleddes en reformering av den tidigare
arbetslöshetspolitiken inte bara kvantitativt utan även kvalitativt. De tidigare blygsamma statliga arbetsmarknadspolitiska kostnaderna - initiativ
och utgifter hade nästan helt legat på kommunerna - mångdubblades
under några fä ftr.
Den nya politiken bröt mot den tidigare arbetslöshetspolitikens principer. Systemet med nödhjälpsarbeten skulle ersättas av produktiva offentliga arbeten mot avtalsenliga löner. Reservarbetena skulle avse angelägna objekt. Arbetsförmedlingsverksamheten upprustades och gjordes
obligatorisk. utbildningskurser anordnades för arbetslös ungdom etc. År
1934 tillkom den med statsbidrag understödda arbetslöshetsförsäkringen.
Underbalansering av budgeten och statsupplåning blev för första gången
konjunkturpolitiska instrument.
Under andra världskriget. dft arbetsmarknadskommissionen inrättades.
breddades arbetslöshctspolitiken till en arbetsmarknadsmässig reglering i
7
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syfte all slussa arbetskraften till för folkhushfillet vitala omräden. Arbetsförmedlingen förstatligades provisoriskt 1940 (definitivt 1948). Bristen på
arbetskraft gav ökade arbetstillfällen för kvinnor och handikappade.
Det rtidde nära nog full sysselsättning från kriget och fram till mitten av
50-talet, dvs. arbetslösheten höll sig omkring 2-3 '7r. inom fackförbunden.
Under de följande t\rens konjunkturnedgång fick arhetsmarknadsstyrelsen
IAMS), som inrättades tir 1948, väsentligt utökade resurser. De ökande
resurserna gällde hl. a. flyttningsbidrag. utbildningskurser. investeringsstimulans, statliga beställningar hos industrin samt heredskapsarheten.
Hakom de kraftiga satsningarna låg en nyorientering av arbetsmarknadspolitiken. ldeerna innehar bl. a. krav pä en selektiv politik som skulle
sättas in för att rätta till bristande arbetskraftshalans inom olika yrkes- och
näringsgrenar samt inom olika geografiska omrtlden. Arbetsmarknadspolitiken skulle befrämja arbetskraftens anpassning och rörlighet mellan skilda
sektorer av arbetsmarknaden. Den nya inriktningen skapade förutsättningar för ökat löneutrymme och fackföreningsrörelsens solidariska lönepolitik. Denna politik gick ut p!\ att likvärdiga arbeten skulle ge samma lön
oheroende av arbetsgivarens vinstsituation och oavsett löntagarens kön.
t\lder osv. I övrigt skulle löneskillnaderna vara måttliga och de lägsta
lönerna höjas mest.
Även det traditionella arbetslöshetsbcgreppet ändrades. Man började
från 1963 undersöka inte bara hur många som öppet sökte arbete utan även
den latenta eller dolda arbetslösheten, dvs. hur många som var villiga att ta
arbete men som fann det utsiktslöst att söka. därför att det inte fanns
lämpligt arhete på orten eller därför att de saknade yrkesutbildning, inte
kunde ordna tillsyn av barnen vid förvlirvsarhete osv.
Den arbetsmarknadspolitiska nyorienteringen har inneburit fortsatt ökade insatser. Antalet personer i arbetsmarknadsutbildning har ökat kraftigt.
Under de senaste ä.rtiondena har kvinnorna efterfrä.gat förvärvsarbete i
mycket större utsträckning än tidigare. Deras andel av arbetskraften har
ökat från knappt 37 % år 1963 till 44 l/f:. januari 1979. Under den nämnda
perioden ökade andelen förvärvsarbetande bland kvinnorna från 54.5 % till
71,9 <;;; .. Av kvinnor meti barn under sju år var motsvarande tal 38 % år
1963 och 68,8 ~'f januari 1979.
Den kraftigt utvecklade arbetsmarknadspolitiken har inneburit en hög
ambitionsnivå från början av 1930-talet och framåt. Politiken har bl. a. gått
ut på att minska den dolda arbetslösheten bland kvinnor och handikappade. Genom lokaliserings- och regionalpolitiken har. staten sökt eliminera
eller minska arbetslösheten inom områden med brist på arbetstillfällen.
Arbetsmarknadspolitiken har syftat till att mera aktivt än tidigare motverka arbetslösheten eller åtminstone ge den arbetslöse ett för honom själv
och samhället bättre alternativ i form av utbildning. Arbetslösheten och
utslagningen pä arbetsmarknaden har föranlett många förstärkta och nya
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åtgärder av närings-, arbetsmarknads- och socialpolitisk karaktär bl. a. i
syfte att trygga sysselsättningen för äldre och handikappade. Utslagningen
och ungdomsarbetslösheten är trots de gjorda insatserna svåra samhällsproblem.
Bostadspolitiken
Före 1930-talet var de socialt bostadspolitiska insatserna mycket begränsade. I början av seklet infördes statliga egnahemslån och statligt
garanterade hypoteksinstitut för nybyggda bostäder och vissa krisåtgärder
sattes in i samband med första världskriget. På industriorter stod företagen
för en lokalt ordnad bostadspolitik. Under 1920-talet växte fram en hyresgäströrelse och en bostadskooperation, som bl. a. krävde ökade offentliga
insatser på bostadsområdet. Bostadsstandarden för arbetarhushåll och
barnfamiljer var låg i fråga om både utrymme och utrustning. Förhållandena på landsbygden var ännu sämre än i städerna. Kraven på en aktiv
bostadspolitik byggde på folkhälsoskäl, hänsyn till barnens uppväxtförhållanden. den låga nativiteten och konjunkturpolitiska överväganden.
Under åren 1933-1947 lade bostadssociala utredningen fram en rad
förslag som resulterade i statlig lånefinansiering av bostadsbyggande för
att bringa ned barnfamiljernas bostadskostnader, skärpta hälsovårdsbestämmelser och en upprustad bostadsinspektion samt statligt stöd till kommunerna för anordnande av pensionärshem. En allmän hyresreglering
infördes, vilken kom att bestå ett trettiotal år, dvs. _in på 1970-talet, och
långivningen utvidgades. De vidtagna åtgärderna innebar ökat offentligt
inflytande över bostadsproduktionen. Kommunala, allmännyttiga och kooperativa bostadsföretag svarade för en stigande andel av produktionen.
Efter andra världskriget lade riksdagen fast bostadspolitiska riktlinjer
som gick ut på att höja de stora folkgruppernas bostadsstandard till en
skälig kostnad (för en normalfamilj högst 20 % av en industriarbetarlön).
Bostadsbristen skulle man bygga bort fram till omkring år 1960. Medlen för
att förverkliga programmet var dels allmänna i form av statliga lån och dels
särskilda i form av inkomstprövade bostadsbidrag till folkpensionärer och
barnfamiljer.
Målet att inom den angivna tiden bygga bort bostadsbristen kunde inte
uppnås, därför att behovet hade underskattats och investeringarna i bostadsbyggandet till viss del fick stå tillbaka för exportindustrin. I början av
1960-talet lades ett nytt bostadsprogram fast med sikte på att bygga bort
bostadsbristen till mitten av 1970-talet genom en nyproduktion av 100000
lägenheter per år under en tioårsperiod. En ny trångboddhetsnorm infördes. En normalfamilj om två vuxna och två barn skulle ha minst 3 rum och
kök, mot tidigare 2 rum och kök, för att inte räknas som trångbodd.
Kommunerna skulle upprätta femåriga kommunala bostadsbyggnadsprogram. Hyresregleringen skulle avvecklas i takt med att bostadsbristen
hävdes och det allmänna bostadsstödet till nyproduktion ersattes med
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utbyggt riktat bostadsstöd till inkomstsvaga familjer. Denna förstärkning
genomfördes i slutet av 1960-talet under benämningen bostadstillägg.
Df1 det s. k. miljonprogrammet var genomfört i mitten av 1970-talct hade
bostadsbristen hävts och följts av tomma Higenheter på vissa håll. Ett nytt
bostadspolitiskt program 1974 angav för de följande tio åren en sänkt
bostadsproduktion. Vidare angavs som en önskvärd utveckling större
hyresg~istintlytande. bättre boendemiljö och en mera mångsidig sammansättning av befolkningen i de olika bostadsområdena. Den senaste tidens
utveckling kännetecknas av ett starkt ökat småhusbyggande.
I stort karakteriseras utvecklingen av att de större folkgruppernas bostadsförhållanden har förbättrats starkt. Ensidig sammansättning av befolkningen i vissa områden utgör emellertid ett svårt problem, och det
finns fortfarande manga bristfälliga boendemiljöer. Ett inte obetydligt antal
personer saknar egen bostad.
Socialförsäkringarna
Ännu i början av 1930-talet var fattigvården i stort sett det enda ekonomiska skydd som det allmänna svarade för vid ålderdom. invaliditet.
sjukdom och andra förhållanden som medförde försörjningssvårigheter.
Förändringarna inom näringslivet skapade nya behov men också ökade
resurser att tillgodose dessa behov. Det fanns förutsättningar för betydelsefulla reformer på socialförsäkringens område.
I fräga om folkpensioneringen var emellertid be.loppen länge otillräckliga. Ända in på 1940-talet hade ungefär var tredje pensionär med inkomstprövade förmåner även fattigvård. Först genom den reform som trädde i
kraft år 1948 blev pensionerna så stora att de räckte till en knapp försörjning. Genom värdesäkring, standardförbättringar i form av pensionstillskott. kommunala bostadstillägg och utbyggd familjepensionering har det
ekonomiska skyddet för pensionärsgrupperna väsentligt förbättrats. Härtill kommer ändrade bestämmelser i fråga om förtidspensioneringen som
medfört ett ökat antal förtidspensionärer.
Folkpensionen kan sägas svara för en allmän grundtrygghet med därutöver viss differentiering efter behov (inkomstprövade kommunala bostadstillägg etc.) och med en betydande fördelningseffekt. Den på 1960-talet
genomförda ATP-reformen är uppbyggd efter helt andra principer. Pensionen är begränsad till personer med arbetsinkomst. Pensionens storlek är
beroende av den tidigare inkomstens storlek. Reformen. som kommer att
vara helt genomförd i början av 1980-talet. är alltså uppbyggd efler "inkomstbortfallsprincipen" och syftar till "standardtrygghet". Från utjämningssynpunkt är den mest påtagliga effekten en utjämning av de tidigare
skillnaderna mellan arbetare och tjänstemän. Pensionärernas försörjningsnivå kommer att följa de försäkrades tidigare anknytning till arbetslivet.
Bland t. ex. socialhjälpstagare finns många som har en osäker och ostadig
anknytning till arbetsmarknaden. Tidigare undersökningar visar också att
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personer som får socialhjälp vanligen har lägre pensionspoäng än andra.
Socialhjälpslagarna hör alltså till de grupper vilka iiven som pensionärer
fär en lägre försörjningsnivä än hcfolkningen i övrig!, i den mhn inte
skillnaden kommer atl utjämnas genom andra socialpolitiska åtgiirder.
Den .1j11kförsiikri11g som växte fram inom folkrörelserna under 1800-takt
fick förbiittrade villkor genom 1931 års beslut om statsunderstödda, erkända sjukkassor. Under 1930-talet fram till ;\r 1940 femduhblades statsbidragen till sjukkassorna. Frivilligheten hegränsadc emellertid försäkringens effektivitet. En tredjedel av befolkningen stod utanför försiikringen
och heloppen var ofta ltlga. Fram till mitten av 1950-talct var frågan om en
ohligatorisk försäkring aktuell genom utredningsförslag. riksdagshcslut
och uppskjutna ikraftträdanden. Dfl den obligatoriska sjukförsäkringen
slutligen trädde i kraft flr 1955, blev sjukpenningen graderad efter inkomst
liksom tidigare yrkesskadeförsäkringen, och de bf1da försäkringsformerna
samordnades delvis. Till försäkringen knöts även modcrskapsförsiikring
och mödratandvård. varigenom den år 1937 beslutade mödrahjälpen kunde
avvecklas.
Sjukförsäkringsförmånerna har efter hand förhättrats. hl. a. genom en
höjning av sjukpenningen. Försäkringen utgör en viktig del av den organisatoriskt och lagmässigt samordnade allmänna försäkringen, som trädde i
kraft år 1963.
Sjukpenningen skall alltså ge skydd mot inkomstbortfall. Sjukförsäkringen kan tas som exempel ph hur allmänna reformer minskar behovet av
socialhjälp. Fram till 1940-talet heviljade kommunerna behovsprövad ekonomisk hjälp för sjukvårdskostnader till 70-80000 personer vissa år. Nu
torde det röra sig om något tusental. Även de kontanta ersättningarna
(sjukpenning etc.) har avlastat socialhjälpen.
Efter långdragna utredningar kunde också en arhetsliishet.~fiirsiikrinR
fogas in i 1930-talets socialpolitiska reformarbete, långt senare än i mänga
andra länder. 1934 tlrs reform. som har vissa likheter med den samtida
sjukförsäkringsreformen, innebar slatshidrag till erkända arhetslöshetskassor. organiserade som understödsföreningar med frivillig medlcmsanslutning. Försäkringen har traditionellt nära anknytning till fackförcningsrörelscn.
Försäkringen har på olika sätt förbättrats under de senaste årtiondena
och antalet försäkrade har vuxit kraftigt. Arbetslöshetsersättningen är
beroende av inkomstbortfallets storlek. Under år 1978 framlades ett utredningsförslag om en allmän arbetslöshetsförsäkring.
De behovsprövade kommunala kontantunderstödcn avlöstes år 1974 av
kontant arbetsmarknadsstöd (KAS).
Inom den allmänna försäkringens omrt'lde har således under de senare
åren reformarbetet fortsatt. De belopp som i dag utbetalas från den allmänna försäkringen motsvarar ungefär en fjärdedel av den privata konsumtionen, vilket innebär en fördubbling under de senaste tio åren. Pen-
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sionsäldern har sänkts till 65 hr och pensionssystemet har gjorts mer rörligt
genom att man nu har ökade möjligheter att själv bestämma tidpunkten för
pensioneringen mellan 60 och 70 år och att minska arbetsinsatsen stegvis
genom delpensionering. En väsentlig fraga som återstår att lösa är efterlevandepensionens framtida utformning.
Till de viktigaste reformområdena under 1970-talet hör reformeringen av
ersättningssystemet för öppen medicinsk vård. varigenom patienten betalar endast en !äg enhetlig avgift. Även medicinkostnaderna för den enskilda konsumenten hålls nere genom läkemedelsrabatter. Ett tidigare eftersatt behov tillgodosågs, då en allmän tandvärdsförsäkring trädde i kraft år
1974.
En ny lag om arbetsskadeförsäkring ersatte är 1977 lagen om yrkesskadeförsäkring.
Familjepolitik och social service
Familjepolitiken inleddes under 1930-talet. Utgångsläget var bl. a. de
låga födelsetalen som gav särskild tyngd ät kravet på omfördelning av
inkomsterna mellan familjer med olika stor barnförsörjningsbörda. Den
familjepolitik som 1.fä började utformas fick snabbt ett allmänt politiskt
stöd.
Det följande utredningsarbetet avsatte en rad reformer i slutet av 1930talet. Beslut om en förebyggande mödra- och barnavård med landstingsanknutna centraler och stationer fattades år 1937. Fri förlossningsvård. kostnadsfria skyddsläkemedel, förbud att avskeda kvinnor pä grund av havandeskap, mödrahjälp och bidrag till oförsörjda barn hör till samma reformskede. Karaktäristiskt för de familjepolitiska bidragen var naturahjälpen.
Under 1940-talet fortsatte reformarbetet genom s. k. husmoderssemester för mindre bemedlade familjer, livsmedelsrabatter för låginkomstfamiljer. fria skolmåltider etc. En fördelningspolitiskt viktig reform var det
allmänna barnbidraget (1948). De tidigare barnavdragen på beskattningen
hade gynnat högre inkomsttagare och nästan saknat värde för de lägsta.
Genom reformen minskade de ekonomiska skillnaderna inte bara mellan
barnlösa och barnfamiljer utan också mellan barnfamiljerna inbördes.
Under perioden fram till mitten av 1960-talct konsoliderades familjepolitiken genom förbättringar av de tidigare beslutade reformerna och även
genom nya insatser, exempelvis genom riktlinjer för familjerådgivningen
( 1960) samt förstärkning och utbyggnad av 1937 års bidragsförskottsreform
( 1964). Flera andra reformer. som nämns i annat sammanhang har givetvis
stor familjepolitisk betydelse. Till de främsta exemplen hör ekonomiskt
bostadsstöd och familjeservice.
Den tidigare moderskapsförsäkringen ersattes är 1974 av en föräldraförsäkring som därefter har byggts ut i flera etapper. Föräldraförsäkringen ger
alla föräldrar ett ekonomiskt stöd vid barns födelse eller sjukdom. Den ger
samtidigt föräldrar och barn ökade möjligheter att vara tillsammans. Refor-
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men syftar även till att skapa ökad jämlikhet mellan könen. då försäkringen
gäller bflde miin och kvinnor. Möjligheten för föräldrarna att själva bestämma hur de skall tidsmässigt disponera försäkringen har vidgats. Utbyggnaden av föräldraförsäkringen fortsätter. Senast har riksdagen efter förslag i
prop. ( 1978/79: 168) om ff1räklrautbildning och förbättringar av föräldraförsäkringen m. m. beslutat om förbättringar av föräldrapenningen vid barnets sjukdom och av den särskilda föräldrapenningen.
Utbyggda och förbättrade bidragsförskott och bosättningslån är nu betydelsefulla ekonomiska stödformer för många barnfamiljer.
En av de viktigaste utvecklingslinjerna från 1960-talet är den kraftiga
utbyggnaden av olika former av socialpolitisk sen•ice. Tidigare fanns bara
vissa ansatser till en servicebetonad socialpolitik. Från år 1944 började
exempelvis staten utge begränsade bidrag till barnstugor och till social
hemhjälp. Den sociala servicen har framför allt inriktats på de äldres,
barnfamiljernas och de handikappades behov. Den kraftiga expansionen
får ses mot bakgrund av de brister i omvårdnaden som socialpolitiska
kartläggningar och utredningar påvisade under 1950- och 1960-talen.
Utbyggnaden av den sociala servicen för barnfamiljerna har ökat väsentligt från senare delen av 1960-talet och framåt. En allmän förskola infördes
ilr 1975. Det innebär en lagfäst skyldighet för kommunerna att anvisa plats
i förskola för alla barn som fyller sex år under året och vidta särskilda
insatser för yngre barn som av olika skäl kan behöva plats i förskola. En
annan viktig resurs för barnfamiljerna är den sociala hemhjälpen.
Behovet av en utbyggd barnomsorg har givetvis samband med flera
faktorer. En viktig faktor är att alltfler kvinnor söker sig ut i förvärvsarbete
och föräldrarna inte själva längre helt kan svara för barntillsynen. Gemenskapen med andra barn är också viktig. Barnfamiljernas försörjningsbehov,
strävandena till lika villkor för bilda könen och uppfostringsmässiga motiv
bildar bakgrund till bl. a. den utbyggnad av barnomsorgen som nu pågår.
Ett av riksdagen antaget utbyggnadsprogram innebär att 100 000 nya
platser i daghem och 50000 nya platser i fritidshem skall färdigställas under
åren 1977-81, vartill kommer ett ökat antal platser i familjedaghem.
Barnomsorgens innehåll har stor betydelse och en omfattande utvecklings- och försöksverksamhet pågår inom förskoleområdet. Samtidigt planeras utvecklingen av en utbildning som skall ge de vuxna ökade förutsättningar att klara sina uppgifter som föräldrar - en föräldrautbildning. En
allmän föräldrautbildning i anslutning till barns födelse skall sålunda enligt
vad riksdagen nyligen har beslutat genomföras med början år 1980 (prop.
1978/79: 168).
Familjepolitiken har minskat men inte avskaffat de skillnader i ekonomisk standard som följer av olika försörjningsbörda. Olika undersökningar
visar att de faktiska barnkostnaderna väsentligt överstiger det ekonomiska
värdet av de socialpolitiska insatserna. Socialhjälpsberoendet är fortfarande väsentligt högre bland större barnfamiljer än för övriga befolkningsgrupper.
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Om.wn:erna om de iildrc har genom befolkningsutvecklingen kommit att
hli en allt viktigare socialpolitisk fräga. Under perioden 1975-90 kommer
antalet personer som är 65 är eller äldre att öka frän omkring I 1/4 milj. till
närmare l 1/2 milj. Utvecklingen av det moderna samhället har innehurit
stora förändringar pft håde gott och ont för de äldre i hefolkningen.
Ett viktigt mfll inom äldreomsorgen är att göra det möjligt för de äldre att
leva kvar i sina hem under goda förhållanden i stället för att i förtid nödgas
ho under mer institutionella former. Detta välfärdspulitiska mål förutsätter
en uthyggd service. något som är samhällsekonomiskt fördelaktigt och
även ger ökad sysselsättning. Under de senaste årtiondena har den sociala
hemhjälpen till äldre och handikappade hyggts ut kraftigt. Ungefär 1/3 milj.
personer får nu si'ldan service. Till den sociala hcmhjälpen är knuten en rad
olika serviceformer av typ matdistrihution. fotvård etc. Även hemsjukvården är en viktig del av den service som syftar till bibehMlet självständigt
boende.
En annan viktig bostadspolitisk insats med samma syfte är det program
för upprustning av åldringshostäder som inleddes år 1964. Självklart hetyder de kommunala bostadstilläggen mycket för pensionärernas möjligheter
att bo kvar i sin bostad eller flytta till en ny av god standard.
Riskerna för äldre och handikappade att passiveras och bli isolerade
möts med ett stort utbud av verksamheter, både genom kommunerna och
pensionärernas egna organisationer. Av stor betydelse för möjlighet till
kontakt och gemenskap med andra är den färdtjänst som är under uppbyggnad i kommunerna. Färdtjänsten har under senaste åren byggts ut
kraftigt. Sedan år 1978 finns färdtjänst i alla kommuner. En viktig fråga i
detta sammanhang är förhållandet mellan färdtjänsten och kollektivtrafiken i övrigt. En väl utvecklad kollektivtrafik. anpassad till trafikanter med
rörelsehinder osv., minskar givetvis behovet av särskild färdtjänst.
På 1960-talet inleddes även en kraftig utveckling av insatserna för handikappade. Denna utveckling fortsätter. Inom verksamheten har utformats
vissa övergripande principer. Man söker skapa förutsättningar för de handikappade att i största möjliga utsträckning "leva som andra". Ett viktigt
led i dessa normaliseringssträvanden är inriktningen på att bryta de handikappades isolering genom flexibla åtgärder och ett omfattande och varierat
utbud av insatser. Hit kan räknas särskilt utrustade bostäder, bostadsbidrag, färdtjänst, hemhjälp. vårdartjänst, undervisning, tekniska hjälpmedel, arbetsrehabilitering, arbetsanskaffning etc. Såväl landstingen som
kommunerna och enskilda organisationer är engagerade i verksamheten.
Själva begreppet handikappad är sammansatt och i debatten omdiskuterat och ifrågasatt. Det torde nu stå mer klart än tidigare att de berörda
människornas svårigheter inte kan ses isolerat som en följd av individuella
egenskaper utan måste ses i samband med den miljö i vilken de lever.
Begreppet handikapp är relativt och situationsbetingat. Handikapp är en
fråga om hur människa och miljö förhåller sig till varandra.
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Övrigt
Jag har nu behandlat centrala socialpolitiska ornråden. Det bör sägas att
den avgränsning som här har gjorts långt ifrån är invändningsfri. Många
andra områden svarar för insatser som är väsentliga från socialpolitisk och
välfärdspolitisk synpunkt. Som viktiga exempel kan här nämnas hälso- och
sjukvånlspolitiken, utbildningspolitiken. kriminalvårdspolitiken. miljöpolitiken. förhållandena inom arbetslivet etc.
I fortsättningen skall jag ta upp den nuvarande socialvårdslagstiftningen.
Ser man till kostnaderna kan det konstateras att socialvården svarar för en
ganska liten del av samhällets. dvs. statens. landstingskommunernas och
kommunernas. totala socialpolitiska utgifter. Samtidigt är socialvårdens
andel av kommunernas totala utgifter betydande, eftersom verksamheten
huvudsakligen finansieras av kommunerna.

De gällande .wcialvårdslagarna
Under 1950- och 1960-talen genomfördes reformer som resulterade i nya
lagar för de tre socialvårdsgrenarna. Alkoholistlagen från 1931 ersattes
1954 av en nykterhetsvå.rdslag (1954: 579). År 1957 avlöste socialhjälpslagen (1956: 2) 1918 års fattigvårdslag. Slutligen ersattes 1924 års barnavårdslag av en ny lag fr. o. m. 1961 ( 1960: 97). Reformarbetet var emellertid
på de flesta områden inte av genomgripande natur. De viktigaste nyheterna
i de nämnda lagarna tas upp i det följande.
N ykterhetsvå.rdslagen
Den nu gällande nykterhetsvårdslagen ingick som en del i den omfattande alkoholpolitiska reform, vilken genomfördes fr. o. m. den I oktober
1955. Ett omfattande utredningsarbete hade föregått reformen.
De tidigare inslagen av förebyggande nykterhetsvård förstärktes i den
nya lagen. Redan i lagen från 1931 hade förebyggande åtgärder skjutits före
internering av alkoholister. Då. skapades också lagliga möjligheter till övervakning, som tidigare praktiserats utan lagligt stöd. Den efter hand ändrade inriktning, som de tre lagarna från 1913 och framåt markerar, kan
uttryckas så att den ursprungligen så gott som enda uppgiften att tvängsomhänderta alkoholister övergick i ökande grad till att förebygga missbruk. Namnändringen frän "alkoholistlag" 1931 till "nykterhetsvå.rdslag"
1954 är ett uttryck för den nämnda utvecklingen. Man kan här tala om en
betydande skillnad mellan dessa lagar.
Den förra lagens tillämpning var nämligen begränsad till personer hemfallna ät alkoholmissbruk, som medfört vissa angivna skadeverkningar
(I *). Den senare lagen (1954) däremot vidgades till att omfatta även alla
som missbrukar alkoholhaltiga drycker. Missbrukare är enligt lagen den
som "ej blott tillfälligt använder alkoholhaltiga drycker till uppenbar skada
för sig själv eller annan". Mot missbrukaren skall nykterhetsnämnden
vidta åtgärder "för att återföra honom till ett nyktert liv" (I *l- Två.ngsåt-
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gärder kan tillgripas mot de "hemfallna" medan endast mindre ingripande
å.tgärder kan förekomma mot andra missbrukare.
Strängt taget innebär lagen en skyldighet för nämnden att vidta t\.tgärder
mot alla alkoholmissbrukare. Detta skulle emellertid förutsätta en synnerligen lå.ngt gående samhällskontroll över den enskilde. Utvidgningen av
lagens tillämpningsområde medförde ändå. en kraftig ökning av antalet
"nykterhetsvårdsfall". Särskilt de s. k. undersökningsfallen ökade starkt.
Det är här frå.ga om personer som blivit föremål för nämndens undersökning huruvida det förelåg alkoholmissbruk. Mellan 1954 och 1956 ökade
siffrorna för nämnda å.r frå.n 7 300 till 26 400 undersökningsfall. Även "ålgärdsfallen", där alltså insatserna inte begränsades till enbart undersökning, ökade väsentligt. från 31 800 till 46 800. Sammantaget är det frå.ga om
en dryg fördubbling - frå.n 39 000 till 73 000 nykterhetsvårdsfall mellan
1954 och 1956.
Lagen behöll i allt väsentligt den äldre lagstiftningens auktoritära prägel.
Den har också. som jag har antytt tidigare kvar den tidigare lagens delvis
mycket preciserade bestämningar av begreppet "hemfallen å.t alkoholmissbruk". Bestämningarna bygger till stor del på verklighetsuppfattningar och
värderingar som nu är förlegade. De har i vissa delar även kommit att
framstå. som uttryck för en klasslagstiftning. Tvångsintagningarna på nykterhetsvå.rdsanstaltema omfattar nästan enbart personer ur de ekonomiskt
och socialt sämst ställda grupperna i samhället, medan vårdbehövande i
andra grupper till stor del få.r vå.rdbehovet tillgodosett inom sjukvården.
Till alkoholmissbrukare som kan tas om hand med tvång hör vidare de
som "utan att söka ärligen. försörja sig, för ett kringflackande liv", de som
dömts för tre fylleriförseelser etc. under viss tid, de som är farliga för eller
grovt stör andra, de som försummar plikterna mot familjen eller ligger "det
allmänna eller sin familj eller annan till last" m. m. Två.ngsomhändertagande kan alltså. göras av hänsyn till annan än missbrukaren själv.
Den traditionella förmyndarmässiga socialvå.rdens kraftiga prägel på. den
nuvarande nykterhetsvå.rdslagen visar sig också. i att denna från den tidigare alkohollagstiftningen har behå.Hit t. ex. begreppet "lydnadsföreskrifter". Beslut om så.dana föreskrifter kan fattas i samband med villkorligt anstånd med två.ngsintagning. De kan sägas komplettera övervakning
och inskränker i olika avseenden den enskildes handlingsfrihet i avseende
på. sysselsättning, vistelseort och annat i syfte att återföra honom till ett
nyktert liv.
Socialhjälpslagen
Den nuvarande socialhjälpslagen bygger i hög grad på. 1918 å.rs fattigvå.rdslag som i sin tur har viktiga drag gemensamma med 1871 års fattigvå.rdsförordning, även om begreppet "fattigvård" byttes ut mot benämningen "socialhjälp". Förutsättningarna förs. k. obligatorisk hjälp (12
ShjL, I § FvL) och möjligheterna i frå.ga om s. k. frivillig hjälp (13 § ShjL,

*
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2 FvL) är nästan desamma i sm:ialhjälpslagen som i dess närmaste
föregångare. Rätten till socialhjälp vidgades dock i ett ävseende. Obligatorisk socialhjälp kan således utgå även till den som inte är helt arhetsoförmögen men "som av hälsoskäl hör helt eller delvis avht1lla sig från arbete". Det är alltså fråga om en viss modifiering av kravet på arbetsoförmåga
som villkor för hjälp. Rätt till socialhjälp kan grundas på det förhållandet
att återgång i arbete vid en viss tidpunkt bedöms som riskabelt för den
framtida hälsan, även om personen i fråga inte är sjukskriven och arbetsoförmögen vid den aktuella tidpunkten. Denna utvidgning är uttryck för ett
intresse, som först formulerades av den förslagsställande socialvårdskommitten, att ge den nya lagen en mer förebyggande karaktär än den gamla.
Den enskildes ersättningsskyldighet för socialhjälp till sig själv eller
anhöriga mildrades och bestämmelserna om ersättning mellan kommunerna för socialhjälp i enskilda fall förenklades.
Socialhjälpen skulle vara en i huvudsak kontant hjälpform, och vård i
ålderdomshem avskildes redan efter I 946 flrs folkpensionsreform från behovsprövad ekonomisk hjälp in natura. En särskild frivillig hjälpform av
förebyggande slag som togs med i lagen var rätt för socialnämnden att

*).

teckna borgen för län (14
Utöver hjälp till uppehälle och i vissa fall till
vård och uppfostran skall socialnämnden inte endast lämna råd och upplysningar som har samband med verksamheten. Nämnden skall. "där så
lämpligen kan ske", ge ett längre gående bis tänd i personliga angelägenheter.
Socialhjälpslagen behöll, liksom den nya barnavårdslagen, de äldre bestämmelserna om arbetsföreläggande och intagning i arbetshem i fråga om
"försumliga försörjare". Dessa bestämmelser slopades i båda lagarna är
1964, samtidigt som den äldre lösdrivarlagstiftningen ersattes av lag om
i'ltgärder vid samhällsfarlig asocialitet. Därmed innehåller socialhjälpslagen
inte längre bestämmelser som möjliggör tvång mot enskilda.
År 1968 ändrades socialhjälpslagen i syfte att klarlägga kommunernas
kompetens att tillgodose den enskildes behov. Kommunen skall se till att
den som vistas i kommunen erhåller en tillfredsställande omvårdnad ( 1 *>·
Socialnämnden har därför att göra sig väl förtrogen med den enskildes
behov av omvårdnad (6 *>·
Socialhjälpslagen liksom dess föregångare bygger på behovsprövning.
Denna prövning gäller bl. a. olika, strängt personliga förhållanden. Behovsprövningen kan därför upplevas som ett hot mot den enskildes integritet
och torde i många fall ha fält till följd att hjälpbehövande personer och
familjer avstått frän att söka socialhjälp. Sådana hänsynstaganden liksom
behov av administrativa rationaliseringar har lett till att den ekonomiska
prövningen på olika sätt förenklats i det stora flertalet kommuner under
1970-talet. Man har bl. a. infört nya socialhjälpsnormer som har gjort det
möjligt att ge hjälp efter en prövning som är mindre detaljerad än tidigare.
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Barna\l~mhlagen

Nu giillandc barnavårdslag, som antogs år 1960, bygger i stor utsträckning pf1 1924 ärs lag. Den speglar därmed ocksi\ delvis motstridande intressen som präglat den traditionella socialvflrdslagstiftningen. nämligen individens intresse av att

rn

vtird- och behandlingsbehov tillgodosedda och

samhällets intresse av skydd mot den enskilde. Vissa ändringar i den nya
lagen kan sägas

p~\

en och samma gång tjäna båda dessa intressen.

Till de viktigare iinuringarna i förhällande till den äldre lagen hör att
barnavårdsniirnndens verksamhet vidgades till att omfatta vissa nya åldersgrupper. Gränsen förs. k. skyddsuppfostran och samhällsvård höjdes
från 16 till 18 är. Viuare gavs ökau tyngu ttt lien allmänt förebyggande
verksamheten inom barn- och unguomsvården. Till skillnad frän tidigare
niirnner säledes lagen uttryckligen som en viktig allmänt förebyggande
verksamhet att förbättra ungdoms frit idsförhållanden. Särskild uppmärksamhet skulle vidare ägnas de grupper av barn och ungdom som kunde
anses vara särskilt utsatta för risk att utvecklas ogynnsamt. Även i fråga
om individuell vård och behandling gavs förebyggande insatser större
utrymme. vilket ofta förutsatte samverkan med andra myndigheter. Den
nya lagen ger vård i enskilt hem principiellt företräde framför anstaltsvå.rd.
Reformen omfattade inte heller någon väsentlig omdaning av barnavå.rdsanstalterna.
Pi\ fosterbarnsvårdens område infördes krav på. barnavärdsnämnds tillstånd för rätt att ta emot fosterbarn. Nämnderna gavs vidare befogenhet
all förbjuda förflyttningar som skulle vara till avsevärd skada för fosterbarnet. Verksamhet för fosterbarnsförmedling skulle enligt den nya lagen inte
fä bedrivas utan tillstånd frftn socialstyrelsen.
En starkt uppmärksammad frflga i reformarbetet gällde den juridiska
sakkunskapens medverkan i barnavtlrdsnänmtlernas arbete. Denna medverkan kunde anses vara av betydelse både för den enskilde och för
samhället. För den enskilde utgjorde juristmedverkan en viss garanti för
att de bestiimmclser som tillvaratog hans intressen ocksä följdes. Samtidigt
kunde ökad medverkan av juridisk sakkunskap bidra till att skydda samhället genom effektivare åtgärder mot unga lagöverträdare. Att bygga ut
eller ens behålla den äldre lagstiftningens kvalifikationsbestämmelser
m. m. för ledamöter var principiellt otillfredsställande. Man begränsade sig
därför till vissa rekommendationer och föreskrifter i syfte att tillgodose
behovet av juridiskt biträde i nämndarbetet. Lagen, som kom till före
förvaltningslagen. tog in flera bestämmelser som har direkt betydelse för
den enskildes möjligheter att hävda sina intressen gentemot barnavårdsnämnden. Hit hör rätten att anlita biträde och rätten att på olika sätt
komma till tals med nämnden och fä veta vad den grundar sitt beslut pä.
Som jag har antytt redan finns det i barnavårdslagen kvar också. ett
samhällsskydd som går utöver den enskildes intresse. Därmed följer ett
auktoritärt inslag i denna lagstiftning. Lagen öppnar säledes möjligheter att
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i vissa fall omhiinderta ungdom för utredning. bl. a. för att hindra hrottslig
eller skadlig verksamhet. Vidare gavs polismyndighet vidgade befogenheter att ta asocial ungdom i tillfälligt förvar. Fri\n den äldre lagen överfördes bestämmelserna om tvängsi\tgänler etc. mot "försumliga försörjare" i avvaktan pi\ att dessa i\tgärder skulle komma att regleras i särskild
lag.
2.1.2 Socialllfrl'll11i11f!t'll.1·fijrs/af! m. m.

Samhällsutveckling och debatt
Under 1960-talet undergick samhällsdebatten viktiga förändringar.
Synen på samhällsproblemen ändrades. vilket sedan kom att prägla opinionen i socialvårdsfrågor. Några av de områden det här gäller skall i korthet
nämnas.
En växande insikt om den världsomspännande miljöförstöringen och
slöseriet med. ändliga resurser och de risker llCh skadeverkningar som
denna redan på kort sikt innebar bidrog till en mer allvarlig och konfliktladdad syn på samhällsutvecklingen. Överallt i världen. om än starkast i de
högindustrialiserade länderna. har man hlivit alltmer medveten om att
vetenskapens och teknikens utveckling kan innehära inte bara ökade möjligheter till lycka och välfärd för människorna utan [iven ett hot om olycka
och undergång. Med växande skärpa ställdes därför frågan hur ett sådant
hot skall kunna avvärjas och hur vetenskapernas och samhällenas utveckling i sin helhet skall kunna länkas in pä hanor och utnyttjas i former som
säkrar mänsklighetens fortbestånd och ökar utsikterna till ett meningsfullt
liv.
Politiken har från 1960-talet i ökad grad inriktats p;'i samhällsplanering
och miljöfrågor. Många insatser har gjorts för att bygga ut nalllrskyddet.
Under senare delen av 1960-talet inleddes t. ex. förberedelserna för en
fysisk riksplanering. De ledde sedermera till av 1972 ärs riksdag beslutade
riktlinjer för hushållningen med mark och vatten.
Andra viktiga frågor som har fått ökad politisk aktualitet och avsatt vissa
resultat gäller boendet och arbetslivet. Frågor om maktfördelningen inom
arbetslivet och förhållandena inom arbetsmiljön har kommit att framstä
som några av de viktigaste sociala frågorna.
Miljöfrågorna hade nära samband med debatten om människornas levnadsförhållanden i stort och om välfärdens fördelning. Kritiska "verklighetsreponage" både utomlands och i Sverige rubbadi:: allvarligt föreställningen om en given samhällsutveckling mot allt större "välfärd". De
ekonomiska fördelningsfrågorna och låginkomstproblcmet hör till de frågor som blev brännande politiska angelägenheter. Förest~iflningar att en
mycket långt gående inkomstutjämning hade astadkommits genom sociafoch skattepolitiken kom att ifrågasättas. Genom den ekonomiska och
sociala utvecklingen hade visserligen det äldre samhällets resursfattigdom
kunnat avskaffas. Levnadsstandarden för det stora flertalet hade förbätt-
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rats kraftigt. Men välfardssamhiillet hade inte löst det tidigare samhällets
problem så radikalt som många trodde. Inte bara "restproblem" kvarstod.
Med samhällsutvecklingen följde också nya eller intensifierade ekonomiska och sociala svårigheter för olika grupper. Tilltagande arbetslöshet bland
ungdom. ökad utstötning i samband med strukturrationaliseringar m. m.
och kraftigt ökade levnadsomkostnader innebar direkt försämrade levnadsförhållanden i viktiga avseenden för de drabbade. Stora skillnader
mellan olika samhällsgrupper kvarstod i fråga om såväl ekonomiska resurser som levnadsförhållanden i övrigt och i deras möjligheter att påverka
sin situation. Till de "traditionella" samhällsproblemen som ett utbrett
alkoholmissbruk innebar kom bl. a. ett ökat narkotikamissbruk att bli ett
allvarligt socialt problem.
So1:ialvården sreglar samhällsförhållandena
De so1:iala problem som drabbar människorna i ett visst samhälle och
under en viss tid fär socialvården direkta erfarenheter av. Vilka svårigheter människorna möter i samhället avspeglas således åtminstone till en del i
de åtgärder som socialvanten sätter in och i den omfattning som dessa fär.
S(Kialhjälpen. som under senare delen av 1%0-talet ökade starkt, belyser
detta förhållande. Olika undersökningar har visat att arbetslöshet och
socialhjälpsbehov fortfarande har ett starkt samband. Även de höga bostadskostnaderna i framför allt tätorternas nybyggda bostadsområden har
trots utbyggnaden av bostadsstödet till barnfamiljerna kommit att framstå
som en av orsakerna till ökat socialhjälpsberoende.
Sedan lång tid tillbaka har antalet hjälrberocndc inom stadsbefolkningen
varit högre än inom landsbygdsbefolkningen. Som orsaker härtill har anförts sådana sociala och ekonomiska förhållanden i det urbaniserade samhället som skulle inncbiira ökande risker för hjälpberocnde. I debatten har
som en betydelsefull orsak till ökat socialhjiilpsbcroende i snabbt expanderande tätorter framhållits olika brister i samhällsplaneringen. Siirskilt
socialhjiilpens omfattning har kommit att framstå som något av en "indikator" på brister inom samhället och politiken.

Socia/1·ård1'11 refi1rmmoge11
De under 19.'iO- och 1960-talen reformerade socialvårdslagarna byggde
på värderingar som hade sin grund i tidigare samhällsförhållanden. De
anslöt i huvudsak till den iildre lagstiftningen. Det mer omfattande och
ingripande reformarbetet hade g~illt andra områden av socialpolitiken.
Redan tidigt under 1960-talet blev socialvården och socialvårdslagarna
föremål för kritik. Till en början begränsades den till huvudsakligen praktiska frägor om metoder. organisation och resurser inom en traditionellt
utformad socialvårdsverksamhet. Den kanske viktigaste förändringen var
att allt fler kommuner försökte att så långt som möjligt överbrygga specialiseringen och funktionsuppdelningen inom verksamheten och i stället till-

Prop. 1979/80: l

Reformens inriktning

111

lämpa en s. k. familjcvårdsprincip. Enligt denna horde all kommunal socialvärd som rörde en och samma person eller familj i princip handläggas
av en och samma tjänsteman. En sädan handläggning innebar fördelar för
såväl klienter som myndighet genom att man slapp dubbelarhete och fick
större överskådlighet i fråga om utrednings- och hehandlingsarbetet m. m.
Kritiken mot socialvården kom att hreddas och intensifieras. Den inspirerades av den tidigare berörda internationella kritiska sociala debatten.
Kritiken belyste skarpt de negativa sidorna i samhiillsutvecklingen och de
politiska åtgiirdernas många gånger otillräckliga eller direkt skadliga effekter. Men den svenska socialvårdskritiken hade också andra källor. Den
s. k. nykterhetsvardsundersökningcn framlade är 1%7 ett betänkande
(SOU 1967: 36) som skarpt kritiserade nykterhetsvärden. Utredningen visade bl. a. att nykterhetsvårdens åtgärder riktade sig mot framför allt de
sämre ställda i samhället. medan andra medborgare fick hjälp med sina
alkoholproblem inom sjukvården. I betänkandet föreslogs att socialvårdslagarna skulle ses över och tvängsätgiirderna avskiljas frän socialvården.
Samma är ställde socialchefernas organisation. Sveriges socialchefers förening. krav pa en översyn av den sociala lagstiftningen i riktning mot en
helhetssyn och frivillighet i behandlingsarbetet och med inriktning på ökad
service. Denna förening liksom andra fackliga och ideella socialarbetarorganisationer och klientsammanslutningar kom under de följande åren att
hli av stor opinionsbildande betydelse för det fortsatta arbetet på en
reformering av socialvården.
Social ut redni nRen tillsiitt s

Utvecklingen ledde fram till att socialutredningen tillsattes i december
1967.
Direktiv - fortsatt debatt
I direktiven konstaterade dåvarande chefen för socialdepartementet att
samhällsutvecklingen och strukturomvandlingen skapar särskilda problem
och medför ökade krav på samhället i fråga om personlig vård och omvårdnad. Han konstaterade vidare att intresset för en aktiv socialvärd ökat och
att den kurativa verksamheten trätt i förgrunden. Ett led denna utveckling
är satsningen på "uppspårande" insatser och en effektiv upplysningsverksamhet. Ett effektivt förebyggande arbete hade blivit allt angelägnare och
som ett led i denna utveckling hade socialvärden allt oftare kommit att
tillämpa en på en helhetssyn byggd familjevårdsprincip. Kommunreformen
var här av stor betydelse för möjligheterna att skapa effektivare anordning-

ar.
I fråga om de handikappade är målet att på ett naturligt sätt inlemma
dem i samhällhet. Ett annat drag i utvecklingen gäller strävandena till ökad
samordning mellan socialvård och sjukvård. Samordningen på riksplanet
genom sammanslagningen av medicinalstyrelsen och socialstyrelsen ska-
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padc bättre föruts~iltningar för en samordning ~iven pä det regionala l'Ch
lokala planet. som på längre sikt kunde kda till en långtgt1ende integration.
Det konstaterades vidare att vtirdlagstiftningen är i viss miin splittrad
och oenhetlig såväl i frtlga om utformning som innehäll. En hättre samonlning torde ge möjligheter att bättre utnyttja resurserna och for att tillgodose medborgarnas hehov av vard och omvardnad. Möjligheterna att sammanföra de tre socialvärdslagarna borde diirför förutsättningslöst undersökas. De grundH\ggande principerna för den gällande lagstiftningen "'har
sin förankring relativt längt till haka i tiden". "Socialvärdens olika grenar
bör i lagstiftningshänsecnde sävitt möjligt inte vara skilda fri'ln varandra··.
Utredningen skulle iiven undersöka om inte reglerna kunde utformas sä att
det blev möjligt för kommunerna att lata en enda nämnd ha hand om
socialvården. Utredningen skulle iiven hchandla frågan om dclegationsrättcn och pröva om inte siirskilda distri~tsorgan kunde skapas i kommuner.
där detta var lämpligt.
Förutom en lagteknisk samordning borde utredningsarbctct omfatta frågor rörande värdens innehåll och anordningar för att tillgodose vård- och
hjälpbehov och med inriktning på att göra vården effektivare. I direktiven
pekas särskilt på att bristande kännedom om sociala hjälpanordningar eller
bristande initiativ inte får vara orsaken till att ni'lgon lider nöd eller inte får
vård och behandling. Det var vidare angeläget att de ansvariga följer
resultatet av insatta ätgärder.
Frågor om huvudmannaskapet för vissa institutioner var ett viktigt utredningsuppdrag. Utredningen borde således i fråga om ungdomsvårdsskolor och allmänna värdanstalter för alkoholmissbrukare förutsättningslöst pröva huvudmannaskapsfrhgan. I övrigt borde utredningsarbetet bedrivas med utgångspunkt från att ansvarsfördelningen mellan de olika
huvudmännen för hälso- och sjukvård samt socialvärd i princip skall vara
oförändrad. Utredningen horde dock uppmärksamma de problem som kan
höra samman med det delade ansvaret för värden. däri även inräknat
arbetsvården.
I fräga om de olika vårdlagarna anförde davarande departementschcfen
bl. a. följande.

Socia/lzjiilpsla1-:e11 är uppbyggd huvudsakligen med sikte pä ekonomisk
hjälp. Socialförsäkringssystemets uppbyggnad har minskat betydelsen av
socialhjälpsvcrksamhetens försörjningsfunktion. Andra ekonomiska stödåtgärder vid sidan av socialförsäkringarna. exempelvis förbättringen av de
allmänna barnbidragen och bidragsförskotten samt det utvidgade bidragssystemet i fråga om ortopediska och andra hjälpmedel. har verkat i samma
riktning. Trots detta kan uppkomma situationer där det vid sidan av de
generella anordningarna måste finnas möjligheter att ge ekonomiskt bistånd efter individuell prövning av den typ som socialhjälpen representerar.
Två kategorier som under senare år rönt samhällets uppmärksamhet i
allt högre grad är äldringar och handikappade. Behov av värd och omvård-
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nad från samhällets sida kan för bl. a. dessa kategorier föreligga oavsett om
det finns ett ekonomiskt hjälpbt:huv eller inte. Riktlinjer för den sociala
omsorgen om dessa grupper. anordningar för öppen vtml m. m. hör inga
som viktiga moment i en ny värdlagstiftning. Ansvarsfördelningen mellan
primärkommuner och landsting bör niirmare preciseras. Möjligheterna till
samverkan mellan primärkommunerna inbördes och mellan dessa och
landstingen bör beaktas siirskilt då det giiller planeringsfrågor men även i
fråga om t. ex. intagning på sjukhem eller ålderdomshem och i frågor som
rör social hemhjälp och hemsjukvård. - - Uppgifterna för ålderdomshem och andra inackorderingshem - I. ex.
hem och servicebostäder för handikappade och åldringar - bör prövas,
varvid iiven frågan om debitering av inai::korderingsavgifter bör uppmiirksammas. Vidare bör uppmärksamhet [ignas registrering. tillsyn m. m. av
enskilda vårdhem samt vård oi::h behandling vid dessa.
Enligt nuvarande bestämmelser har vistelsekommun som liimnat socialh.iälp till sve;:nsk medborgare rätt att i vissa fall fä ersättning av den
kommun. där den hjälpte är mantalsskriven. Utredningen bör pröva om
inte;: denna sista rest av det s. k. hostadsbandet kan slopas oi::h reglerna om
kommunernas inbördes ersättningskyldighet utgå ur lagstiftningen. Samtidigt bör utredningen granska reglerna om fördelningen mellan stat oi::h
kommun av sådana socialhjälpskostnader som staten nu svarar för. Frågan
om en begränsning av kommuns rätt till ersättning av enskild för lämnad
socialhjälp bör likaså prövas.
Beträffande harnm·årdslag1.•11 anförde dåvarande departementschefen att
den översyn som skall ingå i den allmänna översynen av värdlagstiftningen
även borde avse det materiella innehållet. de nuvarande barnavårdsorganens funktioner och funktionsförmäga. lämpligheten och verkningarna av
de i lagen angivna åtgärderna. värd och behandling m. m.
I fräga om samverkan mellan olika samhällsorgan inom barnavården
anfördes bl. a. följande.
En d"fektiv samordning av olika t11giirder och organ bör komma till stand
bl. a. med tanke på de problem som sammanhänger med det tilltagande
narkotikamisshruket. Detta giiller inte minst samarbetet med det allmänna
skolviisendet. På grund av skolplikten kommer alla harn i kontakt med
skolan. Det är angeläget att pröva huruvida inte ett fastare samarbete kan
organist:ras mellan skolv~isendet oi::h socialvården. Vidare bör möjligheterna att fä till stånd samarbete i mera fast organiserade former med den
psykiska barna- och ungdomsvården samt familjerädgivningen särskilt
uppmärksammas. Även möjligheterna att skapa ett förtroendefullt samarbete i olika former mellan samhällsorganen och den enskilde hör beaktas.
Utredningen skulle vidare pröva ungdomsvtirdsskolornas funktion och
ställning. En nära anknytning till den psykiatriska barn- och ungdomsvården samt de psykiatriska barn- och ungdomsklinikt:rna och till det allm[inna skolväsendet föreföll naturlig. En lösning kunde vara att knyta
ungdomsvärdsskolorna till den psykiska varden t. ex. i form av behandlingshem.
Andra frågor utredningen skulle pröva giillde barnavårdslagens best~im
mclser om värd kostnader samt spörsmt1lct om juristmedverkan i vissa fall.
8 Riksda!(e11 1979/80. I sam/. Nr I. Dl'I A
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I fråga om nykterhets1·årdslagen hette det vidare i direktiven att den
måste anpassas till samhiillsutve1.:klingen tKh till den förändrade syn man
harpa alkoholmissbruk och alkoholmissbrukare. Utredningen borde diirvid ta del av och överväga de resultat som redovisats av främst nykterhetsvärdsundersökningen. Vid översynen av samhällets nykterhetsvård borde
övervägas i vad mån nykterhetsvården kan knytas närmare till sjukvarden.
Det erinrades även om att medicinalstyrclsens narkomanvårdskommittc
hade framhållit, att en allmän vårdlag skulle kunna medföra bättre samordning och enhetlighet beträffande vården av läkemedclsmissbrukare och
dessutom lösa vissa viktiga frågor om ansvaret för denna värd.
Rörande t1·ångsmässiga samhii/lsingripanden anfördes följande.
Barnavårdslagen och nyktcrhctsvärdslagen innehåller hestiimmelser om
tvångsmässiga samhällsingripanden. I allvarligare fall leder dessa ingripanden till administrativa frihetsberövanden i form av intagning på anstalt för
vård och behandling. En översyn av barnavärdslagen m:h nyktcrhetsvärdslagen bör även avse möjligheterna att som ett särskilt avsnitt i en
allmän socialvårdslag eller i en siirskild lag sammanföra bestämmelser om
tvångsingripanden inom socialvårdens ram. Det bör vidare övervägas i vad
mån det kan vara lämpligt att i organisatoriskt hänseende skilja uppgifter
som bygger på frivillig medverkan från den enskilde medborgarens sida
från uppgifter av tvångskaraktär.
I fråga om samordning av olika funktioner m:h verksamheter skulle
utredningen undersöka förutsättningarna för att skapa socialcentra i kommunerna. Möjligheterna till en samordning mellan den verksamhet som
bedrivs av landstingen - främst den öppna sjukvärdcn - uch de allmänna
försäkringskassornas verksamhet borde beaktas. Niir det giillde den sociala rådgivnings- och upplysningsverksamhcten borde familjerädgivningen
särskilt uppmärksammas.
Utredningen skulle även se över lagen om socialregister och pröva om
lagstiftning på omrädet alltjämt behövdes.
Direktiven tog även upp frägan om de statliga mym/igheternas uppg(fier.

De statliga myndigheternas uppgifter när det gäller socialvärden avser
främst tillsyn. samordning. planering och utveckling. Reglerna för de statliga organens uppgifter har utformats olika för de tre värdområdena.
Utredningen hör uppmärksamma de nu berörda frågorna. En angelägen
uppgift bör vara att söka dra klara griinslinjer mellan socialstyrelsens och
länsstyrelsernas uppgifter på socialvårdsområdet i fråga om utvet:kling.
planering, samordning. rådgivning och tillsyn.
I dirt!ktiven understryks att en effektiv och rationell organisation på det
regionala planet var en nödvlindig förutsättning för en väl fungerande
social omvärdnad. Det skulle ankomma på utredningen att pröva behovet
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rn:h utformningen av den regionala organisationen på vårdområdet. Allt för
vittgående specialisering for tjänstemännen hörde så långt möjligt undvikas. Ett viktigt krav var att sm:ialstyrelsen snabht och effektivt skulle
kunna verka genom de regionala organen.
Avslutningsvis framhölls att utredningen i sitt arbete borde beakta utvecklingen pä det internationella planet och siirskilt de nordiska harmoniseringsstriivandena.
Socialutredningens arbete kom all följas med stor uppmärksamhet av
främst srn.:ialarbetarnas föreningar och av klientorganisationer. De politiska partierna. vars reformsträvanden i huvudsak hade varit inriktade på
generella trygghetsformer inom i första hand socialförsäkringen. kom i
ökande grad att intressera sig for den framtida socialvården. Detta tog sig
hl. a. ullryck i program for inte bara socialpolitiken i stort utan även för
socialvården. Ett uttryck för dessa politiska strävanden att dra upp riktlinjer för den framtida socialvnnlcns utformning var t. ex. den dåvarande
socialministerns s. k. tiopunktsprogram. som presenterades vid det nordiska socialpolitiska ministermötet år 1971.
Organisatorisk bakgrund för en helhetssyn
Utredningsdirektiven kom i vissa delar att kompletteras genom särskilda
utredningsuppdrag och vissa frägor har utredningen haft att behandla med
förtur. Sucialutn.:dningens tre ddbetänkanden är resultatet av sådana särskilda uppdrag och prioriteringar.
Två av dessa delbetänkanden giiller vissa avgiftsfrågor - Ålderdomshemsavgifter (Ds S 1970: 6) m:h Avgifter inom långtidsvården (Ds S
1977: 2l.
Det första delhctiinkandet. Lagstiftning om sociala nämnder i kommunerna ( Ds S 1969: 11 ) gkk ut pä att skapa formella möjligheter för kommunerna att samordna socialvärdsverksamheten till 1·n social nämnd. Utredningen ansäg då inte tiden mogen för tvingande bestämmelser. varför
förslaget hyggde pa frivillighet. V ar:ie kommun borde själv fä avgöra om
den skulle ga över till den nya niimndorganisationen. Utredningen röreslog
även att lagliga möjligheter skulle öppnas för kommunerna att inriitta
sociala distriktsniimnder. Dessa skulle i socialnämndens ställe handlägga
ärenden som gällde enskild person. Förslaget antogs av riksdagen ar 1970.
Därmed gavs kommunerna
syn i det sociala arhetet.

h~ittre

förutsättningar att tillämpa en helhets-

Pri m·iphct ii nli.a ndct
Ar 1974 lade socialutredningen fram betiinkandet Socialvärden
mål
och medel tSOU 1974: 39). I betänkandet hehandlas de principiella målfrågorna inom socialvarden och medel för att förverkliga malen. Den
socialvardsreform som skisseras i betänkandet inneblir att stegel tas fullt
ut från ett funktionellt avgränsat ansvar till en kommunal socialvard som
har ett primärt ansvar för människornas sociala viilfard.
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Hdhetssyn
Socialutredningen söker i sitt principbetänkande konsekvent tilliimpa en
helhetssyn. Helhetssynen innebär enligt betänkandet att varje enskilt
iirendc skall bearbetas i alla sina aspekter och med insats av alla de
resurser socialvärden förfogar över. Även insatser frän andra samhällsorgan skall initieras och samordnas. Helhetssynen innebär också en ökad
uppmärksamhet på de miljöfaktorer som kan skapa sociala svårigheter.
Socialvardcns mal och medel
SOl:ialutredningen utgår ifrån att den framtida socialvärden som politiska riktmärken behöver vissa övergripande mill. Utredningen anger följande säd ana mäl av övergripande karaktär: demokrati; jämlikhet: solidaritet: trygghet. Dessa mål söker utredningen konkretisera i följande huvudfunktioner.
l'vfrd1·aka11 i samhiill.1planai11ge11: Sociala nämnder och socialarbetare
har genom sin verksamhet omfattande och ingaendc kännedom om samhällsförhällanden och människors villkor. Socialutredningen anser att dessa erfarenheter och kunskaper måste tas väl till vara i samhällsplaneringen.
I den män legala förutsättningar saknas härför bör sådana tillskapas.
Socialvården hör medverka i samhällsplaneringen genom sammanställningar och analyser och därmed bidra till underlaget för planeringen.
Denna medverkan bör komma in redan i det programarbete som föregår
det mera tekniska planeringsarbetet. Färdiga planförslag hör remissbehandlas av den sociala nämnden. Socialvården bör även medverka i uppföljning och erfarenhetsanalys efter det att planerna genomförts.
Som en uppgift för sm:ialvården i samhällsplaneringen ingår att initiera
samhällsarbete, s. k. grannskapsarbete. Grannskapsarbetet skall bedrivas
inom den ram som lag, tillsynsmym.lighet och social nämnd anger. Ärenden som aktualiseras i grannskapsarbetet skall handläggas enligt samma
principer för kompetensfördcl11ingen i beslutsprocessen som gäller för
andra ärenden.
Socialutredningen anger -· utifrån de sociala mål som bör gälla för
socialvarden - de förändringar av samhällsmiljön som socialvärdens insatser bör syfta till då det gäller hostadsomräden. arbetsplatser. kommunikationer. fritidsaktiviteter och utbud av sociala tjänster.
Allmänt fiireh.ntgande insat.1-er: Förebyggande syfte har enligt socialutredningen särskilt följande delar av socialvården:
uppsökande verksamhet och kartläggning
påverkan av yttre förutsättningar
rådgivning och bistånd.
För att påverka miljöer och mekanismer som tenderar att stöta ut människor med sociala problem rekommenderar utredningen bl. a. stöd till olika
organisationer. fritidsverksamhet. stöd till ungdomsgrupper i riskzon.
samarbete med skolan samt med företag och fackföreningar i syfte att
skapa större förståelse och socialt ansvarstagande för sociala problem.
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Socialutredningen framhäller vidare behovet av en väl utbyggd rådgivning.
Social it(fi1rmation: Utredningen anger som den sociala informationens
huvudsyften dels att ge medborgarna kännedom om sina rättigheter och
skyldigheter. dels att förmedla värderingar och kunskaper som iir av betydelse för opinionsbildningen. lnformätionen iir också av grundläggamk
betydelse för att medborgarna skall fa insyn och innytande.
En aktiv samhällsinformation ökar den enskildes möjligheter att återföra
erfarenheter och synpunkter till socialvården. Informationen bör alltså
vara ömsesidig.
Socialutredningen har särskilt uppmärksammat all socialvärden i många
fall inte kan tillrättalägga bristfällig eller felaktig information som kan
förekomma i massmedierna. Utredningen finner dock inte skäl att utvidga
de formella möjligheterna att lämna ut uppgifter som rör enskild person.
Belull'spriimd ekonomisk hjiilp: Socialutredningen anser att behovet av
socialhjälp bör minskas genom fortsatt utbyggnad av de allmiinna socialpolitiska insatserna isom bl. a. socialförsäkringen och andra generella åtgärder. I avvaktan på en sådan utbyggnad föreslår dock utredningen att rätten
till socialhjälp vidgas. Denna hjälp, som utredningen kallar socialbidrag,
föreslås bli basbeloppsreglerad. Bidraget skall tillförsäkra den enskilde en
skälig levnadsstandard. Socialutredningen finner det vidare nödvändigt att
en utjämning av socialhjälpsnormerna mellan kommunerna kommer till
stånd.
Sociala (jiinster: De sociala tjänsterna bör medverka till att främja
jämställdhet i samhället i fråga om '!lateriell lcvnadsstandard och personliga utvecklingshetingelser. Behovet av stöd och hjälp till dem som lever
under ogynnsamma villkor måste särskilt beaktas. ljänsterna bör tillhandahållas efter klart angivna riktlinjer och under medverkan frän den som
berörs.
De sociala tjänsterna måste vara lätta alt nå. Det kan därför vara lämpligt att samordna förmedling av sådana tjänster med annan verksamhet.
Socialcentraler ger också goda förutsättningar för lätt åtkomlig allsidig
service. Utredningen redovisar olika områden för sociala insatser.
Insatser i öppen socialvård: Som en allmän princip framhålls att utredningsarbete och prohlemhcarbetning måste bedrivas i samarbete med
klienten. Denne rnåste uppfatta arbetssätt. lösningar och beslut som resultat av gemensamma insatser. Den enskildes personliga integritet skall
skyddas och respekteras. I samarbetet gäller att klienten själv behåller
ansvaret för sin situation. Om socialvården vidtar en åtgärd som inte är
överenskommen med klienten skall grunderna och beslutsunderlaget redovisas.
Socialvärdens insatser skall syfta till att frigöra och förstärka klientens
egen förmåga. Val av åtgärder görs med hänsyn till den aktuella situationen samt klientens egna förutsättningar.
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Instit11tione/I l'ård och bclwndling: Utredningen finner det viktigt att
institutionell och mera öppen vård och behandling samordnas bättre. Man
anger följande tre grundläggande principer. nämligen kontinuitet. flexibilitet och närhet. Enligt utredningen ger landstingskommunalt eller kommunalt huvudmannaskap de bästa förutsättningarna för att dessa principer
skall kunna förverkligas.
Kravet på kontinuitet innebär att ktintakt med den ''öppna·· socialvtirden skall bibehallas och utnyttjas iiven under institutionsvistclsc.
Det är viktigt att de institutionella insatserna svarar mot behovd och
sätts in när de behövs. För detta krävs bl. a. att resurserna iir lätt åtkomliga.
Man bör som regel även sträva efter att förlägga den institutionella
vården så nära hemorten som möjligt.
Socialutredningen redovisar olika individuella behov som kan erfordra
behandling vid institutionen. Dessa är rådgivning. kontakt för personer i
riskzon för missbruk och för kriminellt beteende, behandling av ungdomar
och vuxna i akuta krissituationer av destruktiv karaktär. utredning och
vård av småbarn i behov av omedelbara ätgärder, observation och behandling av allvarligt störda barn. utredning i fräga om unga lagöverträdare.
problemlösning i fräga om ungdomar m:h vuxna som är motiverade för
behandlingsplanering. inackordering för huvudsakligen missbrukare med
komplicerade arbets- och bostadsproblem samt skyddade miljöer för vissa
äldre gravt alkoholskadade och socialt utslagna.
Resursplaneringen skall enligt utredningens förslag göras sä att det i
vaije län upprä\\as en institutionsplan. Denna fastställs av Hinsstyrelsen
för viss tid och ses över ärligen. Av planen bör framgå vilka institutioner
som skall finnas inom ett län och vilka huvudmiin som skall tillhandahålla
dessa.
Social kontroll: Utredningen behandlar akuta former av social kontroll.
bl. a. direkta tvångsingripanden. Mälet var att starkt minska behovet av
ingripanden utan den enskildes samtycke. Utredningen föreslog emellertid
att vissa möjligheter till tvängsomhändertaganden skulle kvarstä inom den
framtida socialvården inte bara i fråga om barn utan även dä det giillde
vuxna.
Nuvarande bestämmelser om övervakning föresläs bli ersatta med frivilligt förordnade kontaktpersoner. Utredningen föreslår vidare att bestämmelserna om föreskrifter. förmaning och varning utmönstras ur lagstiftningen.
Primärkommunernas vi"lrdansvar
Socialutredningen anser att primiirkommunen bör ges ett yttersta ansvar
för den enskildes s1Kiala situation. Kommunen hör tillse att den enskilde
ges en tillfredsstiillande omvardnad.
Med kommunernas yttersta vtirdansvar följer en skyldighet att avhjälpa
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sådana individuella hjälpbchov som inte tillgodoses av annat samhällsorgan. Socialutredningen anser att rätten till bistånd genom socialvärden
skall vidgas. En individuell rätt till bistånd bör föreligga i det fall åtgärden
erfordras för att den enskilde pa ett skäligt sätt skall kunm1 klara sin
livsföring.
Organisation. arbetsformer. ekonomi m. m.
Socialutredningen behandlar vidare fragor som gäller metodik i arbetet.
behovet av forsknings- och utveddingsarbete och statistik inom socialvärden samt den sociala utbildningen.
I fråga om den framtida regionala socialvardsorganisationen säger utredningen att kommunerna till följd av kommunsammanläggningarna har bättre förutsiittningar som huvudmän för socialvården än tidigare. Behovet av
kontroll och tillsyn över kommunerna bör därför minska. Andra behov av
regional verksamhet torde däremot öka. En regional socialvårdsorganisation kommer därför att behövas även i fortsättningen. Verksamheten bör
samordnas.
Nämnd och förvaltning
Som en konsekvens av helhetssynen föreslår utredningen att socialvården i kommunerna företriids av en nämnd. Utredningen ansåg alltså nu att
tiden var mogen att slopa den kommunala valfriheten i fråga. Nämnden bör
besluta i frågor som gäller planering. riktlinjer. principfrågor och uppföljning. Huvuddelen av beslut som rör enskilda personer bör genom delegation fattas av tjiinstemän.
Kommunerna bör som nu ha rätt att införa sociala distriktsnämnder.
Helhetssynen ställer ocksä krav pä förvaltningsorganisationens utformning. Förvaltningen bör hyggas upp som en enhetlig organisation med ett
sammanhället ansvar för den individuella behandlingen.
Klienterna förutsätts alltså få kontakt med en organisation och med
socialarbetare som har bred kompetens. Utan att bryta mot denna huvudprincip kan det. särskilt i större kommuner. vara nödvändigt med viss
specialisering. I ett arbetslag bör en sådan kunna förstärka hela gruppens
kompetens. Specialisering kan också avse att finna former för att utnyttja
en särskild expert i hela organisationen.
S0<:ialutn:dningen understryker behovet av samarbete och samverkan
mellan socialvarden och andra verksamhetsområden.
I fråga om statens medverkan i socialvårdens finansiering förordar utredningen ett allmänt driftbidrag samt utvecklingsbidrag och bidrag till
försöksverksamhet m. m.
Enligt utredningens mening bör vidare den lagstiftning som skall ersätta
de nuvarande sociala vardlagarna utformas som en mälorientcrad ramlag.
En utförlig sammanfattning av principbetänkandet redovisas i SOU
1974: 40.
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Remissutfall och regeringsinitiativ
Principförslaget blev föremål för en mycket omfattande remissbehandling och debatt. Utredningen fick i huvudsak stöd för sina överväganden
och förslag.
I nera centrala fragor var dock kritiken kraftig och omfattande. Förslaget att möjligheterna till tvi'mgsomhändertaganden av vuxna skulle behållas inom socialvärdens ram var mycket omtvistat. Bl. a. socialarbetarnas
organisationer ställde sig starkt kritiska till förslaget. Däremot fick utredningens förslag om socialvårdens fortsatta möjligheter till omhändertaganden av barn och ungdom utan den enskildes samtycke starkt stöd i
remissbehandlingcn. Vid sidan av frågan om "vuxentvånget" torde utredningens förslag att vidga rätten till socialhjälp vara den fråga som blev
föremål för särskilt starka och omfattande negativa omdömen. Genom
årliga ökningar sedan mitten av 1960-talet hade socialhjälpen kommit att
både ekonomiskt och arbetsmässigt belasta kommunerna hårdare än tidigare. Såväl på dessa konkreta grunder som av principiella skäl vände sig
mänga remissinstanser emot en utbyggnad av socialhjälpsverksamheten.
Man ansåg att en förbättrad ekonomisk grundtrygghet skulle i stället åstadkommas genom allmänna reformer av socialförsäkringskaraktär. Andra
frågor som varit kontroversiella gäller bl. a. de övergripande målen och
socialvårdens ställning i samhället. Även utredningens ekonomiska redovisningar och förslag i fråga om statens medverkan i finansieringen föranledde anmärkningar och kritik från åtskilliga håll.
Socialutredningen har redovisat en omfattande remissammanställning i
betänkandet Socialutredningen och remissorganens syn på framtidens socialvård (Ds S 1975: 15).
I februari 1975 överlämnade den dåvarande regeringen remissyttrandena
till utredningen. Regeringen uttalade då bl. a. följande: "Vid utformningen
av förslaget till ny socialvårdslag m. m. bör åtgärder utan den enskildes
samtycke vad gäller barn och ungdom regleras i särskild lag med utgångspunkt i det av utredningen föreslagna förfarandet, innefattande socialnämndens medverkan. Beträffande övriga åtgärder utan den enskildes samtycke bör utredningen undersöka möjligheterna till enhetliga bestämmelser
utanför socialvårdslagstiftningen." Vidare skulle enligt regeringens beslut
utredningen inte längre syssla med huvudmannafrågorna. Dessa skulle
med utredningens förslag som grund i fortsättningen handläggas i annan
ordning.
Senare under året utökades kommitten med representanter för de tre
fackliga huvudorganisationerna varigenom de anställda i socialvården blev
direkt företrädda i utredningen.
Liksom tidigare kom socialutredningens fortsatta arbete att starkt uppmärksammas i den socialpolitiska debatten.
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Sol·ialu I red ni n~cns slut het iinkande
Socialutredningen avslutade år 1977 sitt mångåriga arbete med betänkandet Socialtjänst och socialförsäkringstillägg (SOU 1977: 40).
Principbetänkandet utgör grunden för utredningens förslag. Till stor del
bör slutbetänkandet genom såväl lagförslagen som i övrigt ses som en
konkretisering. precisering och vidareutveckling av de i principbetänkandet givna intentionerna. Som framgår av det följande skiljer sig dock flera
av utredningens viktigaste förslag från tankegångarna i principbetänkandet. Det gäller särskilt frågor om tvångsåtgärder mot vuxna, den ekonomiska tryggheten och statens medverkan i finansieringen av den kommunala socialvården. Utredningen föreslår f. ö. att sistnämnda begrepp ersätts av benämningen socialtjänst. Denna benämning anses bättre än termen socialvård täcka det framtida breda verksamhetsfåltet.
Utredningens förslag i slutbetänkandet innebär sammanfattningsvis följande.
En ny sociallagstiftning
De nuvarande tre centrala lagarna på socialvårdsområdet. socialhjälpslagen, nykterhetsvårdslagen och barnavårdslagen, ersätts av en lag socialtjänstlagen.
De formella reglerna om förfarandet i socialnämnd m. m. har samlats i en
särskild socialnämndslag. Vidare föreslås en lag med särskilda bestämmelser om vård av underårig.
I en lag om socialförsäkringstillägg ges förslag till en socialförsäkringsreform. Utredningen redovisar även förslag-till ändringar i bl. a. föräldrabalken, brottsbalken och rättshjälpslagen.
Socialtjänstens mål och innehåll
Den föreslagna socialtjänstlagen är till sin karaktär en målinriktad ramlag. Utredningen anger inledningsvis de mål som bör gälla för socialtjänsten. Inom ramen för dessa mål anges härefter kommunens uppgifter inom
socialtjänsten. Särskilt betydelsefullt är därvid utredningens förslag om att
kommunen genom socialtjänsten skall ha det yttersta ansvaret för att de
som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.
Mot denna skyldighet för kommunen svarar en rätt för den enskilde till
insatser från socialnämnden. Enligt förslaget har den enskilde rätt till
bistånd av socialnämnden för sin försörjning och sin livsföring i övrigt. om
hans behov inte tillgodoses på annat sätt.
Socialtjänstens uppgifter fördelar sig enligt utredningen på tre huvudområden, nämligen
strukturinriktade insatser
allmänt inriktade insatser
individuellt inriktade insatser.
Till de viktigaste förslagen hör de som gäller socialtjänstens medverkan i
samhällsplaneringen inom ramen för de strukturinriktade insatserna.
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Under allmänt inriktade insatser redovisar utredningen barnomsorgen.
Hit räknar utredningen hela den kommunala socialtjänstens verksamhet
för barn och ungdom. Förskole- och fritidshemsverksamhet ingår som
delar i denna omsorg.
Betänkandet behandlar särskilt frågor hur omsorgen om äldre och handikappade skall utformas för att de i största möjliga utsträckning skall kunna
leva som andra och själva bestämma över sina förhållanden. Utredningen
anser bl. a. att de nuvarande ålderdomshemmen i framtiden bör ersiittas av
servicehus.
Socialnämndens insatser bör inriktas på att hjälpa och stödja den enskilde i hemmet. Så långt möjligt bör förebyggas att barn mäste skiljas från
sina föräldrar.
Socialnämnden skall ansvara för att den som behöver vård i annat hem
än det egna tas emot i familjehem eller annat hem för vård eller boende. I
enlighet med direktiven framlade utredningen redan i sitt principbetänkande förslag som innebar att staten inte längre skulle vara huvudman för
ungdomsvårdsskolor och nykterhetsvån.lsinstitutioner samt angav riktlinjer för en omdaning av institutions vården. Då dessa frågor enligt tidigare
regeringsbeslut skall lösas i annan ordning på grundval av principbetänkandet begränsar sig socialutredningen till att med utgångspunkt i principbetänkandet redovisa vissa synpunkter pä den framtida institutionsvården.
Utredningen lägger även fram förslag i fråga om den statliga tillsynen
över den kommunala socialtjänsten.
Socialförsäkri ngst iIl ägg
En mer framträdande nyhet i betänkandet är förslaget om en ny socialförsäkringsreform. Utredningen vill överföra en stor del av den nuvarande
socialhjälpen frän socialvården till försäkringskassorna genom ett nytt
inkomstprövat socialförsäkringstilliigg (soft). Sort skall komplettera olika
socialpolitiska ersättningar och andra inkomster när dessa ger ett otillräckligt försörjningsstöd.
Med anledning av de invändningar av framför allt försäkringsteknisk art
som under remissbehandlingen har framförts mot förslaget har en särskild
samrådsgrupp tillsatts inom socialdepartementet för att komplettera socialutredningens förslag. När den kompletterande utredningen har genomförts, kommer ställning att tas till förslaget.
Särskilda bestiimmelser om vård av underårig m. m.
Utredningen lägger fram förslag till lag med särskilda bestämmelser om
värd av underårig. Enligt lagen skall till skydd för barn och unga värdätgärder kunna vidtas även utan samtycke av dem som berörs därav. De
situationer där det kan bli nödviindigt att bereda underarig vård har avseende på dels den underåriges hemförhållanden. dels hans eget beteende.
Lagen är tillämplig endast pä den som är under 18 år. Den enskildes
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rättssiikerhet skall stärkas bl. a. genom bestämmelser om värdtidens längd,
muntlig förhandling inför länsrätt. särskilda tidsfrister och obligatoriskt
förordnande av offentligt biträde.
Betänkandet behandlar även frågan om vilka konsekvenser utredningens
förslag att begränsa tvängsingripandena till dem som är under 18 är får för
de unga lagöverträdarna. Utredningen framhäller bl. a. att ett överlämnande till socialtjänsten för frivillig vflrd och behandling bör kunna tjäna
som alternativ till andra påföljder för brott. Därför föreslås den ändringen i
brottsbalken att domstolen skall kunna överlämna åt socialnämnden att
föranstalta om erforderlig vård av den dömde inom socialtjänsten. Bestämmelserna är inte knutna till ni\gon viss åldersgrupp eller något visst vårdbehov.
Vtirden av vuxna missbrukare
Utredningens förslag innehäller inte några bestämmelser om vård utan
samtycke av den som har fyllt 18 år. Utredningens majoritet framhåller att
lagen om beredande av psykiatrisk värd i vissa fall (LSPV) ger möjlighet
att ta om hand och kvarhålla sådana alkohol- eller narkotikasjuka som det
också från socialtjänstens synpunkter framstilr som mest angeläget att
obt:roende av eget samtycke snabbt kunna bereda en tids institutionell
vård och behandling. I syfte att nå kontinuitet i vilrden och vinna en
nödvändig samverkan mellan socialtjänsten och sjukvilrden föreslår socialutredningen att i LSPV skall tas in bestämmelser om ett samrådsförfarande
beträffande de missbrukare som bereds värd med stöd av lagen. Utredningens förslag skall inte leda till en vidgad tillämpning av LSPV.
Utredningen redovisar även ett av en minoritet inom utredningen förordat alternativ, som bygger pä principbetänkandets förslag. Enligt detta
alternativ skall llinsrätten på ansökan av socialnämnden kunna besluta om
vård inom socialtjänsten utan den enskildes samtycke. Beslutet skall gälla
en tid av högst tre månader och avse vissa särskilt angivna situationer.
Nya regler om tystnadsplikt och handlingssekretess
Pi'I sekretessområdet föreslås enklare regler om tystnadsplikt och handlingssekretess samtidigt som sekretesskyddet beträffande personliga förhållanden förstärks. Huvudregeln bör vara att den som är eller har varit
verksam inom socialtjänsten har tystnadsplikt om vad han erfarit om
enskilds personliga förhållanden. Likaså bör förbud rt'lda mot att lämna ut
handling med uppgift som det råder tystnadsplikt om. Undantag från
sekretessen skall fä göras endast när detta anges i lag. Sekretessen på
sjukvårdsområdet bör enligt utredningen utformas på samma sätt. Enligt
utredningens mening bör tystnadsplikten liksom i dag utgöra hinder mot att
lämna ut uppgifter till massmedierna.
Socialregistret föreslås slopat. Vidare föreslås förbud mot att inom socialtjänsten föra register med s. k. mjukdata.
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En viktig nyhet 1ir att utredningen föreslår gallringsbestämmelser, som
främst är motiverade av integritetsskäl. Enligt förslaget skall personakter
och register utgallras och förstöras tre år efter det senaste anteckning har
gjorts.
Organisation, samverkan. ekonomi m. m.
Av de många intentioner från principbetänkandet som fullföljs i slutbetänkandet gäller ett flertal olika organisationsfrägor. Utredningen föreslår
säledes som har nämnts att organisationen med en social nämnd i kommunen skall göras obligatorisk. Barnavårdsnämnd. nykterhetsnämnd och
socialnämnd ersätts enligt förslaget av en socialnämnd. Möjligheten att
inrätta sociala distriktsnämnder behålls. Utredningen tar i sina förslag
även upp frågor som gäller nämndens sammansättning och verksamhetsformer. Utgångspunkten har därvid varit att nå överenstämmelse med
kommunallagens motsvarande bestämmelser.
Utredningen betonar betydelsen av att socialtjänstens organ samverkar
med andra organ i samhället och med frivilliga organisationer. Samtidigt är
utredningen emellertid angelägen att framhålla att samarbetet i enskilda
ärenden som regel inte bör få förekomma utan att den enskilde har samtyckt därtill. Samarbete med andra organ bör inte heller få ske, om det inte
är påkallat ur vårdsynpunkt. Därför bör bl. a. nykterhetsnämndernas skyldighet att avge yttranden i körkortsärendcn upphöra.
Utredningen föreslår att socialtjänsten liksom hittills huvudsakligen
skall finansieras med kommunalskattemedel. Därutöver bör emellertid
kommunerna tillföras ekonomiska resurser genom att det tidigare nämnda
föreslagna socialförsäkringstillägget minskar kommunernas socialhjälpskostnader; statsbidrag tillförs kommunerna genom ett skatteutjämningsbidrag som tar hänsyn till sociala faktorer samt att utvecklingsbidrag utgår
för vissa verksamheter inom socialtjänsten.
Av övriga förslag bör nämnas att offentligt biträde alltid skall förordnas
när det blir fråga om omhändertagande av underårig utan samtycke. Ett
annat förslag är att lagen om åtgärder vid samhällsfarlig asocialitet skall
upphävas.
2. I .3 Riktlinjer för reformarbetet

För den genomgripande omgestaltningen av socialvården till en framtida
socialtjänst har socialutredningen genom sitt principbetänkande lagt en
viktig grund, som utredningens slutbetänkande bygger vidare på. I reformarbetet måste, som utredningen också har sökt göra, tas till vara erfarenheterna av den socialpolitiska utvecklingen i vårt land och till de brett
förankrade uppfattningar som förts fram under en mångårig debatt om hur
den framtida socialtjänsten bör vara utformad. Den politiska bedömning
som ytterst bestämmer reformarbetets inriktning och utformning måste ha
sina utgångspunkter i den faktiska socialpolitiska utvecklingen och i den
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demokratiska opinionsbildningcn i fråga om socialtjänstreformen, som inte
minst socialutredningen och dess förslag är ett uttryck för.
Remissutfallet i fråga om socialutredningens slutbetänkande är i sina
grunddrag positivt. Detta gäller inte minst den helhetssyn som utredningen
har sökt att tillämpa i sina förslag till omdaning av socialtjänsten och som
jag återkommer till strax. Att helhetssynen har ett starkt stöd i opinionen
framgick redan vid remissbehandlingen av socialutredningens principbetänkande.
Innan jag går in på socialtjänstreformens olika delar, vill jag ge vissa
riktlinjer som bör gälla för den framtida socialtjänsten i dess helhet. Här
vill jag först erinra om de av socialutredningen föreslagna övergripande
målen - demokrati, jämlikhet och solidaritet, trygghet. Liksom vid rcmissbehandlingen av principbetänkandet har utredningens i slutbetänkandet behållna förslag i fråga om övergripande mål fått ett starkt stöd, även
om några finner dem för allmänt hållna. Jag anser liksom en klar övervikt
bland remissinstansema att målet bör tas in som en portal paragraf i socialtjänstlagen. De bör därmed också utgöra en ram för de riktlinjer som jag
drar upp i det följande.
Varje människa bör ha rätt till ett meningsfullt arbete. en fullvärdig
bostad och en lämplig utbildning. Vissa remissinstanser har kritiserat
utredningen för att detta inte framgår av förslaget till övergripande mål. Jag
är för min del överens med socialutredningen om att exempelvis rätten till
arbete bör ses som en demokratisk rättighet och att denna rätt även följer
av de andra övergripande målen. De konkreta rättigheter det här är frågan
om - arbete. bostad och utbildning - är emellertid så viktiga för den
enskilde att det kan finnas skäl att framhålla dem tydligare än vad utredningen har gjort. Jag återkommer till detta senare.
Helhetssyn

Grund för reformen
Socialtjänsten bör i olika avseenden präglas av en helhetssyn. Som
framgår av den tidigare redovisningen har begreppet kommit att vidareutvecklas. Helhetssynen innebär bl. a. ett uppbrott från den traditionella
socialvårdens synsätt och metoder, som utmärktes av atl verksamheten
var uppdelad på olika funktioner. Därmed var risken stor att socialvården
kom att alltför mycket koncentrera sig på och isolera delar av de svårigheter och problem den enskilde behövde hjälp med. Därmed fanns också en
tendens att stanna vid den enskildes "symptom" utan att söka finna ett
djupare sammanhang. Det moderna hehandlingsarbetet måste ha en annan
strategi, bedrivas utifrån en helhetssyn som beaktar individens totala situation och omgivning. Här avses då inte bara hans relationer till den egna
familjen utan ett vidare socialt sammanhang, där boende- och arbetsförhållanden hör till de viktigare faktorerna, men där också många andra
aspekter på relationen mellan individ och samhälle kan behöva beaktas.
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Fördelarna med en helhetssyn är uppenbara. En annan sak är att helhetssynen. så som den hittills har tillämpats, har ansetts leda till att man
eftersatt vissa vårdbehov. Det torde här ha varit fråga om övergångssvårigheter i samband med organisationsförändringar eller att själva utvecklingen av vissa stöd- och hjälpbehov har kommit att ta oväntat stora
resurser i anspråk till förfäng för andra behov av bistä.nd. Efter en viss tid
bör sådana svårigheter kunna redas ut. På sikt bör då fördelarna med
tillämpningen av helhetsprincipen komma att framstå tydligare.
Hur helhetssynen skall utvecklas och tillämpas inom socialtjänsten blir
beroende av bl. a. samhällsvetenskap och social forskning när det gäller
såväl social teoribildning som empiriska undersökningar. Men även en
mindre väl utvecklad form av helhetssynen har stora förtjänster.
Helhetssynen har mer eller mindre direkt ingripande betydelse för de
flesta riktlinjer som här skall dras upp för reformarbetet.
l detta sammanhang skall jag helt kort nämna de mest näraliggande
konsekvenserna.
Organisation, verksamhet, lag
Huvudansvaret för socialtjänsten bör i alla kommuner ligga på en
nämnd. Organisationen med en social nämnd bör vara obligatorisk. Det
bör vara möjligt även i fortsättningen att inrätta distriktsnämnder. Sådan
nämnd skall ha hand om ärenden rörande enskilda personer men bör också.
bedriva uppsökande och förebyggande verksamhet inom socialtjänsten.
Med utgl'mgspunkt i socialutredningens förslag kommer jag att förorda
bestämmelser som gör det möjligt att ge distriktsnämnderna större befogenhet att besluta.
Inom socialförvaltningen bör socialarbetare i direkt klientkontakt arbeta
med flera vårdområden samtidigt. Är deras eget arbete begränsat efter
funktionsprincipen, bör det vidgas eller ingå i ett arbetslags verksamhet
som täcker det vidgade arbetsområdet. Viss specialisering i fråga om
ärendenas art eller särskild kompetens hos vissa socialarbetare kan emellertid vara nödvändig och lämplig. Detta dock endast under förutsättning
att sådan specialisering inte leder till att helhetssynen pä olika problem
försummas.
Av helhetssynen följer att socialtjänsten skall omfatta strukturinriktade
insatser. Jag återkommer till detta.
Även lagstiftningen bör ses i ett helhetsperspektiv. Jag återkommer till
denna fråga när jag behandlar socialtjänstens mål, varför jag här inskränker mig till några korta kommentarer. Redan tidigare har jag förordat vissa
övergripande mål. Lagen bör vidare i vissa delar ha karaktär av ramlag för
att ge socialtjänsten tillräckligt utrymme för insatser utifrån en helhetssyn.
Jag fäster samtidigt stort avseende vid den oro som flera handikapporganisationer och även vissa andra remissinstanser har uttalat i fråga om en
ramlag. Det har sagts att en mer detaljerad lagstiftning behövs för att säkra
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en jämn standard mellan kommunerna osv. En avvägning mäste göras
mellan de olika intressen som bör vägleda lagens utformning.
Socialtjiinstens finansiering
Även socialutredningens förslag om statens medverkan i finansieringen
av socialtjänsten kan ses i ett helhetsperspektiv. Förslaget innebär bl. a. att
kommunerna skall fä statsbidrag i form av skatteutjämningsbidrag. Alternativet hade varit ett särskilt driftbidrag till socialtjänsten. Storleken av ett
sädant bidrag blir emellertid beroende enbart av kommunens kostnader för
socialtjänsten och inte av kommunernas förmåga att av egna kommunalskattemedel finansiera socialtjänsten.
Ett driftbidrag utjämnar inte tillräckligt kostnadsskillnaderna mellan
kommunerna.
Det är emellertid samtidigt viktigt att statsbidrag utgår till vissa socialtjänstområden som t. ex. för barnomsorg i form av stimulansbidrag.
Fragan har även samband med överflyttningen av huvudmannaskapet
för vissa institutioner. Jag äterkommer till dessa frågor senare.
Bredare samhiil/svrienterint?

Omdaningen av den nuvarande socialvården går bl. a. ut på att ge ökad
vikt ät verksamhetens samhällsorientering. Härmed kommer det att skapas bättre balans i förhållande till den individinriktning som tidigare helt
dominerade socialvården och som senare har behållit en mycket stark
ställning inom verksamheten. Strävan till en ökad inriktning pä strukturella
frågor ligger, som jag nämnde nyss i linje med bl. a. helhetssynen.
I den kritiska debatten har den traditionella socialvården framställts som
en "städgumma" som genom sitt hjälparbete sopat undan de individuella
följderna av skadliga förhållanden inom arbete och samhällsliv i övrigt.
Denna kritik drabbar särskilt en individorienterad, avhjälpande socialvård.
Den nya verksamheten däremot skall utöva inflytande på samhällsutvecklingen. Socialtjänsten skall medverka i planeringen och tillföra denna sociala kunskaper, erfarenheter och värderingar som får vägas in i ett samlat
planeringsunderlag. Socialtjänsten kan inte ges en särställning i dessa
sammanhang framför andra instanser. l stället bör utvecklingen innebära
att sociala hänsynstaganden vinner ökat insteg inom de andra instansernas
syn pä en önskvärd samhällsutveckling. För att socialtjänstens insatser
skall bli av större betydelse måste dess sociala mål vara förankrade även
inom andra samhällsverksamheter. En aktiv samhällsorienterad socialtjänst måste å andra sidan även svara för individuellt inriktade insatser
genom att liksom tidigare bistå bl. a. människor i olika behovssituationer.
Medverkan i samhällsplaneringen
Jag delar socialutredningens mening att socialtjänstens medverkan i
samhällsplaneringen bör bli en synnerligen viktig insats. Genom denna
medverkan skall socialtjänsten påverka olika samhällsförhållanden.
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Socialnämndens medverkan bör i enlighet med socialutredningens förslag avse olika insatser. niimligen att tillföra underlag till planeringen, delta
i planeringen. yttra sig över färdiga planförslag samt delta i uppföljningen.
Det betyder att socialnämnden får möjlighet att påverka planeringen i dess
olika skeden.
Det är även viktigt att tillföra planeringen pä regional och riksnivå
sociala aspekter.
Samhiillsarbete i övrigt
Genom social fåltverksamhet och s. k. grannskapsarbete kan socialtjänsten gtl in i lokala miljöer som riskerar att utvecklas ogynnsamt för att
diirigenom söka bryta den negativa utvecklingen i samarbete med dem som
lever inom omrtldet. Samhällsarbete måste bedrivas i samverkan med
frivilliga organisationer av olika slag.
Det som motiverar ett av socialtjänsten bedrivet samhällsarbete är både
det förhållandet att många bland de mest utsatta miinniskorna inte är
politiskt aktiva och att de politiska organisationerna inte tar upp och driver
alla de fr{1gor som för socialtjänsten kan framstå som angelägna. De svenska erfarenheterna är begränsade och verksamheten hör utvecklas och
värderas innan den kan sägas ha funnit sin plats inom socialtjänsten. Som
allmän riktlinje bör dock gälla att samhällsarbetet så tidigt som möjligt
skall söka aktivera dem det gäller och kanalisera verksamheten st\ att
socialtjänstens fortsatta insatser blir onödiga.
Den uppsökande verksamheten ser socialutredningen som en strukturinriktad insats. I var:je fall kan den vara ett led i en sadan insats. Genom
uppsökande verksamhet kan srn.:ialtjänsten bl. a. skaffa sig kunskaper som
underlag för de strukturinriktade insatserna. Den uppsökande verksamheten. som bl. a. aktualiserades genom ändringar i socialhjälpslagen är 1968.
ger socialtjänsten möjlighet att informera medborgarna och bidra till att
deras resursbehov i olika avseenden blir tillgodosedda. Samtidigt måste
verksamheten utformas så att den personliga integriteten skyddas i största
miijliga utsträckning.
Vidgad samverkan
Helhetssynen förutsätter ett nära samarbete över sektorsgränser. Det är
viktigt att socialtjänsten samverkar med andra organ i samhället och med
bl. a. folkrörelsernas frivilliga organisationer. Det är samtidigt angeläget
att samarbete i enskilda ärenden som regel inte genomförs med mindre den
enskilde har samtyckt till det. Samarbete med andra organ bör som regel
inte heller tillåtas, om del inte är pi\kallat ur vi\rdsynpunkt.
A11.1Tar och trygghet

Kommunens yttersta ansvar
Kommunen har ett yttersta ansvar för den enskildes sociala situation.

Prop. 1979/80: 1 Rl'.fimnens inriktning

129

Detta hör framgtt av socialtjänstlagen. Ansvaret gör det lättare att finna
vägarna till den hjälp och service som samhället kan ge.
Den enskildes riitt
Mot denna skyldighet skall svara en rätt för den enskilde att fä det
bistånd som han behöver för att klara den dagliga livsföringen. Socialtjänstlagen inncbiir i detta avseende en anpassning till den utveckling som
redan har päbörjats hl. a. inom ramen för nuvarande sociallagstiftning.
Samhällets bistånd iir inte villkorslöst. Den som exempelvis genom
arhete kan försöi:ja sig pä ett tillfredsställande sätt skall inte som ett
alternativ ha rätt till samhällets bistilnd för sin försörjning. Socialtjänstens
bistånd bör vidare ut vecklas så att den främjar den enskilda människans
självverksamhct och motverkar passivering.
Samhälls- och individperspektiv
Rätten till bist:'tnd under vissa förutsättningar och pf1 vissa villkor grundas på en samhällssyn som rymmer s{1väl ett samhälls- som ett individuellt
perspektiv. Frän samhällsperspektivet medför utvecklingen för stora grupper av miinniskor onda verkningar som innehär sociala problem och åtföljande hjälpbehov. Dessa problem omöjliggör eller hegränsar i skiftande
grad de drabbade människornas frihet och utvecklingsmöjligheter.
Samtidigt gäller frän det individuella perspektivet att varje människa har
inneboende resurser som förutsättning för fortsatt utveckling. För att
kunna "förverkliga sig själv" mäste dessa resurser frigöras. En utveckling
som såväl den enskilda människan som samhället har ansvar för.
Socialtjänsten bör arbeta med hilda dessa perspektiv. De strukturella
problemen innebär ofrihet och svårigheter på det individuella planet, vilket
socialtjänsten m1'1ste möta med säviil struktur- som individinriktade insatser.
Samtidigt är det så att en människa har innehoendc resurser för utveckling och växt. handlingsmöjlighcter och ansvar. Att ta ifrån en människa
eget ansvar kan innebära att man frtinkänncr henne personlig värdighet.
Det är emellertid lika ostridigt att grupper eller enskilda kan leva under så
sv1'1ra förhållanden att deras valfrihet i själva verket är ringa eller praktiskt
taget ingen alls.
Under remissbehandlingcn har man ansett an utredningen trots sina
intentioner inte tillräckligt klart har gett uttryck för den enskildes ansvar
for si11 liv. Jag delar den meningen och kommer diirför senare att föresltt alt
socialtjänstlagen kompletteras sä att individens ansvar kommer till klart
uttryck.
f)emokratiskt .fiJrankrad .rncialtjiin.H

Demokratin inom socialtjänsten gäller alla de grupper som herörs av
verksamheten.
9 Rikrdllf!Pn 1979/80. I sam/. Nr I. Del A
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De förtroendevalda
Till skillnad från t. ex. hälso- och sjukvården har socialvården från
början ombesörjts av förtroendevalda. Deras insatser i det individuella
vårdarbetet har numera till allra största delen övertagits av utbildade
tjänstemän. Socialvården har därmed till viss del "professionaliserats".
Även inom socialtjänsten bör man emellertid behålla den demokratiska
instans som den förtroendevalda socialnämnden utgör. Anledningen är den
att socialtjänsten, liksom socialvården, pä skilda nivåer är en politisk
v.erksamhet. Det gäller verksamhetens allmänna inriktning. hur den utformar de strukturinriktade. de allmänt inriktade och de individuellt inriktade
insatserna och vilka avvägningar som görs mellan dessa olika verksamhetsområden.
Jag vill i korthet redovisa den utveckling som har skett beträffande de
förtroendevaldas arbete .- en utveckling som jag ansluter mig till. De
förtroendevaldas insatser har alltmer fått sin tyngdpunkt i planering. riktlinjer. principfrågor och uppföljning. På förtroendemannanivä förs diirutöver upp sådana individuella ärenden som kräver beslut för vilka principiella riktlinjer saknas eller som har djupt ingripande hetydelse för enskild
person. De förtroendevalda leder verksamheten. Genom kontakt med
tjänstemännen följer de klientarbetet och håller därigenom reda på de
faktiska förhållandena, hur riktlinjerna efterlevs osv. Detta bidrar till att
hålla de förtroendevalda väl förtrogna med människornas levnadsvillkor.
Utvecklingen har på olika sätt medfört att färre medborgare än förr
medverkar i olika kommunala angelägenheter, däribland även de socialpolitiska. Inrättande av distriktsnämnder är ett sätt att motverka denna
utveckling.
Tjänstemännen
Socialarbetarna har kommit att genom delegation fä hand om allt mer av
det individuella behandlingsarbetet. som inte kräver principiella beslut.
Denna utveckling är motiverad från effektivitetssynpunkt och bör fortsätta. Det står dock klart att förutsättningarna för vad som kan och bör
delegeras bl. a. till tjänstemän varierar mellan kommuner av olika storlek
och struktur. Kommunerna bör därför genom kommunfullmäktige själva
bestämma hur delegationen skall närmare utformas.
Jag vill här något gå in på personalens situation. Många upplever socialvårdens svårigheter att genom individinriktade insatser bryta destruktiva
drag i samhällsutvecklingen. Socialarbetarna kan i mfmga fall inte på ett
avgörande sätt bidra till att ändra olyckliga levnadsförhållanden eller hindra en försämring i form av ökad utslagning. isolering. missbruk etc. Inom
vissa socialförvaltningar är personalomsättningen mycket hög. Det finns
inga enkla lösningar på dessa problem. men de bör sj;ilvfallet beaktas i
utformningen av kommunernas personal- och utbildningspolitik.
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Frivilliga organisationer
Det har tidigare framgått av inledningen att folkrörelserna har varit en
drivkraft i den socialpolitiska utvecklingen. Olika frivilliga organisationer
gör även i dag stora insatser för att öka gemenskapen mellan människor,
förmedla kunskap och stimulera till engagemang i samhällsfrågor. Inte
minst gäller detta ungdomsorganisationerna. Såväl dessa sammanslutningar som idrottsorganisationerna engagerar ett mycket stort antal ungdomar.
Fackföreningarna har alltmer börjat utarbeta socialpolitiska program och
gått in för att stödja enskilda medlemmar i sociala frågor. Studieförbunden
når i sin studie- och bildningsverksamhet ut till många människor. Handikapporganisationer och andra föreningar som vänder sig till särskilda
målgrupper har ofta självupplevda erfarenheter av sociala problem. Klientorganisationerna bör ha ett stort värde för socialtjänsten. Bland pensionärerna förekommer runt om i landet en omfattande föreningsverksamhet.
Olika kyrkliga samfund bedriver sedan länge en betydande social verksamhet. Svenska Röda Korset, Rädda barnen och nykterhetsorganisationema
är andra sammanslutningar, som gör väsentliga insatser på det sociala
området.
Folkrörelsernas insatser bidrar till att öka gemenskapen och förankra de
solidaritetsideer som är en nödvändig grundval för socialpolitiken. De är
drivkraft för nya ideer och metoder i socialarbete och tillför detta arbete
personella resurser av stort värde. Socialtjänstens kontakter med organisationer vars verksamhet helt eller delvis sammanfaller med socialtjänstens
bör inte bindas genom av statsmakterna givna formella bestämmelser utan
måste utvecklas i enlighet med de lokala förutsättningarna och de särskilda
behov som de olika frågorna inom verksamheten medför. Självfallet har
socialtjänsten att i denna samverkan beakta skyddet av den personliga
integriteten. Socialtjänstens samarbete i lämpliga former med inte minst
organisationer av folkrörelsekaraktär bör motverka en byråkratisering av
socialtjänsten och bidra till att ge den en folklig förankring. Detta bör
hindra att socialtjänsten blir en isolerad samhällsfunktion och bidra till att
främja allmänhetens förtroende för verksamheten.
"Lekmannainsatser''
Som har nämnts tidigare är en "professionalisering" av socialtjänsten
genom en välutbildad tjänstemannakår nödvändig för att verksamheten i
viktiga avseenden skall kunna skötas effektivt och rationellt. Samtidigt har
det stor betydelse att socialtjänsten i lämpliga former anlitar frivilliga
medarbetare som vill göra en insats för andra människor. Det kan gälla
enskilda eller familjer som är beredda att gå in i en stödkontakt med en
annan familj, ta emot barn och ungdom i sitt hem, arbeta som kontaktpersoner inom socialtjänsten och utveckla närkontakter med äldre, sjuka och
isolerade människor. Erfarenheterna fär visa hur och i vilka former dessa
frivilliga insatser skall kunna vidareutvecklas.
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'' Klientdemokrati' ·
Socialvärdens kontrollerande funktioner har inneburit att klienternas
innytan<lc har varit begränsat. Ett tecken pt1 detta kan sägas vara att
klienter i barnavårds- och nyktcrhetsvilrdsärenden i liten utsträckning
själva har tagit kontakt med myndigheten. Endast i socialhj~ilpsärcnden tar
de allra nesta klienter själva kontakt. Detaljregleringen i socialvårdslagarna har i vissa avseenden stärkt och i andra försvagat klienternas möjligheter till inflytande över hur deras ärende skall handläggas. Socialvårdens
möjligheter enligt NvL och BvL att tillgripa tvångsåtgärder innebär självfallet en begränsning. Social forskning har också visat att de flesta klienter
anser sig ha litet att säga till om.
lnom socialtjänsten skall klienternas inflytande förstärkas. Verksamheten skall bygga pa respekt för människors självbestämmande och integritet
och sociaitjänstens insatser skall utformas och genomföras tillsammans
med den det gäller. Kontakterna skall i fråga om vuxna bygga på frivillighet. Endast i svåra nödsituationer kan en insats på annan grund från
socialtjänstens sida godtas.
Klienternas möjlighet till medinflytande inom socialtjänsten är också
beroende på de allmänna värderingar som gäller i samhället i fråga om
människor och grupper som på olika sätt är beroende av socialtjänstens
insatser. Dessa inställningar innebär svåra och komplicerade problem och
beror på många olika faktorer. Ett brett utbud av tjänster inom den nya
socialtjänsten som utnyttjas av mänga kommer att avdramatisera kontakter med socialtjänsten. Även allmän information och de frivilliga organisationernas arbete bör kunna bidi:a till att minska de negativa attityderna
mot vissa grupper av klienter. Därmed stärks deras självkänsla och beredskap att ta ansvar i behandlingssituationen.
Att främja social gemenskap

Samhällsutvecklingen har på olika områden inneburit koncentration och
specialisering. Till <le viktigaste områdena där denna utveckling varit
påtaglig hör administrativ indelning genom bl. a. kommunsammanläggningar och boendet genom en fortgående urbanisering i förening med
en utglesning av vissa delar av landet. Vidare bör nämnas strukturrationalisering inom näringslivet och fortskridande specialisering, separation
och skiktning i fråga om människors livsinnehåll när det gäller arbete,
boende. fritid osv. Denna utveckling har medfört en kraftig förbättring av
de många människornas materiella standard och valmöjligheter genom
ökat ekonomiskt välstånd, bättre bostäder. större utbud av fritidsaktiviteter, bättre utbildning, kvinnornas inträde på arbetsmarknaden osv. Den
har också i hög grad bidragit till att förstärka socialvårdens och den övriga
socialpolitikens möjligheter till insatser i fråga om de resurssvaga grupperna i samhället.
Särskilt utifrån ett vidgat välfårdsbegrepp har det emellertid kommit att
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framstå allt tydligare att denna utveckling krävt sitt pris genom utestängning och utslagning från arbetsmarknaden. kvarsiående eller förstärkt
segregation i boendet, försämrade sociala relationer genom ett utglcsat
socialt nätverk etc. De problem det här är frflga om berör praktiskt taget
alla samhällsområden. däribland socialtjänsten. De kan också sägas ha
relevans för de flesta av här uppdragna riktlinjer för socialtjänsten.
Behovet av sociala relationer har samband med vflrt behov av gemenskap. solidaritet och trygghet. Sociala relationer kan ha olika innebön.l. De
kan innebära vänskap. arbetsgemenskap, samvt:rkan med andra i föreningsarbete, kontakt med samhällsorgan för bistånd osv. Det är viktigt att
söka hygga upp ett socialt kontaktnät som ökar människornas möjlighet att
i samverkan förbättra sin situation.
Den tidigare behandlade medverkan i samhällsplaneringen syftar bl. a till
atr skapa ett samhälle som främjar kontakter mellan människorna. Även
genom annat samhällsarbete kan socialtjänsten medverka i denna utveckling. Ett medel är en aktiv information om samhällets socialpolitiska anordningar. Inte minst rent organisatoriska faktorer bör beaktas, som en
decentralisering av socialtjänsten till olika bostadsområden i kommunerna.
inrättande av distriktsnämnder m. m. Socialtj~insten behöver för sin medverkan i uppbyggnaden av de sociala relationerna mellan människor stöd
av den sociala forskningen och en fortlöpande metodutveckling.

Frivillighet som grund
Socialvården speglar de rådande samhällsförhållandena. Historiskt har
den djupa rötter i en auktoritär människosyn, som bl. a. innebar att socialvården skulle skydda samhället och andra samt uppfostra den som var
direkt berörd. Denna inriktning förutsatte inte sällan en kontroll genom
tvångsmedel.
De senaste årens utveckling inom socialvården har inneburit att tvii.ngsåtgärderna skjutits i bakgrunden. Under 1960-talet slopades socialnämndernas och barnavårdsniimndernas möjligheter att förelägga "försumliga
försörjare" arbete på arbetshem. Även inom nykterhetsvården har utvecklingen inneburit ökade frivilliga och minskade tvångsmässiga åtgärder.
Denna utveckling mot frivillighet i behandlingen fortsätter genom socialvii.rdens omvandling till en socialtjänst, vars lagstiftning inte ger möjlighet
till tvångsingripanden mot vuxen.
Att 11tjii11111a klyftor

Ett centralt socialpolitiskt mål är utjämning, en strävan till jämlikhet i
människors levnadsförhållanden (förverkligade livsvillkor). Begreppet jämlikhet kan visserligen vara svårt att bestämma. Olika människor siitter
värde pft olika förhållanden i sin livssituation osv. Dessa svårigheter gör
sig emellertid i första hand gällande på det teoretiska planet. I den socialpolitiska verkligheten är målen vanligen konkreta. nämligen att i bestämda
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avseenden minska stora och påtagliga skillnader i olika gmppers levnadsförhMlanden eller att motverka de utvecklingsfaktorer i samhället, som
bidrar till att öka skillnaderna. Den progressiva skattepolitiken liksom
regionalpolitiken och olika socialpolitiska anordningar m. m. främst utanför socialvårdens ram har haft sådana syften.
Även socialtjänsten skall ha som mi'll att pi\ olika sätt främja en utjämning mellan olika gruppers levnadsförhållanden (levnadsnivåer).
Sociala mål i samhiillsplaneringen m. m.
Flera av de sociala målen för socialtjänstens medverkan i samhällsplanering och samhällsarbete syftar till en utjämning. Det gäller t. ex. målet att
motverka boendesegregation, att ge alla möjlighet till olika kultur- och
fritidsaktiviteter. att skapa ett tillräckligt och väl lokaliserat utbud av
social service osv.
Socialtjänstens möjligheter att pi'l ett avgörande sätt åstadkomma en
utjämning i fri'lga om befolkningens levnadsnivä skall inte överdrivas.
Socialtjänsten är endast en del av det socialpolitiska verksamhetsfältet
som i sin tur ingi'lr i den allmänna samhällspolitik. som går ut på att minska
de sociala och ekonomiska klyftorna eller motverka att de vidgas. Samtidigt står det klart att socialtjänsten utifrån ett helhetsperspektiv har att
verka på mänga olika omri'lden som gäller människornas levnadsvillkor.
Socialtjänsten skall således lämna bistånd i den meningen att människor
som behöver det tillförsäkras resurser. Genom socialtjänsten skall de
beredas skäliga levnadsvillkor, varvid behov av förebyggande eller
rehabiliterande insatser bör beaktas.
Ekonomiskt stöd
Förebyggande och rehabiliterande insatser inom den kommunala behovsprövade hjälpens ram kommer att fä ökad vikt. Det kommunala behovsprövade stödet har givetvis stor betydelse för de människor som
behöver denna hjälp. även om dess utjämningseffekter på det hela taget är
marginella.
Sekretess- och registreringsfrågor
Till reformen hör för socialtjänsten viktiga iindringar i fråga om sekretesskydd och registrering. Dessa ändringar går ut på att förstärka skyddet
av den personliga integriteten. Människor skall i ännu mindre utsträckning
än i dag kunna mot sin vilja fä sina personliga förhållanden utlämnade till
annan. I denna riktning verkar de sekretessbestämmelser som har föreslagits i den tidigare denna dag beslutade propositionen med förslag till
sekretesslag, m. m. liksom begränsningarna i socialtjänstens uppgiftslämnamle i vissa ärenden. Samma gäller förslaget om att socialregisterlagen
slopas och att socialtjänstens registrering begränsas i avseende pt'l art,
omfång och varaktighet genom 1\.terkommande gallringar m. m.
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Mi'inga människor torde uppleva en närgi'ingen och varaktig registrering
av sina förhMlanden i sociala register med ett inte fullgott sekretesskydd
som nt1got av en brännmärkning. Det ger dem en känsla av att tillhöra en
grupp i samhället som skiljer sig frän andra. De föreslagna reformerna i
form av minskad registrering och ökat sekretesskydd kan därför med viss
rätt anses utjämna klyftor mellan olika grupper i samhället. Samma gäller
förslaget att socialtjänsten inte längre skall ha en rutinmässig rapporteringsskyldighet i körkortsärcnden m. m.
Sociala serviceområden
Den sodaltjänstreform som nu föreslås innebär ett definitivt uppbrott
från det synsätt som har präglat den traditionella socialvården. Den tidigare socialvårdsideologin har inneburit en kategorisering och stämpling av
människor i termer av "vi" och "de". De förra har utgjort subjekt i form
av myndigheter som har haft de senare som objekt för insatser, vilka har
gått ut på att hindra eller mildra "sociala avvikelser".
Socialtjänstreformen fullföljer en utvecklingslinje som har blivit allt mer
framträdande inom den moderna socialvården. Den nya socialtjänsten
skall utformas som en servicebetonad samhällstjänst. Socialtjänsten skall
vara tjänstvillig, uppmärksam, angelägen att människor kommer och söker
hjälp och råd så snart de behöver det och inte för sent. Ingen skall behöva
dra sig för att vända sig till socialtjänsten. Verksamhetens krav på motprestationer skall bygga på allmänna riktlinjer, som samtidigt kan anpassas
till vad som är möjligt och rimligt för den enskilde. Den sökande skall
behandlas som en jämställd med eget ansvar och med rätt att kräva respekt
för sina åsikter och synpunkter.
Denna serviceanda bör prägla socialtjänstens strukturinriktade insatser i
form av medverkan i samhällsplaneringen, samhällsarbete och uppsökande verksamhet. Den bör utmärka de allmänt inriktade insatserna när
det gäller information och omsorgerna om barn och ungdom, äldre människor och människor med handikapp. Det är inom dessa allmänt inriktade
områden som serviceinställningen växt fram. Inom den framtida socialtjänsten är det av särskild vikt att samma inställning kommer att utmärka
de individuellt inriktade insatserna.
Allmänt inriktade reformer
Reformarbetet har följt den huvudlinje i svensk socialpolitik som innebär att där så kan ske skall anordningarna vara generella. De skall inte
innehålla onödiga bestämmelser och spärrar för människor som behöver
de olika tjänsterna.
Viktiga fördelar med detta är att det blir lättare för medborgarna att sätta
sig in i vilka rättigheter de har. Administrationen kan som regel göras
enklare. Allmänt utformade tjänster som barnomsorg och äldreomsorg
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m. m. fär inte hdler de negativa stämplingseffckter som kan följa med en
prövning som berör den enskildes integritet och självkänsla.
Det står samtidigt klart att hushållningen med knappa resurser som skall
bidra till en social och ekonomisk utjämning kräver prioriteringar. Vid
nödvändiga inskränkningar i fråga om allmänna socialpolitiska anordningar bör resurserna inriktas på de mest resurssvaga grupperna som har störst
behov av en resursförstärkning samtidigt som prövningen görs så enkel
som möjligt.
Föreby~garu/e

inriktning m. m.

Socialtjänsten skall arbeta förebyggande. Av stor betydelse blir här de
strukturinriktade insatserna främst i form av medverkan utifrån sociala
mål i samhällsplaneringen. Även samhällsarbete och insatser i samband
med en aktiv uppsökande verksamhet som innefattar information och
erbjudande av tjänster har viktiga förebyggande aspekter. Även de allmänt
inriktade tjänsterna. som omfattar de stora serviceområdena, har synnerligen stor betydelse genom att göra det möjligt för ensamstående och familjer att försörja sig, att klara ett självständigt boende och även i övrigt
kunna bestämma över sitt liv. Därigenom förebygger socialtjänsten passivitet och beroende. De individinriktade insatserna har inom socialvården i
stor utsträckning verkat kompenserande och avhjälpande, men de har
också omfattat aktiva rehabiliteringsåtgärder. Dessa uppgifter blir betydelsefulla även inom socialtjänsten. Det är emellertid viktigt att de individinriktade insatserna sätts in på ett så tidigt stadium som möjligt. De bör
därmed kunna fä ökad förebyggande betydelse. Så bör bli fallet med bl. a.
det ekonomiska stödet i form av socialbidrag.
En förutsättning för att socialtjänstens insatser i olika avseenden skall fä
förebyggande effekt är att orsakerna till behovet av insatser klarläggs och
att de insatta resurserna utformas ändamålsenligt och realistiskt.
För att socialtjänsten skall kunna lösa dessa uppgifter·är det angeläget
att kunskaperna om människornas villkor och om möjligheterna att påverka dessa fortlöpande förbättras. Socialtjänsten behöver här stöd av forskning och utvecklingsarbete inom flera områden. Ett annat viktigt underlag
för utformningen av en förebyggande socialtjänst blir en ändamålsenligt
uppbyggd statistik. Det sociala arbetet kräver slutligen en yrkesmässig
kompetens som omfattar såväl teoretiska kunskaper som praktiska erfarenheter. Social forskning och metodutveckling, statistisk information och
social utbildning kommer att utgöra viktiga förutsättningar för socialtjänstens framtida utveckling.
Jag skall efter denna inledning ta upp de olika inslagen i socialtjänstreformen till närmare behandling.
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2.2 Socialtjänstens mål

2 .2. I Allmii111111 sy11p1111k.ter
De tre gällande vårdlagarna innchällcr flera bestämmelser som anger
målen för verksamheten. Enligt I Bv L har barnavärden "till syfte att
främja en gynnsam utveckling av de unga m:h goda uppväxtförhällanden i
övrigt för dem". Nykterhetsvårdens uppgift enligt I NvL är att Merföra
missbrukaren till "ett nyktert liv". Enligt I ShjL skall kommunen se till
att den som vistas i kommunen "erhåller den omvårdnad. som med hlinsyn
till hans behov och förhfillanden i övrigt kan anses tillfredsställande".
De mål som finns uppställda i de nuvarande vårdlagarna är således var
för sig begränsade. De kan inte heller vara annat. Socialvården regleras ju
inte av en sammanhållen lag utan av flera lagar. som har kommit till vid
olika tillfällen och för olika ändamål.
Målfrågorna har spelat en betydelsefull roll i socialutredningens arbete.
Detta gäller sil.väl frågan om övergripande mål inom den framtida socialtjänsten som de delmi'tl som utredningen vill ställa upp för verksamheten.
Behovet av övergripande mil.I blir särskilt framträdande i ett reformarbete
som går ut pi\. att omgestalta en funktionellt uppdelad socialvård till en
sammanhållen socialtjänst som präglas av en helhetssyn. Det är ocks1\
först i detta läge som det finns praktiska förutsättningar att finna en
gemensam målsättning av övergripande karaktär. Jag har tidigare (avsnitt
2.1.3) i princip anslutit mig till de övergripande mil.I - demokrati.jämlikhet
och solidaritet. trygghet - som socialutredningen har föreslagit skall gälla
för socialtjänsten. Jag ämnar nu ta upp mi\.lfrågorna till en mer ingående
behandling.
Inledningsvis vill jag redan här helt kort diskutera de delmål som bör
gälla under de övergripande målen. Dessa delmål bör samtidigt ses som
medd för att förverkliga mål på en högre nivå, ytterst de övergripande
mi\.len. Socialutredningen har här haft en svär uppgift. Det är svårt att
bygga upp ett system av mål och medel för socialtjänsten som tillgodoser
inte minst teoretiska anspri\.k pi\. klarhet och konsekvens. De förslag till
mil.I och medel som utredningen redovisar uppfyller dock enligt min uppfattning i huvudsak de praktiskt-politiska anspråk som man här måste
ställa.
Utredningen kan sägas ha arbetat med i princip två olika "uppsättningar" underordnade mål och medel.
Den ena uppsättningen st.dana mål/medel bestar helt enkelt av olika
föreslagna verksamheter (huvudfunktioner) för den framtida socialtjänsten. som medverkan i samhällsplaneringen. allmänt förebyggande insatser
av olika slag osv. Frågor om hur man skall dela in socialtjänstens verksamheter tar jag upp senare (avsnitt 2.4).
Den andra uppsättningen mål/medel avser de särskilda mål eller riktlinjer som bör gälla för socialtjänstens olika verksamheter. Sådana mål
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anges för socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen, för äldreomsorgen m. m. Dessa mål är underordnade de övergripande målen genom att
de är partiella hade i förhållande till hela verksamheten och till övergripande mål.
Sammanfattningsvis består socialutredningens föreslagna mål- och medelstruktur av följande nivåer.
Övergripande mål:
demokrati, jämlikhet och solidaritet. trygghet
Underordnade mål:
socialtjänstens verksamheter ("huvudfunktioner")
särskilda mi'll för dessa verksamheter.

2 .2 .2 /)e

ii1·en~ripa11ile

mil/en

Socialutredningens förslag till övergripande mi'll har fått kraftigt stöd vid
remissbehandlingen. En positiv eller övervägande positiv inställning har
bl. a. socialstyrelsen. kommun- och landstingsförbunden och de fackliga
huvudorganisationerna. Föreningen Sveriges socialchefer anser att de allmänt hållna målen har ett berättigande genom att de anger en viljeinriktning och pfi så sätt kan pli.verka utvecklingen inom socialvårdsområdel.
Bland kommunerna uttalar t. ex. Västerås att med malen klart utsagda i
lagen skapas det bättre förutsättningar för att värderingarna hälls levande
och aktuella i såväl det dagliga arbetet som det mer långsiktiga reformarbetet.
Det saknas dock inte kritiska synpunkter på förslaget. Den vanligaste
kritiken är att målen har blivit för allmänt hållna. Enligt bl. a. rikså.klagaren
borde den inledande bestämmelsen i socialtjänstlagen ta sikte på de delmål
som lagen behandlar i de följande avsnitten. Därmed kunde målsättningen
fä erforderlig pregnans och klarhet.
De övergripande mi'llen måste enligt min mening med nödvändighet vara
allmänt utformade. Dessa mål bör i första hand ses som politiska riktmärken för socialtjänstens långsiktiga utveckling. Som flera remissinstanser
har framhällit är de långsiktiga målen även en markering av ett nytt
förhållningssätt i det dagliga arbetet till människor som söker bistånd. De
övergripande mälen uttrycker såväl samhällets roll i olika problemprocesser som en positiv tilltro till människans egen förmåga.
Med de formuleringar som socialutredningen har valt för de övergripande målen har enligt flera remissinstansers mening utredningen dock
inte helt lyckats ge uttryck för sina intentioner när det gäller den enskildes
ansvar för sitt liv. Jag delar på denna punkt remisskritikens uppfattning.
Jag föreslår att socialtjänstlagens målparagraf skall kompletteras så att
individens ansvar kommer till klarare uttryck i lagen. Socialtjänsten fär
inte ges till uppgift att ta över ansvaret för enskilda människors handlingar
och livsföring. Vad socialtjänsten bör och kan göra är att förstärka och
komplettera människans egna resurser. Inte utan fog har socialvårdens

Prop. 1979/80: l

Socialtjänstens mål

139

"fixarroll" kritiserats. Jag har tidigare pekat på att det innebär en kränkning att frånta den enskilde ett personligt ansvar för hans liv och handlande. Därmed riskerar man passivering och beroende. Å andra sidan fär
självfallet detta konstaterande inte tas som utgångspunkt för konservativa
värderingar av socialtjänstens roll i förhållande till människor som står
inför övermäktiga svårigheter och vilkas valmöjligheter är hårt beskurna.
En annan kritik av utredningens förslag går ut på att det skulle råda
bristande samstämmighet mellan socialtjänst och övergripande mål. Denna
kritik har flera varianter. En har till innebörd att socialtjänsten inte kan
förverkliga portalparagrafens mål och åstadkomma t. ex. "'jämlikhet i levnadsvillkor". Här vill jag bara erinra om att socialtjänsten enligt lagförslaget skall främja en sådan utveckling. Självfallet är socialtjänsten bara en
faktor bland många. Andra faktorer betyder ofta mer för att främja en ökad
jämlikhet. Därmed är svaret också givet på en annan kritik som framhåller
att de övergripande målen inte är exklusiva för socialtjänsten utan gäller.
eller bör gälla. många andra samhällsverksamheter. Till denna kritik knyts
ibland synpunkten att de övergripande målen inte har sin plats i en enskild
författning utan i grundlagen. Socialutredningen säger i denna fråga att
sociala mål som överensstämmer med regeringsformens principer bör vägleda inte bara socialtjänsten utan all samhällsverksamhet. Jag delar socialutredningens mening. Socialtjänsten är en av många verksamheter som
skall sträva efter att uppfylla de sociala målen. Det har stor betydelse att
dessa riktlinjer läggs fast i den lag som skall reglera omdaningen av den
traditionella socialvården till en socialtjänst.
De övergripande målen bör kunna bidra till att blotta alltför kortsiktiga
åtgärder och inbördes motstridande insatser. De innebär även en öppen
redovisning av de värderingar som bör prägla verksamheten. Detta är att
föredra framför strävanden som styrs av dolda värderingar vilka på ett mer
okontrollerat sätt kan påverka en verksamhet. De övergripande målen
skall visserligen konkretiseras och preciseras i delmål, men sådana delmål
gör inte de övergripande målen överflödiga. Dessa bör fä betydelse för den
socialpolitiska debatten inte bara på riksplanet och regionalt utan också i
kommunerna. Man kan t. ex. fråga sig hur praktiska reform- och budgetförslag som läggs fram överensstämmer med de övergripande målen; vilka
målkonflikter man möter här, vilka prioriteringar man då bör göra osv.
Det finns slutligen två olika kritiska inslag i opinionen kring målfrågorna
som jag har fäst mig särskilt vid. Från helt skilda utgångspunkter kan båda
sägas gälla frågan om den livskvalitet som socialtjänsten skall medverka
till att tillförsäkra människorna.
Den ena utgångspunkten är att socialutredningen borde starkare ha
betonat den enskildes rätt till ett meningsfullt arbete och en fullgod bostad.
T. ex. skolöverstyrelsen betecknar rätten till arbete som en väsentlig livskvalitet i varje ung människas tillvaro. Sveriges kommunaltjänstemannaförbund säger att avsaknad av arbete eller bostad ofta tillhör de förhållan-
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den som orsakar sociala problem. Jag har självfallet samma uppfattning
som dessa remissinstanser om de grundläggande värden som rätten till
arbete och rätten till bostad utgör. Dessa rättigheter kan, som framgår av
vad jag har nämnt tidigare (avsnitt 2.1.3) härledas ur de övergripande
målen. Jag anser rätten till arbete och rätten till bostad ha en si\ avgörande
betydelse för den enskildes sociala situation att de bör framhävas tydligare
i socialtjänstlagen än som har skett i socialutredningens förslag. Vidare har
särskilt ungdomsarbetslösheten konkret visat att utbildning är av grundläggande betydelse för möjligheterna att fä och behMla ett arbete. En bristfi\.1lig utbildning kan givetvis vara ett svårt handikapp även i övrigt i ett så
komplicerat samhälle som värt. Jag äterkommer till dessa frågor senare
(bl. a. i avsnitt 2.4 Socialtjänsten - funktion och uppgifter).
Den andra utgångspunkten är att utredningen har skjutit den materiella
tryggheten alltför mycket i förgrunden. Detta skulle enligt vissa remissinstanser, som KOS, Svenska diakonsällskapet m. fl., innebära att begreppen livskvalitet, solidaritet och gemenskap har fått en mindre central
ställning än den borde ha. I anslutning till dessa påpekanden vill jag
understryka de värden som ligger i att alla människor känner och tar ett
ansvar för sina medmänniskor. En aldrig så väl fungerande socialtjänst kan
inte ersätta det ansvar och den solidaritet med sin nästa i ord och gärning
som måste vara en hörnsten i samhällsgemenskapen. Det finns tyvärr
tecken som tyder på att det moderna samhällets utveckling med urbanisering, befolkningsomflyttning m. m. har lett till ett ökat främlingskap i
samhället där ansvaret för medmänniskan i den-omedelbara omgivningen
löper risk att komma på undantag. Dessa frågor bör liksom andra ideella
faktorer i begreppet livskvalitet fä sin berättigade betoning när vi drar upp
riktlinjerna för den framtida socialtjänsten.
2 .2 .3 Målinriktad ramlag

Socialutredningens förslag om en målinriktad ramlag har fått stark uppslutning under remissbehandlingen. Kommunerna anses fä stor frihet att
anpassa biståndet efter skiftande behov och önskemål. Socialstyrelsen
pekar på att socialtjänsten är till för alla medborgare och att lagen avser att
motverka mälgruppsinriktade och symptomorienterade åtgärder. Samtidigt kommer kritik inte minst från handikapprörelsen, där man menar att
förslaget möjliggör stora standardskillnader mellan kommunerna och att
det är de svagaste grupperna i samhället som får lida mest av detta.
Jag ämnar i det följande på olika områden föreslå åtgärder som leder till
en fastare reglering än vad socialutredningen har föreslagit utan att lagen
samtidigt förlorar sin karaktär av målinriktad ramlag.
När förutsättningarna för att införa en målinriktad ramlag på socialtjänstens område skall undersökas bör en allmän utgångspunkt kunna vara att
ju bättre lagstiftarna i lagen anger mål och syften, desto mindre blir
behovet av en fast, detaljerad reglering. Saken kan också med socialutred-
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ningens ord uttryckas så att "ju större frihet som ges att utforma socialtjänsten, desto starkare blir kr~vet på att lagen anger vägledande mal för
verksamheten'·.
En mindre fast reglerad lagstiftning ger större frihet vid val av tillvägagångssätt och gör det möjligt att ta större hänsyn till vad den enskilde vill
och behöver. Det ligger i linje med den helhetsprincip som präglar socialtjänstreformen att hänsyn skall kunna tas till många samverkande faktorer
när socialtjänsten tillsammans med den det gäller skall finna den mest
ändamålsenliga åtgärden eller kombinationen av insatser. En alltför detaljerad lagstiftning kan här utgöra ett hinder.
Som både utredningen och remissinstanserna har pekat på ger en målinriktad reglering också utrymme för en positiv utveckling av socialtjänstens
metoder och arbetssätt.
Utan att ge avkall på standardkraven måste kommunerna ha ett utrymme att utforma socialtjänsten så att den bäst tillgodoser kommunmedlemmarnas behov. Strukturella olikheter mellan kommunerna kan motivera
vissa skillnader i socialtjänstens uppbyggnad och verksamhet. Som jag
kommer att gå in på senare måste denna frihet givetvis ha sina gränser.
Den föreslagna lagen bör naturligtvis också ses mot bakgrunden av att
kommunsammanläggningarna har gett dagens kommuner bättre förutsättningar, ekonomiska och andra. att bedriva en effektiv socialtjänst. Inte
minst viktig i sammanhanget är den kår av utbildade tjänstemän som har
vuxit fram inom den kommunala socialvärden under de senare årtiondena.
Jag återkommer senare till de frågor om utbildning av såväl förtroendevalda som tjänstemän som aktualiseras av socialtjänstreformen (avsnitt
2.26).
En målinriktad ramlag skapar nya förutsättningar för resultatvärdering.
Även om metodproblemen är betydande, kommer resultatet av olika insatser att kunna jämföras med olika konkreta och preciserade delmål som
endera finns direkt intagna i lagen eller som utarbetas med ledning av lagen
och dess förarbeten.
Kommunförbundet har i sitt remissvar kritiserat utredningens förslag för
att det kan ge upphov till detaljföreskrifter och allmänna råd som i alltför
hög grad kommer att begränsa kommunernas politiska handlingsfrihet.
De flesta kritiker har som framgått av vad jag har sagt tidigare dragit en
annan slutsats, nämligen att ramlagen leder till risker för ojämnheter i
standard mellan kommunerna och osäkerhet över skyldigheter och rättigheter. Flera juridiska instanser, klientorganisationer m. fl. står bakom en
sådan kritik. Inte bara lagstiftningen utan även utredningens förslag att
minska de specialdestinerade statsbidragen och öka de generella anses
kunna bidra till att standardskillnaderna mellan kommunerna behålls eller
rentav ökar. TCO föreslår att ämbetsverken skall ges befogenhet att ställa
upp vissa minimikrav både kvantitativt och kvalitativt i fråga om utbudet
av tjänster till medborgarna. Vidare bör enligt TCO:s mening socialstyre!-
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sen utfärda alternativa rekommendationer i fräga om t. ex. vissa intagningsreglcr och avgiftstaxor.
Jag anser att man mäste fästa stort avseende vid de risker för standardskillnader och osäkerhet om skyldigheter och rättigheter som kritiken har
pekat på. Samtidigt hör man hälla i minne alla de faktorer som balanserar
en ogynnsam utveckling. Jag vill erinra om att socialtjänstlagen inte möjliggör åtgärder som står i strid mot den enskildes vilja. Andra viktiga funktioner som verkar för konkretiscring av den enskildes skyldigheter och rättigheter samt enjämnare standard mellan kommunerna är dels besvärsinstitutet och de rättsvi'trdande instansernas prövning dels tillsynsmyndigheternas viktiga roll.
Viktigt i sammanhanget är även vad medborgarna i kommunerna kräver.
Liksom socialstyrelsen vill jag understryka att de tjänster ramlagen kan
erbjuda är till för kommunens samtliga medborgare. Det politiska ansvaret
för hur socialtjänsten sköts kan komma att fä ökad tyngd.
2.3 Kommunens ansvar

2 .3. I Ett yttersta ansvar

*

I I ShjL anges att varje kommun skall se till att den som vistas
kommunen får den omvårdnad som med hänsyn till hans behov och förhållanden i övrigt kan anses tillfredsställande. Kommunen skall vidare sörja
för att den som vistas i kommunen och som finnes vara i behov av
socialhjälp får sådan hjälp enligt vad som sägs i lagen. Enligt 6 ShjL
åligger det socialnämnden att bl. a. göra sig väl förtrogen med den enskildes behov av omvårdnad och verka för att detta blir tillgodosett.
Enligt NvL skall nykterhetsnämnd bl. a. verka för allmänt nykterhetsfrämjande ä.tgärder och genom stöd- och hjälpinsatser söka återföra den
som missbrukar alkohol till ett nyktert liv.
Kommunens ansvar för barnavärden slås fast i 2 BvL. Enligt denna
bestämmelse skall varje kommun sörja för sin barnavärd enligt vad som
sägs i lagen samt även i övrigt genom lämpliga anordningar och åtgärder
främja en gynnsam utveckling av de unga och goda uppväxtförhållanden i
övrigt för dem.
Socialutredningen framhåller att den enskilde i ett allt mer komplicerat
samhälle får allt större svårigheter att finna vägarna till den hjälp och
service som samhället kan ge. Det är därför enligt utredningen angeläget
att ett organ i samhället får uppgiften att förmedla hjälpinsatser frän andra
samhällsorgan och tillgodose det behov av bistånd som därutöver kan
föreligga i det enskilda fallet. Utredningen anser att det härigenom skapas
bättre garantier för att den som behöver samhällets bistånd ges det stöd
och den hjälp som kan behövas i varje särskilt fall. Man bör lägga fast
vilket organ som har det yttersta ansvaret för att den enskilde får den hjälp
som han behöver. Enligt utredningen har kommunen de bästa förutsättningarna för detta.

*

*
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Vidare framhflller socialutredningen att ett sfldant yttersta ansvar innebär tlera uppgifter för kommunen. Det bör således ankomma på kommunen att ta rätt pä de hjälpbehov som finns i kommunen. Den enskilde
bör fä rad och anvisningar om de hjälpmöjligheter som finns i samhället.
Kommunen bör vid behov förmedla insatser från andra samhällsorgan.
Kommum.:n bör vidare tillgodose sådana individuella behov som inte
klaras av annat samhällsorgan. I första hand bör kurativa och ekonomiska
ätgärder komma i fråga. Som den yttersta konsekvensen av det kommunala ansvaret bör enligt utredningen följa skyldigheten att bereda den enskilde behövlig vård. Jag flterkommer till frågan om ansvarsfördelningen mellan socialtjänsten och andra vårdområden.
Utredningen konstaterar att tanken om ett övergripande ansvar för
kommunen för den enskildes sociala situation har kommit till klart uttryck
i de ändringar som genomfördes i ShjL år 1968. Utredningen vill fullfölja
tanken och föreslår att det i socialtjänstlagen skall tas in en bestämmelse
om att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen fär det stöd och den hjälp som de behöver.
När det gäller räckvidden och innebörden av det kommunala ansvaret
päpekar utredningen att kommunens ansvar vidgas i förhållande till gällande rätt. Den enskildes ekonomiska förhållanden skall enligt förslaget inte
tillmätas självständig betydelse för kommunens skyldighet att ge behövlig
värd.
Bland remissinstanserna är det en allmän uppfattning att kommunen bör
ha det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen fär det stöd och
den hjälp som de behöver. Socialutredningens förslag i denna del tillstyrks
diirför eller lämnas utan erinran genomgående.
Jag vill för min del inledningsvis påpeka att socialtjänstens karaktär av
kommunal angelägenhet anges på skiftande sätt i de nuvarande sociala
vårdlagarna. I ShjL och BvL kommer den kommunala kompetensen till
klart uttryck. medan den däremot i NvL anges på ett mera indirekt säll.
Socialutredningens förslag att det i socialtjänstlagen uttryckligen skall
föreskrivas att varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område
har inte mött någon erinran under remissbehandlingen. Jag delar utredningens uppfattning att socialtjänsten också i framtiden i första hand bör
vara en kommunal angelägenhet. Detta bör liksom nu framgå av lagstiftningen på området.
Kommunens ansvar för sociala insatser är i dag begränsat till de särskilda hjälpbehov som anges i värdlagarna. Den enskildes ekonomiska situation tilläggs i vissa fall avgörande betydelse för rätten till bisti'tnd. Efter
hand har emellertid tanken på ett mera övergripande kommunalt ansvar för
den enskildes välbefinnande växt fram. I lagstiftningen har detta kommit
till uttryck genom 1968 års ändringar i ShjL. Genom dessa tillades att
kommunen skall se till att den som vistas i kommunen får den omvårdnad
som med hänsyn till hans behov och förhtlllanden i övrigt kan anses

Prop. 1979/80:1

Ko11111111111'11s ansrnr

144

tillfredsställande. Tillägget gjordes för att undanröja den tvekan som kunde finnas om kommunernas kompetens att tillgodose den enskildes behov
av omvanlnad. Med tanke pf1 socialutredningens allmänna översyn av
vårdlagstiftningen begränsades emellertid ändringarna till vad som oumlgängligen behövdes för att kommunerna inte längre skulle tveka om sin riitt
att aktivt engagera sig i hithörande fri'tgor. Kompletteringen var inte avsedd att medföra nägon ändring i förhållande till giillande rätt när det gällde
innebörden av begreppet socialhjälp.
Kommunens yttersta ansvar för att de som vistas i kommunen fär det
stöd och den hjälp som de behöver är enligt min mening en viktig förutsättning för att den enskildes ekonomiska och personliga trygghet skall kunna
garanteras av samhället. Som jag aterkommer till längre fram föreslås den
enskilde fä en rätt till bistånd för sin försörjning och sin livsföring i övrigt
(avsnitt 2.5). Det innebär att kommunen, utöver de skyldigheter för barnoch ungdomsvi'm1, nykterhetsvård och annan socialvård som den är ålagd
enligt de gällande vårdlagarna. ocksa för en skyldighet att bistt\. nya grupper l. ex. äldre och handikappade som behöver insatser i form av social
hemhjälp o. J. Kommunens ansvar innebär vidare en skyldighet att hjälpa
den enskilde när han har svt\.rt att finna vägarna till den hjälp och service
som samhället i övrigt kan ge. Som statens invandrarverk har betlmat
gäller detta inte minst invandrarna. Även andra grupper av hjälpbehövande kan pi\ grund av sin utsatta situation ibland sakna tillräcklig initiativkraft for att nå rätt i vi'trt komplicerade samhiille. Jag delar därför i likhet
med remissinstanscrna utredningens uppfattning att kommunen bör ha ett
yttersta ansvar för att den enskilde för de stöd- och hjälpinsatscr som han
behöver.
Den beskrivning av innebörden i ansvaret som utredningen har lämnat
ger enligt min uppfattning en god bild av kommunens uppgifter. Huvuduppgiften är att bistä med sadana hjälp- och stödinsatser som inte faller
inom något annat samhällsorgans ansvarsomrt1de (I. ex. sjukvtirdens). Därutöver iir det enligt min mening uppgifterna att ge den enskilde rf1d och
anvisningar och att vid behov förmedla insatser från andra organ som iir
särskilt betydelsefulla.
Som utredningen pilpekar följer av kommunens ansvar även uppgiften
att vidta tillfälliga {1tgärder i väntan pä att en ansvarig huvudman kan ge
den enskilde behövlig vt'trd. Jag kommer senare att beröra denna uppgift i
samband med att jag gi'tr in på frilgor om hchovet av en klarare gränsdragning mellan socialtjänsten och sjukvärden. I detta sammanhang vill jag
emellertid understryka att uppgiften att provisoriskt bistä den som har ett
akut hjälpbehov redan i dag utgör en naturlig del av det sociala arbetet.

2.3.2 A1ä1111iska11s eget

1111.l'l"tir

Nagra remissinstanser. bl. a. Föreningen Sveriges socialchefer och
SACO/SR. uttrycker farhi'tgor för att ett utvidgat kommunalt ansvar för
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den enskildes levnadsförhållanden samtidigt kan uppfattas som en begränsning av den enskildes eget ansvar.
Som jag framhöll i fråga om de övergripande målen för socialtjänsten bör
det vara socialtjänstens uppgift att förstärka och komplettera människans
egna resurser, inte att begränsa hennes ansvar för sin egen situation. I
socialtjänstlagen kommer detta att framgå inte bara av den inledande
målparagrafen. Också i de bestämmelser som skall reglera rätten till bistånd anges det att biståndet skall utformas så att det stärker den enskildes
resurser för ett självständigt liv. Mitt ställningstagande i frägan om vård
utan samtycke av vuxna missbrukare. som innebär att det inom socialtjänsten inte skall finnas några lagregler som ger möjlighet att ingripa mot
den enskildes vilja, är om man så vill ett annat uttryck för att missbrukaren
själv måste ta ansvaret för sitt liv. Den syn som således på olika sätt
kommer till uttryck i den nya socialtjänstlagstiftningen bör vara ägnad att
motverka att det nya och utvidgade kommunala ansvaret får den utveckling som man har befarat från en del håll.
I detta sammanhang är det också angeläget att stryka under ansvaret för
medmänniskorna. LO har i sitt remissvar påpekat att det är väsentligt att
kommunernas yttersta ansvar inte leder till att enskilda och organisationer
fritar sig från ansvar att solidariskt stödja och hjälpa sina medmänniskor.
Flera andra remissinstanser för fram liknande synpunkter. Jag delar helt
dessa åsikter.
De insatser som görs av enskilda och organisationer är inte bara i sig
värdefulla, de är också betydelsefulla komplement till den kommunala
socialtjänsten. Så kan t. ex. tidigt insatta hjälpinsatser på frivillig väg ofta
förhindra att det uppkommer behov-av mera omfattande sociala åtgärder.
Ett förtroendefullt samarbete mellan socialtjänsten och de frivilliga organisationerna är viktigt.
Jag vill samtidigt stryka under att det här inte bara är fråga om de
enskilda organisationernas insatser. Dessa är väl kända och erkända. Men
också den enskilda människan måste i det vardagliga livet vara beredd att
efter förmåga bistå en medmänniska - det kan vara att hjälpa ett barn som
mobbas, en invandrare som diskrimineras, en sjuk eller berusad människa
som ligger hjälplös på gatan, en gammal eller handikappad människa som
behöver ett handtag. I dessa och liknande situationer är det nödvändigt au
den enskilde bryr sig om och visar solidaritet med sin medmänniska.
Jag vill slutligen påminna om att jag som ett resultat av synpunkterna
under remissbehandlingen har stannat för au föreslå att socialtjänstlagens
målparagraf skall kompletteras så att den enskildes ansvar för sin och
andras sociala situation kommer till klarare uttryck.
2 .3 .3 Gränsdragningsfrågor
l frågan om gränsdragningen mellan socialtjänsten och andra verksamhetsområden framhåller socialutredningen att förslaget inte avser att leda
10 Riksda!fen 1979/80. I sam/. Nr I. Del A
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till ändring av det ansvar som författningsenligt åvilar huvudmän för andra
vårdomr:iden. Förslaget ärt. ex. inte tänkt att leda till någon vidgning av
kommunens ansvar i förhållande till sjukvården. Med det yttersta ansvaret
följer emellertid enligt utredningen uppgiften för kommunen att liksom nu
vidta ätgärder i väntan pä att en ansvarig huvudman kan ge den enskilde
behövlig vård.
Hälso- och sjukvårdsutredningen (S 1975: 04) har i uppdrag att ägna
särskild uppmärksamhet åt frågor som rör samarbetet mellan socialtjänsten och sjukvården. Mot denna bakgrund har socialutredningen avstått
frän att närmare precisera ansvarsfördelningen mellan socialtjänsten och
sjukvärden. En detaljreglering kunde också bli ett hinder för utvecklingen.
Socialtjänsten bör enligt utredningen inriktas på att i en flexibel samverkan
mellan de olika vårdområdena söka nå garantier för att den enskilde alltid
kan beredas den hjälp som han har rätt till.
Enligt socialutredningen medför förslaget inte heller i förhållande till
kriminalvården någon principiell ändring av de ansvarsförhållanden som
nu råder. Utredningen understryker dock att utgångspunkten måste vara
att kriminalvårdens klienter skall ha samma rätt till socialtjänstens insatser
som andra medborgare. Detta synsätt medför enligt utredningen i praktiken ett uttryckligt erkännande av socialtjänstens ansvar även för denna
grupp.
Ett stort antal remissinstanser uppehåller sig vid frågan om gränsdragningen mellan ansvaret för socialtjänsten och ansvaret för insatser på
andra områden, särskilt sjukvårdens och kriminalvårdens områden. Utredningen kritiseras i detta sammanhang för att inte tillräckligt noga ha angett
gränserna för olika ansvarsområden. Socialstyrelsen har uppfattningen att
kommunens yttersta ansvar måste ges en klarare bestämning i förhållande
till andra huvudmäns ansvarsområden, främst då gentemot sjukvården och
kriminalvården. I annat fall kan det enligt styrelsen finnas risk att en
kommun med sitt yttersta ansvar får ta på sig uppgifter som normalt skall
utföras av annan huvudman. Styrelsen menar att svåra gränsdragningsproblem finns framför allt inom äldreomsorg och vård och behandling av
alkohol- och narkotikamissbrukare. Även utvecklingen mot öppnare vårdformer inom psykiatri och kriminalvård ställer krav på precisering av
ansvars- och kompetensområden mellan dessa verksamheter och socialtjänsten. Socialstyrelsen anser vidare att andra huvudmän bör åläggas
motsvarande skyldighet att inom sitt ansvarsområde tillhandahålla behövliga resurser.
Riksrevisionsverket anser att behovet av en närmare ansvarsreglering
mellan kommunerna och sjukvårdshuvudmännen framstår särskilt klart
när det gäller äldreomsorg och behandling av missbrukare. Inom båda
dessa områden krävs ofta både medicinska insatser från landstingskommunerna och sociala insatser från kommunerna. När vårdresurserna är knappa, kan i dessa fall en oklar reglering av ansvaret lätt leda till att berörda
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huvudmän inte sätter in tillräckliga resurser för sin verksamhet utan i
stället förlitar sig till andra hl1vudmäns atgärder. En klarare ansvarsfördelning kan enligt verket ocksft vara betydelsefull för att huvudmännen inte i
onödan skall bygga upp parallella resurser som iir avsedda för samma
ändamfll. Liknande synpunkter förs fram av flera länsstyrelser och kommuner.
Även Kommunförbundet påtalar risken för att andra huvudmän undviker att bygga ut angränsande resurser. Det är därför enligt förbundet
angeläget all det kommunala ansvaret i princip begränsas till det kommunala kompetensomrftdet. Förbundet är emellertid införstfttt med att det
inte går att dra skarpa kompetensgränser mellan olika huvudmän och
framhåller att gränsfri\.gor sft li'lngt möjligt hör lösas i samförstftnd mellan
huvudmännen. För det fall att detta undantagsvis inte kan göras föreslår
förbundet att ansvarsregeln kompletteras med bestämmelser om rätt till
ersättning frftn annan huvudman. Andra remissinstanser menar att det
ansvar som ligger hos andra huvudl'län hör anges i författningar som gäller
för dem.
Enligt min uppfattning behöver frågan om en mera ingående ansvarsfördelning mellan socialtjänsten och andra huvudmän övervägas främst i
fråga om vttrdinsatser. De ekonomiska resurser som krävs för bistånd av
detta slag är ofta betydande. Remissinstanserna har främst pekat på omsorgerna om äldre, vården av psykiskt sjuka och vården av missbrukare
som omrftden där gränserna mellan socialtjänst och sjukvård traditionellt
är oskarpa. V:'mlbehoven är på dessa områden ofta sammansatta. och det
kan vara svårt att urskilja gränserna mellan sjukvttrd och social rehabilitering. Nflgon gång kan det rentav framstå som beroende på slumpen om en
institution på sjukvårdens omrade eller en på socialvflrdens område anlitas
fi.ir att klara vi'lrdbehovet. Gränserna suddas också ut genom att man till
socialvardens institutioner knyter sjuk vårds personal och att man på motsvarande sätt inom sjukvården anställer kurativ personal. Mot denna bakgrund är det begripligt att remissinstanserna ställer sig kritiska mot att
utredningen inte har försökt alt närmare precisera ansvarsfördelningen
mellan socialtjänsten och sjukvä.rden utan har nöjt sig med att hänvisa till
hälso- och sjukvårdsutredningen och till behovet av samarbete mellan de
båda ansvarsomril.dena.
Det förtjänar dock alt understrykas att det i allmänhet inte möter ni\.gra
svårigheter att avgöra om ett vii.rdhehov skall tillgodoses av landstingskommunen inom sjukvtmlens ram eller av den kommunala socialtjänsten
och att detta gäller även i flertalet fall av sammansatt vård behov. 1 den
mån den som är intagen för sjuk värd under vård tiden ·också har behov av
en klart urskiljbar social tjänst. t. ex. barntillsyn eller social hemhjälp.
behöver några gränsdragningsproblem inte uppkomma. Socialnämnden
har här ett klan ansvar. Pti samma sätt följer det klart av det kommunala
ansvaret att socialnämnden skall svara för den sociala rehabilitering som
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kan krävas t. ex. beträffande alkohol- och narkotikamissbrukare sedan det
omedelbara behovet av sjukvård har tillgodosetts. r dessa fri\gor kan jag
f. ö. hänvisa till mina överväganden när det giiller vård lllan samtycke
(avsnitt 2.25 och bilaga 4).
Man skulle i och för sig kunna tänka sig att man gj.orde en inventering av
de viirdområden som innehåller sammansatta behov av de slag som tidigare har nämnts och direkt i författning ang;1v vilken huvudman som hade
ansvaret för de olika omrtldena. En sf1dan lösning skulle uppfylla krav pf1
förutsebarhet och möjlighet till noggrann planering. Av olika skäl kan jag
emellertid inte finna att det skulle vara en hra lösning. Svårigheterna är
stora att på detta sätt förutse alla gränsområden. Med en förändring av
samhället kan nya gränsområden uppkomma som m:'l.ste regleras med
päföljd att vt\rdbehov kanske inte tillgodoses under avsevärd tid. Lösningen är därför enligt min mening inte tillräckligt smidig.
Om man vidare t. ex. slog fast att kommunen svarade för alla omsorger
om äldre oavsett vårdbehovets natur. skulle detta innebära att kommunerna fick ta pt\ sig uppgifter inom sjukvärden som landstingskommunen
traditionellt har haft hand om. Omvänt skulle landstingskommunen fä ta
ansvar för rent sociala behandlingsinsatser i en omfattning som är främmande för denna huvudman. Möjligheterna att göra rationaliseringsvinster
och utnyttja överkapacitet skulle minska. En alltför skarp ansvarsfördelning skulle också kunna leda till totalt ökade kostnader. Jag anser ocksä att
det finns risk för att det värde som ligger i ökat kunskapsutbyte genom
samarhete mellan kommuner och landstingskommuner skulle g:'l. förlorat.
Mot bakgrund av vad jag har sagt nu är jag inte beredd att föreslå
detaljerade regler för ansvarsfördelningen mellan socialtjänsten och sjukv~1rden. Jag utgår i stället från all de tveksamheter som kan komma upp i
fråga om denna fördelning smidigast fär sin lösning genom överenskommelser mellan huvudmännen. Pa detta sätt kan hl. a. lokala behov och
önskemål bäst tillgodoses. Som jag har sagt tidigare innebär principen om
ett yttersta ansvar för kommunerna inte ni'tgon ändring i fördelningen av de
uppgifter som i dag ligger hos kommunerna resp. landstingskommunerna.
Det är således inte heller i framtiden en kommunal uppgift att hygga upp
resurser för sjukvård. För att äskådliggöra detta vill jag framhälla att
socialnämnden. om den i ett enskilt fall finner att behov av sjuk värd
föreligger, i första hand har att hänvisa den hjälpsökande till sadan vård
och vid hehov förmedla kontakt mellan den hjälpsökande och vt'lrdinrättningen. Kommunen har givetvis ingen skyldighet att ens interimistiskt
tillhandahålla sjukvårdsinsatscr men skall svara för insatser som ligger
inom ramen för socialtjänsten och som är bäst ägnade att stödja och hjälpa
den enskilde.
Aandra sidan är dt!I angeläget att landstingskommuncn i möjligaste mån
begränsar sina uppgifter till de sjukvårdande. Varken kommuner eller
landstingskommuner är i längden betjänta av att landstingskommuncn

Prop. 1979/80: 1 Komm1111e11s a11svar

14')

t. ex. hygger upp sociala resurser inom den öppna vf1rden som iir parallella

till socialtjänstens. Att kommunerna inte sällan är för små för att klara
större institutionella resurser och att landstingskommunerna i dessa avseenden mäste fylla viktiga sociala funktioner är en annan sak. Jag f1terkommer senare till fr:'lgorna kring k<.immunernas och landstingskommuncrnas ansvar för den tyngre sociala institutionsvärden (avsnitt 2.13 ).
Vad jag har anfört nu i fråga om ansvarsfördelningen mellan socialtjänsten och sjukvä.rden hör kunna tillämpas generellt i fråga om griinsdragningen mellan socialtjänsten och andra verksamhetsområden. När det
gäller gränsdragningen mot kriminalvården krävs det dock särskilda överväganden. Jag i'lterkommer strax till dessa.
Som jag har framhäll it tidigare understryker flera remissinstanser vikten
av att andra huvudmäns ansvar anges i författningar som gäller för dem.
Jag delar denna synpunkt och vill betona att man härigenom underlättar
samarbetet mellan dem som ansvarar för olika verksamhetsområden. N<igot behov av att nu göra en samlad översyn av de författningar som kan
komma i fråga anser jag dock inte att det finns. Frågor av detta slag bör i
stället beaktas i det löpande lagstiftningsarbetet.
Jag föreslår att bestämmelsen om kommunens yttersta ansvar i socialutredningens förslag till socialtjänstlag skall kompletteras så all det tydligare
framgår att detta ansvar inte innebär en inskränkning i det ansvar som vilar
pä andra huvudmän.
Några remissinstanser har i detta sammanhang tagit upp fragor som rör
ansvarsfördelningen mellan socialnämnden och andra grenar av den kommunala verksamheten. Jag återkommer till sådana frågor senare (avsnitt
2.16).

2.3.4 Särskilt om griinsdrag11i111:c11 mot kriminall'llrden

Jag vill till en början understryka socialutredningens uttalande att kriminalvårdens klienter skall ha samma rätt till socialtjänstens insatser som
andra medborgare. Att på detta sätt otvetydigt slå fast socialtjlinstens
ansvar bör sa vitt jag kan finna i allmänhet inte leda till några oklarheter.
Redan i dag råder det dock viss osäkerhet främst om kostnad sans varet för
vissa klienter som vi.\rdas i frihet.
l juni 1977 redovisade en särskild arbetsgrupp i en rapport till brottsförehyggande rådet synpunkter på statens och kommunernas kostnadsansvar
för vissa behandlingsätgärder inom kriminalvi.\rden. Arbetsgruppen konstaterade inledningsvis att några oklarheter beträffande kostnadsfördelningen mellan kriminalvården och andra huvudmiin inte torde behöva
uppstå under den tid en person är inskriven i och vistas pi.\ anstalt. Även i
fråga om fördelningen av kostnader för frivårdens klienter (villkorligt
frigivna. dömda till skyddstillsyn m. fl.) torde principen enligt arbetsgruppens mening vara helt klar. I det förra fallet svarar staten som huvudman
för kriminalvi.\rden för alla värdkostnader. i det senare bärs kostnaderna av
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kommunerna som huvudmän för socialvtirden. Enligt min mening finns det
heller inte anledning att gå ifrän dessa principer när den nya socialtjänstlagstiftningen genomförs.
Oklarheter föreligger diiremot när det gäller kostnadsansvaret för de
klienter som formellt är inskrivna på anstalt men faktiskt vistas ptt annat
h:'tll. Denna situation kan föreligga i tv:'t fall. Det ena är att klienten har
medgctts frigivningspermission för att söka ordna sin sociala situation och
om möjligt pf1börja anställning eller studier. Enligt arbetsgruppens mening
hör kriminalvärden för dessa klienter bestrida kostnader som uppstår när
päföljden verkställs (resor till och från anstalten. utrustningsbidrag m. m. ).
medan kostnader som kan uppkomma vid annan vård (hyra. mat. kläder.
sjukhusvf1rd) bör bestridas av resp. huvudman. I de fall en frigivningspermittent placeras i enskilt hem eller på behandlingshem fört. ex. narkotikamissbrukare hör den kommunala socialvården i hemkommunen svara
för kostnaderna. Jag ansluter mig till den uppfattning som arbetsgruppen
redovisade för dessa fall.
Det andra fall som arbetsgruppen nämnde i detta sammanhang är det där
klienten med stöd av 34 ~ lagen ( 1974: 203 l om kriminalvfml i anstalt har
medgetts rätt att under anstaltstiden vistas utanför anstalt. Några problem
med kostnadsfördelningen mellan olika huvudmän har inte uppstätt vid
placering pft sjukhus eller vid olika skolor. I dessa fall täcks kostnaderna
av socialförsäkringen. utbildningshidrag, studielån m. m. Oklarheter föreligger däremot enligt arbetsgruppen i fråga om principerna för kostnadsfördelning mellan stal och kommun vid placering i enskilt hem eller på
behandlingshem för narkotikamisshrukare. Under en tidsperiod som arbetsgruppen siirskilt granskade visade del sig att kriminalvården svarade
för hela kostnaden i något mer än hälften av fallen och att kriminalvärden
och hemkommunen inte siillan delade kostnaderna. I samtliga fall svarade
do.:k kriminalvården för hela kostnaden för kliidutrustning och resor i
samhand med placeringen.
Arbetsgruppen konstaterade att möjligheten till vistelse utanför anstalt
har kommit att utnyttjas i allt högre grad. Gruppen slog också fast att
kriminalvården enligt gällande regler måste hära kostnadsansvaret för
klienten eftersom denne inte är formellt utskriven frtrn kriminalvi\rd i
anstalt. Kriminalvården saknar dock anslag för denna värd och har därför
svårigheter att följa gällande princip för kostnad sans varet. Arbetsgruppen
hänvisade till socialutredningens och kommunalekonomiska utredningens
arbete och menade att principerna för kostnadsfördelningen mellan stat
och kommun vid placering av klienter enligt 34 ~ måste följa de huvudprinciper för ansvarsfördelning mellan de olika huvudmännen som dessa utredningar drar upp.
Sedan arbetsgruppen lämnade sin rapport. har kriminalvf1rdsstyrelsen
träffat en principöverenskommelse i frågan med Kommunförbundet. Denna innebär att så länge verkställigheten pagär i 34 ~-fallen skall kriminal-
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värdsstyrelscn svara för kostnaderna. Men fr. o. m. den beräknade dagen
för villkorlig frigivning eller frigivningspermission övergår kostnadsansvaret pi\ kommunen, om klienten vistas på ett enskilt hem vars hems vårdare
avlönas av kommunen eller i ell hehandlingshcm som drivs av kommunen.
Jag vill för egen del till en hörjan framhälla att ansvaret för att behövliga
vftrdinsatser i 34 *-fallen kommer till stftnd för den som är intagen i kriminalvårdsanstalt av naturliga skäl inte primärt kan åvila socialtjänsten.
Anser socialnämnden att den intagnes anpassning i samhället kan underlättas genom t. ex. placering i enskilt hem, lär det dock knappast vara något
hinder för nämnden att föresH'l kriminalvån.lsmyndigheterna en sådan placering. Initiativet till placering fär dock antas i det övervägande antalet fall
komma från kriminalvärdsmyndigheterna. Av arbetsgruppens rapport
framgftr att ett villkor för placering i behandlingshem för narkotikamissbrukare eller i enskilt hem är att planeringen av vistelsen alltid sker i samråd
med den sociala myndigheten m:h att kommunen godkänner placeringen.
När en framställning görs om placering av detta slag och kommunen finner
att den intagne är i behov av den föreslagna insatsen, ter det sig självklart
att kommunen har samma ansvar för att en adekvat placering sker som när
det gäller andra vårdbehövande. Några oklarheter i detta avseende lär
knappast behöva uppkomma.
Mera tveksam är emellertid frågan vem som skall svara för kostnaderna
för värden. Socialutredningen har inte tagit uttrycklig ställning i denna
fråga. Arbetsgruppen menade att man måste följa de huvudprinciper som
skall gälla för ansvarsfördelning mellan olika huvudmän. I fråga om kostnadsansvaret för institutionsvården innebär dessa huvudprinciper enligt
utredningens förslag att landstingskommunerna skall ha ansvaret för de
tyngre institutionerna. medan kommunerna i regel kommer att få svara för
kostnaderna fört. ex. behandlingshem för narkotikamissbrukare. Kostnaderna för placering i enskilt hem blir en kommunal angelägenhet. Som jag
återkommer till närmare längre fram (avsnitt 2. 13), bör emellertid kommunerna ha ett visst kostnadsansvar även i de fall landstingskommunen är
huvudman. Detta ansvar bör fullföljas genom att kommunen betalar avgifter för vården.
Det finns enligt min mening för den kommunala socialtjänstens del inte
anledning att i nuvarande läge förorda någon ändring i den principöverenskommelse som nyligen har ingätts mellan kriminalvårdsstyrelsen och
Kommunförbundet.
Jag vill avslutningsvis poängtera att det sagda inte innebär någon begränsning av klientens rätt att på samma villkor som gäller för andra fä
ekonomisk hjälp eller annat bistånd inom socialtjänsten.
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2.4 Socialtjänsten - funktion och uppgifter
2 .4. I

Socia/~jii11stem h111·111~fi111k1ioner

Socialutredningen delade i sitt prim:ipbetänkandc in socialtjänsten i ätta
huvudfunktioner. Under remissbehandlingcn var några instanser kritiska.
Sålunda förordade t. ex. socialstyrelsen i stället en indelning i tre huvudgrupper. nämligen samhällspåverkande åtgärder. sociala tjiinster m:h avhjälpande åtgärder.
I slutbetänkandet tar socialutredningen begreppet social ~jänst som utgångspunkt för den fortsatta systematiseringen. Alla former av socialnämndens sociala verksamhet vill utredningen kalla för sociala tjiinster.
"Med social tjänst bör avses varje social insats som socialnämnden svarar
för och som direkt eller förmedlat tjänar den enskilde och utgör medel för
verksamhetens mäluppfyllclse." Socialtjänstens medel sammanförs nu av
utredningen i tre huvudfunktioner.
Strukturinrikwde insatser, som syftar till en god samhällsmiljö.
Hit räknas medverkan i samhällsplaneringen. arbete med sociala problem i samhället. uppsökande verksamhet.
Allmiim inriktade insatser, varmed åsyftas generellt utformade sociala
insatser inom exempelvis barnomsorgen och äldreomsorgen.
Av särskild vikt är insatser som avser att tillgodose behov av information. barns och ungdoms omvårdnad och utveckling. arbete och försörjning, självständigt boende m. m .. social jour.
Jndil'iduellt inriktade insatser, som avser sociala tjänster direkt anpassade till den enskilde individens behov.
Hit räknas bl. a. kommunal behovsprövad ekonomisk hjälp. upplysningar. samtal och rådgivning om ekonomi. barnuppfostran, samlevnad osv ..
andra förebyggande insatser och hjälpåtgärder som motiveras av den aktuella situationen, fortlöpande kontakt för stöd och rådgivning vid
problembearbetning (bl. a. familjerådgivning, gruppterapi. psykodrama),
erbjudande om behandling och värd i olika former. insatser som gäller
nyinflyttades och invandrares förhållanden.
Jag delar utredningens uppfattning att en helt klar gränsdragning inte är
möjlig. En viss social tjänst kan vara sammansatt och beröra mer än en
huvudfunktion. Det är snarast bedömningen av tjänstens hul'lldsakliga
inriktning, e1ler annorlunda uttryckt var tjänsten har sin tyngdpunkt. som
har fått bestämma indelningen.
Vissa av socialtjänstens vård- och serviceområden griper över alla huvudfunktioner och då framför allt allmänt inriktade insatser och individuellt inriktade insatser. Det gäller samhällets omsorger om barn och ung-
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dom. omsorgerna om äldre människor liksom omsorgerna om miinnislwr
med handikapp.
Det är här frå.ga om omräden inom socialtjiinsten som är mycket omfattande med hänsyn till det antal människor de berör och de stora resurser de
tar i anspräk. Jag behandlar diiii'ör dessa omräden siirskilt senare i mitt
anförande (avsnitt 2. 9-2.11 ). Hela huvudomrädet individuellt inriktade
insatser är f. ö. så omfattande att jag här kommer att inskriinka mig till att
huvudsakligen hänvisa till vad jag anför längre fram.
Inte heller bestämningen av begreppet sm:ial tjiinst gär helt fri frän
kritik. Kommunförbundet päpekar all om t. ex. fritidsgärdsverksamheten
drivs av socialnämnden i en kommun. kommer den att riiknas som en
social tjänst. medan den i en annan kommun där verksamheten drivs av
fritidsnämnden hänförs till fritidsverksamhet. Förbundet vill avgränsa begn:ppet till socialnämndens lagbundna verksamhet. vilket inte skulle hindra att kommunen svarar för sociala tjänster i vidare mening.
Jag vill här erinra om att det är kommunen som inom sitt omräde skall ha
ansvaret för socialtjänsten (avsnitt 2.3 ). I fråga om strukturinriktade och
allmänt inriktade insatser bör det med ett undantag sta kommunen fritt att
överlåta ät särskilt organ att ha hand om vissa uppgifter. medan det
övergripande ansvaret ligger kvar pa socialnämnden. som bör anmäla hos
kommunen om uppgiften inte sköts pa avsett sätt. Undantag fran kommunens valfrihet avseende organisationen av sa<lana insatser iir socialnämndens uppgift att medverka i samhällsplaneringen. Det utesluter givetvis
inte att också fakultativa organ. t. ex. fritidsnämnden och kulturnämnden
bör vara med i denna planering. Individinriktade insatser hör enbart socialnämnden eller social distriktsnämnd ha hand om. Jag aterkommer senare
närmare till olika kommunala kompetensfrägor i samband med behandlingen av den kommunala socialförvaltningens organisation m. m. (avsnitt
2.19).

Med hänvisning till vad jag har sagt nu föreslär jag att med social tjänst
skall avses varje social insats som socialnämnden a11s1·11r1ir for och som
direkt eller förmedlat tjänar den enskilde och utgör medel för verksamhetens måluppfyllelse. Härmed avses också verksamhet som sm:ialnämnden
inte direkt har hand om men har ett övergripande ansvar för. Därmed bör
man kunna undvika att samma slags insats i vissa kommuner riiknas som
social tjänst och i andra kommuner inte riiknas som social tjänst heroende
på om den sköts av socialnämnden eller inte.
Socialutredningens slutliga förslag om indelning i de tre huvudfunktionerna har mött fä invändningar. Till de remissinstanser som uttalar sig
direkt positivt om förslaget hör TCO och Sveriges socionomförbund. som
säger att indelningen är ändamålsenlig. Även SACO/SR är huvudsakligen
positiv. N yktt:rhetsrörelsens landsförbund anser att grupperingen lägger
en värdefull grund för en fortgå.ende analys av samhällsutvecklingen och
för fortsatt socialt arbete.
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Socialstyrelsen vill kalla "strukturinriktade insatser" för "samhällspaverkande insatser". I styrelsens utvecklingsarbete är motsvarande benlimningar samhällspåverkande åtgärder. allmänt inriktade ätgärder nch avhjälpande åtgärder.
Socialutredningen har i slutbetänkandet till stor del beaktat sm:ialstyrclsens tidigare kritik mot den indelning som föreslogs i principbetänkandet.
De ändringar som utredningen gjorde som en följd av kritiken var enligt
min mening ändamålsenliga. Jag vill däremot inte ansluta mig till socialstyrelsens förslag till ändringar i den systematik som socialutredningen slutligen stannade för. Benämningen "påverkande" kan sålunda enligt min
mening inte förbehållas de strukturinriktade insatserna. Den har viss relevans också för allmänt och för individinriktade insatser. En aktiv socialtjänst måste - med alla förbehåll som bör göras - sträva efter att påverka
enskilda människor och deras direkta livssituation genom individuella
åtgärder. Jag anser inte heller att socialstyrelsens term "avhjälpande åtgärder" för individinriktade insatser är väl vald. Begreppet ger inte utrymme
för de förebyggande insatserna på individnivå. Även om de strukturinriktade insatserna är primärt förebyggande och de individinriktade insatserna
sekundära i detta avseende, kan de senare inte begränsas till att spela
enbart en "avhjälpande" roll. Jag behandlar senare i flera andra sammanhang frågor om förhållandet mellan samhället och den enskilde. I fråga om
principerna för insatser hos den enskilde och familjer (avsnitt 2.7) stryker
jag särskilt under att en aktiv socialtjänst skall i samverkan med klienten
kunna ställa krav och aktivt påverka honom ~ler henne. "Påverkan"
markerar emellertid ett resultat som självfallet inte är känt när en viss
åtgärd initieras. "Inriktning" anger däremot målinriktning och syfte. Jag
finner sålunda utredningens formuleringar riktiga och tillstyrker indelningen i huvudområdena strukturinriktade, allmänt inriktade och individuellt
inriktade insatser.
Också utredningens syn på vilka verksamheter som bör anses ingå i de
olika huvudområdena har i huvudsak godtagits av remissinstanserna. Socialstyrelsen anser emellertid att uppsökande verksamhet hör till allmänt
inriktade insatser snarare än de strukturinriktade. Styrelsen menar att det
sociala arbetet sammantaget kommer att utgöra kunskapsunderlag för de
strukturinriktade insatserna.
Som Kommunförbundets s. k. SAISP-projekt (sociala aspekter i samhällsplaneringen) visar kan många olika personalkategorier bidra med sina
kunskaper. Dessa kunskaper bygger på en kontakt med människor och
deras förhållanden inom en vidare ram än vad som avses med uppsökande
verksamhet i vanlig mening. Den uppsökande verksamheten är ett av flera
medel för såväl samhällsplaneringen som för individuella insatser. Med
hänsyn till den betydelse som den uppsökande verksamheten bör få för
samhällsplaneringen anser jag emellertid att den i första hand bör ses som
en strukturinriktad insats.
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Många olika personalkategorier iir verksamma med sociala insatser
inom del vida verksamhctsomri\de som de sociala tjänsterna omfattar. De
har olika tjänsteställningar. yrkesbetcckningar och organisationstillhörighet m. m. En i modernt språkbruk vanlig benämning pä många av dem är
socialarbetare. Härmed avses n~irmast de yrkesgrupper som har hand om
utredningar och behandlingsinsatser i individuella ~irenden. Utifrrin en
helhetssyn anser jag det önskv~irt att begreppet vidgas till att omfatta bl. a.
olika grupper av vårdarbetan!. t. ex. hemtjiinstpersonal. Enligt min mening
bör åtminstone de kallas socialarbetare som utför sociala tjiinster genom
medverkan i planering. utredning. beslut. behandling och v<ird. när det inll'
är fråga om rent kontorstekniska eller administrativa göromål och man
knappast längre kan tala om en ""social insats'". Jag är medveten om att
benämningen socialarbetare ocksa kan vara tillämplig på socialt verksam
personal inom andra vårdområden i samhället som socialnämnden inte har
ansvaret för.
Vad jag har sagt nu har visserligen ingen betydelse för lagstiftningen
eller i något annat formellt avseende. En enhetlig syn i dessa frågor bör
ändå kunna fä en praktisk. positiv betydelse. Den gemensamma benämningen socialarbetare understryker att de olika yrkesgrupperna har en
gemensam uppgift och att allas insatser har samma värde oberoende av
tjänsteställning och formella meriter. En sådan vidgning ligger väl i linje
med den helhetssyn som präglar socialtjänstreformen.

2 .4.2 Strukturinriktade insatser
Medverkan i .rnmhällsplanerinRen
Socialtjänstens aktiva deltagande i samhällsplaneringen är ett viktigt
inslag i socialtjänstreformen. Utvecklingen av samhället har bl. a. inneburit att alltmer av ansvar för ll)änniskors livssituation har lagts på kommunerna. Kommuninvånarnas olika anspråk har också efter hand blivit alltmer kännbara. Knappa resurser och miljömässiga och andra kvalitetsbestämmelser reglerar möjligheterna att infria invånarnas önskemål. Stora
krav måste därför ställas pä det kommunala beslutsunderlaget och på den
planeringsprocess genom vilket underlaget arbetas fram och behandlas.
En förändrad planeringssyn har vuxit fram. Sociala element har i allt
högre grad förts in i diskussionen. vid sidan av överväganden om fysiska
och ekonomiska resurser. Intresset för de sociala sammanhangen och
människors välfärd markeras också starkt i socialutredningens betänkande.
Samhällsproblem betraktas inte längre huvudsakligen som frågor som
det gäller att finna '"tekniska'" lösningar på. Synsättet har vidgats. Individers eller gruppers sociala svårigheter utvecklas i ett samspel med miljön.
Inte sällan uppstår de i ett komplicerat växelspel mellan förändringar i
samhällsstrukturen och människors behov. intressen samt möjligheter och
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förmaga att klara dessa föriindringar. Det finns ofta stor kunskap hos
sm:ialtj~instens

förtroendemän rn:h anställda om sociala problem och deras
samhand med bakomliggande faktorer. Socialtjänstens skyldighet att aktivt delta i samhällsplaneringen tillhör därför de viktigaste inslagen i socialtj~instreformen.

Socialutredningen menar att den sociala sektorns medverkan i samhällsplaneringen skall syfta till
alt utj~imna skillnader i levnadsvillkor:
all se till att den sociala tryggheten omfattar alla:
- att först~irka gemenskap och solidaritet mellan människorna:
- att friimja medborgarnas engagemang i gemensamma angelägenheter.
Detta innebär att socialtjänsten genom sitt deltagande i samhällsplaneringen skall verka för grupper som är i olika avseenden underförsörjda.
U !redningen har i sina överv~iganden om de sociala organens medverkan
i samhällsplaneringen framför allt diskuterat den lokala -- den kommunala
-· nivtm och den kommunala srn.:ialtjänstcns möjligheter att delta i planeringsprocessen. Utredningens förslag om socialtjänstens medverkan i samh;illsplaneringen har fått ett i det närmaste enhiilligt positivt mottagande av
remissinstanserna.
Kommunernas arbete med samhällsplaneringen är grundläggande när
det gäller all påverka samhällsstrukturen. Jag är överens med utredningen
att ~ocialsektorns medverkan skall ha sin tyngdpunkt på lokal nivå. Där
finns kunskapen om m~inniskors villkor och d~ir mäts effekterna av samhällsplaneringen bäst.
Som socialutredningen har pekat på finns det emellertid ett viktigt ansvar för samhällsplaneringen också pä läns- och riksnivä. Och det är
v;isentligt att av de sociala aspekterna bevakas på alla samhällsnivåer.
Planeringen påverkar nämligen villkoren för medhorgarna på vilken nivå
den iin genomförs. Sociala svårigheter som de sociala organen i kommunen
stiills inför har ofta samhand med brister eller oförutsedda effekter av
planeringen på andra nivaer. Jag återkommer diirför strax särskilt till de
sociala organens medverkan i planeringen på läns- och riksnivåerna.
Socialutredningen har i sitt slutbetänkande hetonat hur ingripande samhällets planering i dess olika former är i människors levnadsvillkor och hur
herncnde individens välfärd är av samhällets åtgärder inom många olika
sektorer. Samhällets planering bör enligt utredningen leda fram till atgärder som samverkar på bästa sätt för den enskilda människan och för
grupper av människor. Det blir dä viktigt att bygga planeringen på kunskap
om människors eller gruppers situation. I annat fall riskerar man en hristfallig förståelse av de faktiska villkoren och en dålig anpassning av samhällsåtgärderna till de individuella förutsättningarna.
Jag delar detta synsätt. Planeringen måste formas från hl. a. kunskapen
om sociala villkor och i planeringsprocessen måste denna behandlas med
samma tyngd som kunskap om teknik. ekonomi. juridik etc. Det finns
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däremot inte skiil att bedriva ('n siirskild social planering som beskrivs och
higgs fast i s~irskilda plandokument oc:h som behandlas vid sidan om annan
övergripande planering. t. ex. fysisk och ekonomisk. De sociala organen
bör pt1 olika niväer i samhället medverka i samhällsplaneringen oc:h med
sina kunskaper och erfarenheter hidra till all planeringen inriktas och
utformas i linje med det synsiitt som jag har förordat.

l'la11eri11g pli kommunal 11i1·1i
De tre giillande vardlagarna. HvL NvL och ShjL. innehåller samtliga
generellt utformade bestämmelser som älägger respektive nämnd långtgående uppgifter i förebyggande syffr. Sm:ialvärden skall göra sig förtrogen
med miinniskors levnadsförhållanden och tillgodose föreliggande behov
genom sil.väl allmänna anordningar som individinriktade insatser. Några
bestämmelser som ger respektive nämnd rätt eller skyldighet att aktivt
medverka i samhällsplaneringen finns det dock inte i dessa lagar.
Srn.:ialutredningen erinrar om att kommunerna successivt har fått ett
ökat ansvar for samhällsplaneringen. oc:h att denna planering påverkar
praktiskt laget alla sidor av medhorgarnas levnadsvillkor.
Utredningen ger exempd på kommunala besluts påverkan på människornas förhållanden. Genom den h·siska planeringl'n päverkas bebyggelsestrukturen. trafiksystemet. förutsättningarna för rekreation och servic:c
samt samordningen av olika funktioner i den fysiska miljön. Kommunen
har iiven ansvar för planering a1· hos1ad.1:fi'Jrsjjrjni11gl'I!. Denna vidgas
alltmer till program för hela boendemiljöns utveckling. Socialutredningen
pekar på socialtjänstens ansvar för befolkningsgrupper som har spec:iclla
hostadsbehov. Till dessa hör ungdomar. äldre. handikappade och personer
i olika stadier av rehabilitering. Kommunen har vidare i ökad omfattning
fäll ansvaret for en svsselsiit111ingspla11ai11g som sträcker sig längre än till
den planering av arbetsplatsområden som ingär i den fysiska planeringen.
Utredningen pekar i det sammanhanget på sysselsättningsutredningcns
betänkande (SOU 1975: 90) Arbete ät alla där det betonas att bl. a. kommunernas planering bör underlätta skapandet av nya arbetstillfällen oc:h undanröja förvärvshinder. För vissa grupper t. ex. för ungdomar med brister i
utbildning och yrkeserfarenhet samt för personer under rehabilitering är
det ofta nödviindigt med särskilda atgärder för att skapa sysselsättningsmöjlighetcr. Till de nu nämnda planeringsformcrna kommer planeringen
<11" kommunens egen 1·crk.rnmhet, dvs. planering av institutioner och verksamhet inom bl. a. kultur. utbildning. fritidsverksamhet och social servic:e.
S01.:ialnämnden bör medverka i den planering som har nämnts nyss. Detta
är en förutsättning för att nämnden i ett tidigt skede i enlighet med vad jag
har sagt tidigare skall kunna främja den enskildes möjligheter till arbete.
bostad och utbildning.
Vissa remissinstanser har pekat på betydelsen av soc:ialtjänstens egen
verksamhetsplanering som en av förutsättningarna för en aktiv medverkan
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i samhällsplaneringen. Konstruktionen me<l en ramlag i kombination med
det ökade kommunala ansvaret och den enskildes rätt och möjligheter att
genom besvär fä heslut prövade leder till att det behövs mer detaljerade
mälsilttnings- och verksamhetsplaner för socialtjänsten. Handlingsprogram och planer hör uppriittas för olika sektorer. Lagen bör därför enligt
dessa remissinstanser ange en skyldighet för kommunen att utarbeta sådana program.
Jag instämmer med socialutredningen och flera remissinstanser i uppfattningen att en väsentlig del av socialtjilnstens medverkan i samhällsplaneringen är den egna verksamhetsplaneringen. Planeringen av den egna
sektorn är en av utgångsptmkterna för ett deltagande i <len mer övergripande planeringen. Det är nödvändigt att göra planeringen mer samlad och
mälinriktad. att följa upp genomförda planer och att förmedla kunskaper
och erfarenheter till beslutsfattarna. Den ger vidare. vilket också vissa
remissinstanser har pekat på. ramlagstiftningen ett mer konkret innehåll.
Ett politiskt och administrativt ansvar kan därigenom lättare utkrävas. En
långsiktig verksamhetsplanering av socialtjänsten ökar ocl<;.så möjligheterna till gemensam planering med andra organ. De resurser som kommunen
har tillsammans med framför allt landstingen kan också komma att utnyttjas bättre. Det gäller exempelvis omsorgerna om äldre och handikappade
samt värd och behandling av alkohol- och narkotikamisshrukare.
Som jag återkommer till bör socialstyrelsen i sin egenskap av tillsynsmyndighet följa samhällsplaneringen också på den kommunala nivån. En
utvecklad planering av socialtjänsten i de olika kommunerna kan ge socialstyrelsen ett underlag för att följa upp och värdera hur socialtjänsten
utvecklas i landet. Den ger också socialstyrelsen underlag för sammanställningar och återföring av kunskaper till kommunerna.
I kommunerna har redan nu utvecklats olika former av planering av
socialvärden. Denna planering kan emellertid vara mer eller mindre väl
utvecklad i fråga om olika delar av verksamheten. Verksamhetsplaneringen i dess helhet har också kommit olika långt i olika kommuner. En väl
utvecklad verksamhetsplanering kommer att fä stor betydelse för att utforma socialtjänsten. Detta blir fallet både för att fördela resurserna efter de
behov som föreligger och för att omdisponera resurser och ändra verksamhetsinriktning med hänsyn till väntade förändringar i behovet av socialtjänstens olika insatser inom kommunen.
Jag vill sålunda starkt understryka att den nuvarande verksamhetsplaneringen av socialvärden bör vidareutvecklas i kommunerna. Bl. a. ramlagen
bör kunna göra det lättare för socialnämnden att i planeringen fä en samlad
överblick över resurserna och hur dessa med hänsyn till behoven lämpligast bör disponeras. Verksamhetsplaneringen bör beröra samtliga socialtjänstens uppgifter. Med hänsyn till att kommunerna redan i stor omfattning har en sådan planering har jag inte funnit det nödvändigt att ta in en
särskild bestämmelse om planeringen av socialtjänsten i lagstiftningen.
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I sitt förslag att socialtjänsten genom att medverka i den kommunala
samhällsplaneringen skall ges mQjlighet att pä\;erka
pekar utredningen på tre slag av insatser. Dessa

~ir

samh~illsstrukturen

att socialtj;insten

- tillför underlag till planeringen;
- deltar i planeringen:
- deltar i uppföljningen.
De föreslagna insatserna tillstyrks i det n1irmaste enh1illigt av remissinstanserna. Flera understryker att den uttalade satsning på strukturinriktade insatser i det sociala arbetet som utredningen för fram markerar en
strävan att minska behovet av individuella tjänster. Utredningens uppfatlning att socialtjänstens möjligheter att paverka samhiillsplaneringen är ett
villkor för en mera gen(1mgripande föriindring av arbetsformerna inom den
sociala verksamheten delas också av många remissinstanser. Sä pekar
t. ex. socialstyrelsen på att socialtjänsten genom denna nya arbetsmetod

kan bryta sin isolering och tvingas redogöra for sitt arbetsomräde och
använda sina kunskaper i ett vidare sammanhang. Socialtjiinsten blir en
aktiv problemsökare som kan heskriva sociala prohlcm och missförhällanden i samhället.
Vissa remissinstanser anser att den föreslagna medverkan fri'ln socialtjänstens sida borde utvecklas ytterligare. Praktiska erfarenheter och pi1gående forsknings- och utvecklingsarbete måste vara grunden i en

s~1dan

utveckling. Detta gäller t. ex. frågor kring boendesegregations uppkomst
och former. den sociala gemenskapens villkor och samhanden mellan yttre
miljö och sociala problem.
Liksom socialutredningen och flertalet remissinstanser anser jag att
socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen 1ir ett av de viktigaste
inslagen i den nya socialtjänsten. Den markerar tydligt uppbrottet frän den
symptom- och individinriktaJe lagstiftning som hittills huvudsakligen har
reglerat det sociala arbetet i kommunerna. Den ger socialtjiinsten möjligheter att förebygga sociala svärigheter pä ett mer aktivt sätt lin Jen nuvarande lagstiftningen.
Samtidigt som socialtjiimten måste beskriva sociala rrohlem som en
grund i planeringen. måste den ocksä vara heredd att redovisa de miinskliga och materiella resurser som finns och hur dessa kan anviindas som en
ytterligare grund i planeringen.
Manga frägor aterstär att lösa innan socialtjiinsten har funnit formerna
för denna nya stora uppgift. Formerna för medverkan i planeringsarbetet
måste utvecklas ytterligare och läng tid mäste iignas försöks- och utvecklingsarhete. Ocksä utbildningen pä detta omräde blir viktig. SocialtjLinsten
befinner sig i början av en utve.:klingsprocess.
Socialutredningen har ansett att formerna fiir socialnämndens medverkan i samhällsrlaneringcn inte hör regleras n~irmare i socialtjänstlagen.
Motivet är hl. a. de varierande <Jrganisatoriska och andra forutsiittningar
sl1m rader i kommunerna. Enligt förslaget skall det ankomma pä nämnden
att i samverkan med övriga

fackn~imnder

n;irmare utveckla dessa former.
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Förslaget har i detta hiinseende fatt ett nt1got blandat mottagande av
rcmissinstanserna. Medan vissa instanser delar sm:ialutredningens uppfattning. anser andra att utredningen niirmare borde ha angett formerna för
socialniimndens medverkan och att utredningen inte tillriickligt konkret
har redovisat socialtjänstens ansvarsomräde pt1 denna punkt.
Bl. a. det tidigare nämnda SAi SP-projektet visar att planeringsformerna
och socialtjiinstens medverkan mi1ste anpassas till den enskilda kommunens nrganisation. Jag anser sakdes att det varken iir möjligt eller lämpligt
att higga fast formerna för socialtjiinstens medverkan i samhiillsplaneringen niirmare.
St,cialtjiinstens uppgift i samhiillsplaneringen är enligt socialutredningen
friimst att t il(liiru 1J!1111ai11g1'11 k1111.11..aps1111tfrr/ag. Remissinstanserna iir
ocksä ense om att socialtjiinstens ansnillda har stora kunskaper och erfarenheter att tillföra planeringsprm:essen om sociala svårigheters uppkomst
och orsaker. Mänga anser emellertid att socialtjänsten kan fö svart att
redovisa sina kunskaper och erfarenheter pä ett tillgiingligt och förståeligt
siitt.
Man anser det nödviindigt att socialtjiinsten finner praktiska former och
metoder att beskriva och formulera sina erfarenheter och kunskaper om
miinniskors livsvillkor.
Jag kan i allt viisentligt instiimma i denna beskrivning. Genom uppsökande verksamhet och det individinriktade arbetet för socialtjiinsten kännedom om sociala förhällanden och kontakt med brister och missförhållandi.:n i samhället som kan ha sin förklaring i bristande planering eller i
tlforutsedda effekter av planeringen.
Erfarenheter frän utvecklingsarbete pt1 omradet visar att personalen på
alla socialtjiinstens verksamhetsomrt1den har omfattande erfarenheter av
miinniskors sociala fi.irhallanden. Det giiller säledes förutom dem som
arbetar direkt med socialt behandlingsarbete ocks:1 t. ex. barnomsorgsperSlinal och hemsamariter. Denna kunskap måste tas till vara säviil i socialtjiinstens egen verksamhetsplanering som niir socialtjiinsten medverkar i
övrig samhiillsplanering.
Planeringen mt1ste bygga p<·i politiska mäl och kunskaper om miinniskors
villkor. Jag vill betona att den systematisering av kunskaper och de beskrivningar som görs i första hand skall anviimlas av de förtroendevalda i
den politiska pnKessen. rör att man i tillriicklig grad skall kunna ta sociala
hiinsyn i plani.:ringsarbetet m[tste sm:ialtj~instens kunskaper och erl·arenheter fiiras fram redan i det skede dä de utgiir underlag för politiskt arbete
med mälliirmulering och programskrivning. Jag linner det viktigt att soeialtjiinstens medverkan redan fr~rn början inriktas pä att följa och beskriva
utvecklingen för de grupper som har det siirskilt svart i samhiillet.
En metod som socialutredningen fiireslär att socialtjiinsten skall anv~in
da för att tillföra underlag åt planeringen iir att stiilla samman sociala
omrädesbeskrivningar som kompletterar tekniska. geografiska och andra
data i den fvsiska nlanerincen.
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Jag vill för min del instlimma i sm:ialutrcdningcns uprfallning all tekniska och andra data behöver komrlellcras med sociala fakta i den fysiska
planeringen. Socialtjänstens uprgift i detta hlinsecndc hör frlimsl vara all
dokumentera och analysera sociala förhällandcn och rwblem och all belysa sambanden mellan sociala rrnhlem och samhiillsstrukturen. För all
kunna fullgöra denna uppgift måste sm:ialtj~insten. förutom kunskarer om
kommunen. ocksä skaffa sig kunskar om de rön pi1 området som tillhandahålls av den sociala forskningen.
De sociala omradesbcskrivningar som socialtjänsten enligt förslaget
skall arbeta fram har i hög grad gemensamma drag med de bostad~sm:iala
inventeringar som boendeutredningarna har föreslagit all kommunerna
skall göra i samband med bostadsrlaneringen. Bostadsstyrelscn har fäll
regeringens uppdrag att utveckla metoder för bostadssociala invi.:nteringar. Dessa skall avse dels bostadsförhållandcn. dels de förutsiittningar
bostadsmiljön ger för all tillfredsstiilla hushållens m:h individernas behov
av kontakt, verksamheter ol·h annat som har betydelse för välfärden.
Utvecklingsarbetet skall bedrivas i nära samverkan med Komnrnnfiirbundet samt med statens planverk och andra myndigheter. Jag förutsätter att
socialstyrelsen som tillsynsmyndighet för socialtjänsten kommer att få en
betydelsefull roll i detta arbete.
När det gäller socialtjiinstens deltagande i planeringsarbetet rekar socialutredningen pä att detta bör vara sä organiserat all socialtjänstens förtroendemän och tjänstemän ges tillfälle att naturligt delta i hela rlancringsprocessen - frän programskrivning till genomförande. Flera remissinstanser har berört denna fräga, liksom socialtjänstens förhällamlc till övriga
nämnder och styrelser och hur erfarenheter av social natur frän dessa skall
kunna tillföras planeringsprocessen.
Bl. a. Kommunförhundct framhåller att det inte far vara förbchället socialtjänsten att bidra med sociala hänsyn i planeringen av samhiillct. Inte
heller får ett ökat engagemang fran socialtjänstens sida innebiira att övriga
facknämnders ansvar minskar. Några remissinstanser. d~iribland LO.
framhaller att ett aktivt deltagande i planeringen av socialtj~insten inte för
innebiira att ansvaret för att de sociala aspekterna blir beaktade flyttas
över från kommunstyrelsen till socialnämnden.
För egen del vill jag stryka under att ansvaret för all kommunal planering
enligt kommunallagen vilar pi1 kommunstyrelsen. I planeringsansvaret ligger att samordna och avviiga olika fackniimnders synpunkter. Det ankommer pa kommunstyrelsen att i'lstadkomma ett sttdant arbetsklimat och
öppet samarbete över fackgriinscrna att olika verksamheter inte konkurrerar med varandra utan strävar efter att finna helhctslösningar som kan
accepteras frän skilda synpunkter.
Jag ansluter mig till socialutredningens förslag till regler i socialtjiinstlagen om socialtjiinstens deltagande i samhiillsrlaneringen. Socialnämnden
skall "medverka i samhiillsplancringcn och i samarheh: med andra sam11
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hiillsl)rgan. organisatilmer. förening.ar oi.:h enskilda verka för grnla miljöer i
kommunen". Sm·ialniimnclcn skall sålunda tillföra planeringsunderlag och
delta i planeringsprocesscn. Niimnden hör des•;uwm initiera och finna
former för samverkan med andra kommunala lirgan vars erfarenheter och
kunskaper krävs för att fä fram ett mer fullstiindigt planeringsmaterial. Jag
vill l·mellertid hetona att detta inte innt:bfa att socialtjiinsten ges ett övergripamlc ansvar för all planeringen bt:drivs med hiinsyn till människors
hclwv och förutsiittningar. Diiremot mäste socialnämnden anses ha en
skyldighet att päverka planeringen till ett sådant hhnsynstagandc.
SlKialutredningen har föreslagit att sociahjiinstens fön:trhdarc i sitt arbete med planeringsfrägl1rna for nya bostadsomrtiden och vid sanering av
gamla skall verka for att följande del mal uppfylls:
en allsidigt sammansatt social struktur:
en planering av närmiljön som friimjar kontakt och gemenskap:
- mi)jligheter till differentierade kultur- och fritidsaKtivitetcr för alla:
elt tillräckligt och viil lokaliserat utbud av social service:
- en lokalisering av himpliga arbetsplatser och andra verksamheter som
bidrar till att ge hlistadsomradena ett mångsidigt socialt liv:
·- viil uthyggda kollektiva resmöjlighetcr som tillgodoser iiven de handikappades behov:
- ett bostadsuthud som tillgodoser också speciella sociala bostadsbehov i
icke scgrcgeraue former:
offentliga platser och byggnauer sä utformade att de blir tillgiingliga för
alla:
differentierade sysselsiiltnings- och 11thildningsmi!jligheter för grupper
meu behov av särskiltla insatser:
en aktiv konsumentvcrksamhet med inriktning i första hand pä att
stötlja resurswaga grupper.
Jag ansluter mig till socialutredningens förslag till delmål. vilka har
tillstyrkts praktiskt taget enhlilligt av remissinstanserna. Dessa delmål
svarar bl. a. mot förslaget att i socialtjiinstlagen ange att socialniimnden
skall hlimja den enskildes r~ill till arhete. hostad och utbildning.
I tlehatten har visserligen hiivtlats att samhörighet och gemenskap kan
stiirkas om miinniskor metl samma etniska eller socio-ekonomiska tillhörighet hor inom samma omräde. Man mäste emellertid räkna metl att
effekterna av en såtlan langt tlriven hoendesegregation blir övervägantle
negativa tH.:h riskerar att leda till en ökad isolering nlllt samhället i övrigt.
Enligt min mening svarar delmtilen väl mot de krav som man hör ställa p[J
en god hostadsmiljö för olika kategorier av boende. Bostadsstyrclsen har
p:1pekat att i dclmtden bör inga all göra det möjligt för invänare i iildrc
om räden att ho kvar sedan en sanering har genornl"örts. En sitdan amhition
kan enligt min uppfattning läsas in i flera av tle del mal som soc:ialutretlningen niimner. Jag vill i tlet sammanhanget giirna tilliigga att det i saneringsarbetet i ältlre bostatlsområden alltiu måste göras en avviigning mellan före-
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slagna ändringar och deras ekonomiska och andra konsekvenser för människornas möjlighett:r att bo kvar efter förändringen. I bostadsdepartementet har tillsatts en särskild arbetsgrupp som sysslar med stadsförnyelsefrågor. Pa det kommunala planet har socialtjänsten en viktig uppgift i detta
arbete.
En fraga som flera remissinstanser har tagit upp är om socialtjänstens
medverkan i samhällsplaneringen bör n:gleras inte hara i socialtjänstlagen
utan ocksa i annan lagstiftning. Flera remissinstanser anser att detta bör
ske. företrädesvis i byggnadslagstiftningen.
Remissinstanserna framhåller bl. a. all om socialtjänsten skall ha någon
möjlighet att kunna delta i samhällets planering och påverka samhällets
struktur räcker det inte med regler om detta i sociallagstiftningen. En
sådan bestämmelse får genomslagskraft först om andra samhällsplanerande organ. e.xempelvis byggnadsnämnden. åläggs att efterfråga sm:ialnämndens medverkan i planeringen och redovisa framförda sociala
aspekter inför beslutande organ. Man påminner om att socialutredningen i
sitt principhetänkande ansttg att socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen borde regleras förutom i sociallagstiftningen även i annan berörd
lagstiftning.
Statens planverk - som i övrigt är mycket positivt till förslaget om ökad
medverkan av socialnämnden i samhällsplaneringen - avstyrker att bestämmelser tas in i annan fö1fattning än socialtjänstlagen. Verket framhåller bl. a. att det kan finnas en risk att på det sättet stadfästa ett remissfö1tarande som skulle kunna tolkas så att enbart färdiga planförslag remitteras till socialnämnden. Den snabba utvecklingen leder till organisatoriska förändringar som gör det mindre lämpligt att i författning reglera ett
samrådsförfarnnde genom att där t. ex. räkna upp de förvaltningar. vilkas
mening byggnadsnämnden i olika fall skulle vara skyldig att inhämta.
Planverket förutsätter att kommunstyrelsen utan särskilda bestämmelser
tillförsäkrar socialnämnden inflytande på hela planeringen inom kommunen.
Jag har i denna fråga samrått med chefen för bostadsdepartementet.
F. n. pågår arbetet med en ny plan- och bygglagstiftning. Till grund för
arbetet ligger ett hetänkande av den s. k. bygglagutredningen, SOU
1974: 21. Förslag väntas bli remitterat under år 1979. Utan att föregripa
kommande ställningstagande till förslaget vill jag understryka vikten av att
socialnämnden bereds tillfälle att tillföra den fysiska planeringen sina
kunskaper och åsikter.
Socialnämndens uppgift att medverka i samhällsplaneringen kommer att
läggas fast i sm:ialtjänstlagen. Tillsammans med det samordningsansvar
som åvilar kommunstyrelsen och den allmänna samrådsskyldighet som
byggnadsnämnden har - och som jag förutsätter kommer att behållas eller
förstärkas i den nya bygglagstiftningen - är detta enligt min mening en
tillräcklig grund för att socialtjänstens kunskaper och erfarenheter utnytt-
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jas redan pil ett tidigt stadium och iiven fortlöpande i planeringen. Jag delar
därför socialutn:dningens uppfattning att nägon s~irskild hest~imrnelse om
srn:ialnärnndcns medverkan i den fysiska planeringen inte hchiivs vid sidan
om socialtjänstlagens bestiimrnclser.
Flera remissinstanser har framhall it att den nya uppgift som socialt.i~ins
ten fär att aktivt medverka i planeringen kommer att kräva ytterligare
resurser och leda till ett stort behov av fortbildning och vidareutbildning av
så.väl förtroendevalda Sllm tjänstemiin. Man anser det pckst1 väsentligt att
öka kunskaperna om SlH.:ialnämndcns verksamhet och socialtjfostens möjligheter till medverkan i planeringen bland övriga personalgrupper l)eh
förvaltningar i kommunen.
De nya arbetsuppgifterna måste fä återverkningar pa bl. a. socialtjänstens organisation. Denna måste i fortsättningen möjliggöra håde att
det utvecklas ett planeringstänkande och att utvecklingsarbetet på området kan följas. Jag återkommer senare till de krav som ett nytt arbetssätt
ställer på organisationen (avsnitt 2.19) samt till de utbildningsinsatser som
reformen aktualiserar (avsnitt 2.26).

Pla11crinR på riks11i1·å och reRional nii·å
Det finns nära kopplingar mellan samhällsplaneringen på kommunal nivå
och planeringen på riks- och regional niva. Socialutredningen har också
pekat på detta förhållande. Den sociala strukturen i kommunen påverkas i
hög grad av beslut som fattas på regional nivå och på riksnivå.
En social planeringssyn bör givetvis vara förhärskande också på dessa
nivåer i samhiillet.
När det gäller den n•n/rala nivån har socialdepartementet och socialstyrelsen ett särskilt ansvar. Socialstyrelsens uppgifter blir i sammanhanget
dels att medverka i översiktlig planering, dels att ge grundförutsättningar
för insatser på övriga nivåer. Styrelsen skall ge underlag för politiska
beslut om resursfördelning pa riksnivå och beslut som avser övergripande
verksamhetsplancring inom den sociala sektorn. En viktig uppgift för
styrelsen blir också att bidra med underlag för beslut som avser andra
sektorer på riksnivå.
Styrelsens uppgift blir också att bistå landstingen och kommunerna i
deras planering genom att tillhandahålla olika former av plancringsun<lerlag. En viktig del av styrelsens arbete hlir vidare att översiktligt följa det
lokala kommunala arbetet på planeringsområdet och förmedla kunskaper
och erfarenheter till kommunerna.
Socialstyrelsens organisation har varit föremål för översyn. Frågan om
den framtida utformningen av verket har därefter beretts av en särskild
grnpp i socialdepartementet. Socialstyrelsens roll och funktion i fråga om
den sociala sektorns medverkan i planeringen - såväl i den sociala sektorns egen verksamhetsplanering som i den övergripande samhällsplaneringen - har därvid prövats. Gruppens arbete bildar underlag för den
kommande propositionen om socialstyrelsens uppgifter och organisation.
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pa den regionala niv~111 har behandlats kurtfatlat av

socialutredningen. För egen del vill jag konstatera all ambitionerna pa
regionalpolitikens område har ökat under ~enare ilr. De fastlagda mttlen fiir
regionalpolitiken innebär all miinniskorna i lllika delar av landet skall
erbjudas allsidig syssclsiittning och service samt god miljö. Del iir viisentligt att den regionala ut vecklingen sker pi1 ett siitt och i en takt som
människorna kan överblicka och förstå. En sii.dan lokalisering av ~yssel
sättning. service och bostäder bör eftersträvas att miinniskurna kan erbjudas goda lokala arbetsmarknader och möjligheter till en god social förankring.
De ökade ambitionerna på regionalpolitikens llmråde har gett uprhov till
en omfattande planeringsverksamhet i form av den äterkommande liins-

planeringen. I länsplaneringen preciseras de allmänna regionalpolitiska
målen för respektive län. Där anges vilka problem som mäsle /i.isas O(.:h
vilka åtgärder som behövs för detta. Pä grundval av Hinsplaneringen utformas förslag till riktlinjer och handlingsprogram för regionalpolitiken.
Riksdagen tog under hösten 1976 ställning till regional- och syssclsättningspolitiken (prop. 1975/76: 21 I. AU 1976/77: 7, rskr I 97o/77: 79). Den
ställde sig också bakom en vidareutveckling av länsplaneringen. som innebär att en fullständig länsplanering skall göras i huvudsak vart femte är och
att den däremellan skall följas upp årligen. Regeringen förordnade i juni
1978 att fullständig länsplanering - benämnd Länsplanering 1980 - skall
genomföras åren 1978-1980 av länsstyrelserna och redovisas före utgängen av år 1980. Landstingens roll i länsplaneringen kommer att aktualiseras
i samband med regeringens ställningstagande till en liinsdemokratisk reform. Regeringen har vidare i prop. 1978/79: 112 föreslagit inriktningen av
den framtida regionalpolitiken.
Jag har noterat ett större inslag av sociala hänsyn såväl i uppfäggningen
av och riktlinjerna för Länsplanering 1980 som i den regionalrolitiska
propositionen. Man hart. ex. i samband med fänsstyrelsernas arhete med
Länsplanering 1980 arbetat fram ett särskilt underlag för hur sociala
aspekter kan beaktas i länsplaneringen (Underlag för länsplanering 1980
Sociala asrekter). I detta pekas på möjliga arbetsmetoder och exempel pä
ytterligare kunskap som kan ge planeringen ett förstärkt socialt innehåll.
Underlaget bygger till stor del pa erfarenheterna frän ett utvecklingsarbete som har bedrivits i Norrbottens län med finansiellt stöd av social- och
industridepartemcnlen, som också har följ! arbetet i projektets ledningsgrupp. Projekt Social utvecklingsplanering i Norrbottens län är ett samarbetsprojekl mellan kommunerna, landstinget och länsstyrelsen samt socialstyrelsen. Det syftar till att ge berörda samhällsorgan ett vidgat underlag
för deras ordinarie planeringsverksamhet. Underlaget skall beskriva människors sociala problem och levnadsförhållanden sam! analysera sociala
konsekvenser av regionens utveckling. Vidare ingår att precisera hur ett
socialt planeringsunderlag kan användas och att pröva former för samarbete mellan organ på skilda nivåer.
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Den kommande rrorllSitil>nen om socialstyrelsens urrgifter och organisation avses innehälla förslag om en stirskild social enhet. som skall inga i
liinsstyn:lsen. En av enhetens arhetsurrgifter blir att tillföra den regionala
samhiillsrlaneringen sociala asrckter.
Det saknas i dag social kompetens inom länsstyrelsen för insatser i
anslutning till sarnhällsplaneringsurpgifter. Socialkonsulenterna har hittills
inte heller deltagit i länsstyrelsens planeringsarhete annat än i begränsad
omfattning. Den sm:iala sakkunskaren hchövs för länsstyrelsens arbete
med att utvt'ckla samhällsplaneringen mot en mer individanpassad och
miljlkentrcrad rlanering.
Förutom länsrlancring skall länsstyrelsen samordna statlig. kommunal
och landstingskommunal rlanering. I korthet kan länets planering delas in i
tre områden:
- regionalrolitisk planering. dvs. för att fördela arbete. bostäder och
service inom och mellan skild<! områden.
fysisk planering. dvs. för att skapa en god och funktionell miljö.
- regional trafikplanering. dvs. för all skap<i en tillfredsställande
transportförsöi:jning.
Jag anser att det är viktigt att den sociala enht:tcn deltar i arbetet på alla
områden. Enhetens medverkan bör utformas på olika sätt och på olika
nivåer. allt efter uppgifternas art.
För att man i planeringsprocessen skall kunna ta social hänsyn krävs det
ett tillförlitligt faktaunderlag att göra bedömningar efter. Det är därför
viktigt att de erfarenheter som fortlöpande vinns i arbetet inom socialtjänsten samlas in och hearbetas pä ett systematiskt sätt. Detta förutsätter att
den sociala enheten har ett väl utvecklat samarbete med såväl kommuner
och landsting som socialstyrelsen.
Arbete med sociala problem i samhället - fält- och Rrannskapsarhcte

Till socialtjänstens strukturinriktade insatser hör att arbeta med sociala
problem i samhället. Socialutredningen benämner detta fält- och grannskapsarbete.
Utredningen angav i sitt principbetänkande som en av uppgifterna för
socialtjänsten att aktivera medborgargrupper till insatser för att påverka
sin situation. Där konstaterades att denna uppgift som utredningen kallade
grannskapsarhete. nära ansluter sig till den sociala fält verksamhet som
inriktas på miljöer där sociala svårigheter finns eller kan befaras uppstå.
Grannskapsarbetet har utvecklats ur fält verksamheten. De bada arbetsformerna har därför mycket gemensamt.
Socialutredningen avgränsar området för fält- och grannskapsarbete till
att gälla sådana lokala förhållanden som riskerar att utvecklas socialt
ogynnsamt. Verksamheten skall drivas i kontakt med de människor som
berörs och i samverkan med andra samhällsorgan och med frivilliga organisationer.
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Utredningen pekar pa att falt- och grannskapsarbetet bör stimulera till
medverkan i ideellt. pl)litiskt och fackligt förrningsliv 1H:h till andra former
av intressegemenskap. Det skall bidra till att förebygga en ogynnsam
utveckling av den lokala miljön och avhjälpa konkreta hristcr Jiir.
Liksom annan verksamhet inom srn.:ialtjlinsten bör enligt utn:dningcn
fält- och grannskapsarbete bedrivas inom ramen l"ör de mi'll och riktlinjer
som författningarna od1 socialniimnden anger. Ärenden som aktualiseras i
arhetel bör handlliggas enligt samma principer för kompetensfördelningen i
beslutsprncessen som andra iirenden.
Flertalet remissinstanser stiillcr sig bakom soL·ialutredningt'ns uppfallning all falt- och grannskapsarhele lir en resurs i Jet sociala arbetet.
Hrottsförehyggande radet pekar pt1 de~s betydelse ur förebyggande synvinkel. men betonar samtidigt att verksamheten inte får avskiirmas fran den
mer individinriktade delen av socialt.iänsten.
Viss tveksamhet till vlirdet av falt- och grannskapsarbete förs fram av
TC<) och Sveriges socionomförbuml som papekar att den hittills bedrivna

verksamheten med grannskapsarbete inte har varit framgangsrik. men väl
har gett nyttiga kunskaper och erfarenheter. En av erfarenheterna är att
srn.:ialarbetarens roll i förhällanue till rolitikerns mt1ste klarHiggas.
Ockst1 utreuningens beskrivning av arbetsformerna liir kri1ik friln nagra
av remissinstanserna. Man menar att utredningens uttalanden att fält- och
grannskapsarbetet skall bedrivas inom ramen för de mal och riktlinjer som
författningarna och socialniimmlcn anvisar leder till en styrning av icke
önskat slag. Det skulle vara varken miijligt eller lämpligt att ptt sa siitt
detaljstyra verksamheten. Enligt denna uppfattning inneblir grannskapsarbete att kommunen och socialtjlinsten stliller resurser till förfogande och
rasa siitt gör det möjligt att engagera olika gruprer. Arbetet mäste emellertid fä drivas ra dessa gruppers villkor lK"h ansvar. Detta ~ir viktigt for att
frivilliga organisationer och föreningar skall kunna delta. Dessa mttste fä
arbela 11tifrt111 sina egna viirderingar.
MlllSatl uprfattning framförs 11cksa. Vlisteri1s kommun anser alt eftersom arbetsformerna iir friare lin i det traditionella socialarbe1et iir det
viktigt att dd skapas garantier för att verksamht•tcn h{1lb inom ramen for
de mal llCh riktlinjer som lagstiftningen och socialnlimnden anger.
Jag har i min inledning om socialtjiinstreformens inriktning (avsnitt 2. l)
antytt socialtjiinstens möjlighet att p;1verka samhiillsstrukturen genom foltoch grannskarsarbete . .lag har tb pekat pi1 möjligheten rör socialtjänsten
alt ga in i lokala miljöer som riskerar all ulvt.•cl..:las ogynnsamt. och att
tillsammans med dem som lever i omradet och med frivilliga organisationers insatser söka hryta den negativa utvecklingen.
Fiiltverksamhet och slirskilt grannskar.sarhete iir av relativt ungt datum i
vart land. Erfarenheterna iir fortfarande begrlinsade. och jag <rn~er att det
är väsentligt att verksamheten fär 111vccklas och ordl.·ntligt viirderas innan
den kan siigas ha fatt sin funktion organisall,riskt och inneh~dlsligt förankrad i socialtjiinsten.
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Det hehövs kvalificerat forsknings- och ut veddingsarhete som inriktas
ph att pröva och utveckla olika mctrnkr för socialt fältarbete. De erfarenheter fran fi.ilt- och grannskapsarhek som har gjorts visar att kontakt och
gemenskap främst utvecklas ur en viirde- och intressegemenskap, att man
känner samhörighet med sitt omr{1de och att det finns naturliga sociala
situationer som underliittar möten mellan miinniskor. Jag anser dii11"i.ir att
falt- och grannskapsarbete i stl hög grad som möjligt hör hygga pt1 de
insatser som görs av politiska och ideella organisationer od1 föreningar i de
lokala miljöerna.
Socialtjänstens medverkan motiveras av att många av de mest utsatta i
samhället också är politiskt fattiga utan nagon organisationstillhörighet.
Socialtjänsten kan därför spela en viktig roll i ett inledande skede för att
därefter söka kanalisera verksamheten ph sä slitt att ett fortsatt engagemang inte behövs. Mtilet lir att de boende i omrhdet efter hand själva skall
ta över ansvaret.
Jag delar socialutredningens uppfattning att under den tid srn:ialtjänsten
deltar i social faltverksamhet och grannskapsarhete med egna personella
resurser. bör aktiviteterna bedrivas inom ramen för de mäl och riktlinjer
som författningarna och socialnämnden anger. Jag anser att det i värt
samhälle måste ankomma ph de politiska partierna och organisationerna
att skapa den politiska medvetenheten och viljan till förändring av lokala
miljöer. Erfarenheterna frän Skaneprojektct talar lll:ksii för att grannskapsarbetet så långt möjligt bör hygga p!t insatser frhn organisationer och fokalt
föreningsliv. Socialtjiinskns roll i sammanhanget iir bl. a. att stödja och
bidra med sin kompetens i enlighet med de mål och riktlinjer som är
fastställda för verksamheten.
Socialn;imndens in!>ats i fält- och grannskapsarbetct kan emellertid ta
alternativa former. bl. a. genom ekonomiskt eller annat stöd till lokala
organisationer och föreningar. Detta stöd kan givetvis inte förenas med
villkor som hindrar de berörda organisationerna frtln att bedriva sitt arhetc
i enlighet med sina värderingar.
Up1isii/iand1' 1·erhamlt1•t

1 socialh.iälpslagen finns bestämmelser om socialnämndens skyldighet
att bedriva uppsökande verksamhet. Nämnden skall bl. a. "göra sig väl
förtrogen med den enskildes hehov av pmvilrdnad och verka för att detta
hlir tillgodosett··. Förull\111 att på detta s~ill fä ingäende kännetilm1 om de
enskilda miinniskorn~1s behov i olika avseenden skall den uppsökande
verksamheten. enligt socialstyrelsens Rad och anvisningar. vara ett underlag för kommunernas planering pil lirng sikt av den sociala verksamheten.
Också barnomsorgslagen har best~immelser om uppsiikande verksamhet. Kommunerna skall genom denna ta reda pt1 vilka barn som hehöver
anvis;1s plats i fiirskola eller fritidshem p~1 grund av att de behöver siir~kilt
st tid i sin ut veckling.
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Pensioniirsundersökningen har m:ksa berört behovet av uppsökande
verksamhet. Diir betonas att den uppsökande verksamheten bör ses som
en garanti för att individens personliga värd och omvårdnad är tryggad på
samma sätt som lagen om allmän försäkring lir en viktig grund för ekonomisk trygghet.
Socialutredningen har behandlat den uppsökande verksamheten som en
av socialtjänstens strukturinriktade insatser. I förslaget till socialtjänstlag
sägs att SllCialnämnden skall "genom uppsökande verksamhet och pä
annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden ...
Utredningen betonar att den uppsökande verksamheten måste utformas
sä att den personliga integriteten inte äventyras. Utgångspunkterna för
verksamheten bör dföfor vara dels att den är generell i den meningen att
den vänder sig till alla i en viss grupp. dels att den skall avse information
och erbjudanden av samhällets hjälp och tjänster. Den bör alltså rikta sig
till alla i grupper som kan viintas behöva särskilt stöd. l. ex. barnfamiljer.
invandrare och ålderspensionärer.
Socialutredningen betonar alltsii informationsinslagen i den uppsökande
verksamheten. Detta överensstämmer väl med barnomsorgsgruppens tolkning av begreppet uppsökande verksamhet som det anges i betänkandet
Samverkan i barnomsorgen. SOU 1975: 87.
Barnomsorgsgruppen tolkar begreppet uppsökande verksamhet så att
"uppsökande" innebär ett krav på aktivitet frän socialtjänsten. Denna
aktivitet skall emellertid sä långt det är möjligt vara fri frän "uppspårande"
och kontrollerande moment. I stället bör ambitionen vara att lämna alla en
avpassad och personlig information. att ge möjlighet till diskussion i frågor
av siirskilt intresse för den enskilde. att genom initiativ till och medverkan i
olika förebyggande verksamheter bygga upp ett förtroende för socialtjänsten samt att i dialog med de boende få underlag för en bättre social
planering. Det förtroende som socialtjiinsten hiirigenom kan fä kommer
sannolikt att medföra en ökad beniigenhet från allmänheten att vid eventuellt begynnande problem kontakta den socialarbetare man tidigare träffat
och har förtroende för. Därvid förbättras också förutsättningarna för att
socialtjänstens individuella stödinsatser skall få bestående värde.
Socialutredningen har emellertid skilt mellan uppsökande verksamhet
och socialtjiinstcns skyldighet att ge mer allmän information. Till det
senare äterkommer jag (avsnitt 2.4.3 ).
Jag delar. liksom flertalet remissinstanser. socialutredningens syn på
vad den uppsökande verksamheten bör innehälla och hur den bör utformas. Verksamheten bör svara för upplysningar och dialog. förmedla olika
slag av bistånd och ge kunskap för planering.
Genom att verksamheten har forts till de strukturinriktade insatserna
betonas att den har generell positiv betydelse för kartläggning och analys
av den sociala situationen i kommunen.
Statskontorct och riksrcvisionsverket har för sin del menat att den
uppsökande verksamheten bör begränsas till mer piitagliga riskgrupper.
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Jag anser att en så definierad verksamhet har vissa nackdelar. Ju mer
generella insatser som görs, desto positivare bemöts de. Den uppsökande
verksamheten kan riskera att förlora sin positiva innebörd om den begränsas tiU olika grupper i riskzonen.
I anslutning till socialutredningens principbetänkande vände sig flera
remissinstanser mot en alltför långt driven uppsökande verksamhet. med
tanke på att en sådan riskerar att inkräkta på den personliga integriteten.
Uppfattningen var att hänsyn till integriteten måste siittas före kravet på
att de sociala organen skall känna till alla förhållanden som kan visa på
behov av sociala tjänster.
Under remissbchandlingen av socialutredningens slutbetänkande har
frågan aktualiserats på nytt om risker för konflikt mellan en uppsökande
verksamhet och den personliga integriteten. LO anser att det iir mycket
väsentligt att människornas rätt till personlig integritet respekteras. Det får
inte bli så att människor påtvingas uppfattningar och service som kommunen tillhandahåller. LO betonar dessutom att det är den enskilde själv
som skall avgöra hur han vill leva så länge det inte går ut över andra.
Samma uppfattning har Kommunförbundet som understryker att individens fundamentala rätt att själv ha inflytande över sin situation måste
respekteras även om detta innebär att man kommer i konflikt med syftet
bakom den uppsökande verksamheten.
Målet för den uppsökande verksamheten bör enligt min mening vara att
socialtjänsten genom verksamheten skall få så god kännedom om människors situation att väsentliga behov kan tillgodoses. Med den inriktning av
verksamheten som jag har förordat nyss kan förmodligen många av de
integritetsproblem lösas som diskuteras i samband med den uppsökande
verksamheten. Socialstyrelsens försöksverksamhet med uppsökande
verksamhet bland barn och barnfamiljer ger stöd för denna uppfattning.
Genom att aktivt och positivt informera om sina möjligheter till stöd m:h
hjälp kan socialtjänsten få kontakt med enskilda eller grupper av människor som av olika skäl inte själva söker upp socialtjänsten. Den nya
socialtjänsten som till skillnad frän den nuvarande socialvärden i stor
utsträckning kommer att vara hefriad från kontrollerande inslag bör kunna

få ett ökat förtroende hos allmänheten så att människor som behöver stöd
och hjälp i högre grad än i dag själva söker denna.
Man måste samtidigt räkna med att det även i framtiden kommer att
finnas hjiilpbehövande människor som inte önskar kontakt med socialtjänsten. Då måste hänsynen till den personliga integriteten få en avgörande betydelse. Från denna princip måste givetvis göras undantag i sociala
nödsituationer eller under andra svåra sociala förhållanden. Den personliga integriteten får inte hindra socialtjänsten frän att gripa in för att hjälpa
miinniskor som befinner sig i nöd. Inte minst hänsynen till barnens bästa
måste ibland få innchiira att socialtjänstens uppsökande verksamhet träder
föräldrarnas personliga integritet för när.
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Vissa remissinstanser. t. ex. Botkyrka kommun och skolöverstyrelsen.
anser att den uppsökande verksamheten bör ske i samverkan med andra
organ. Botkyrka kommun pekar på de möjligheter som finns att arbeta
tillsammans med skolan. med olika typer av institutioner och med fria
organisationer med fungerande lokal verksamhet och eget uppsökande
arbete som t. ex. hyresgästorganisationer i bostadsområdena, fackföreningar på arbetsplatserna, invandrarföreningar. länkrörelse och Verdandi-verksamhet.
Jag delar denna uppfattning. Det är viktigt att sm:ialtjänsten arbetar
utåtriktat och att den samarbetar med andra - kommunala organ och
frivilliga organisationer. Jag anser emellertid att tyngdpunkten i socialtjänstens samverkan med föreningar och andra frivilliga organisationer inte
bör vara i den uppsökande verksamheten. Socialtjänstens grannskapsarbete och den allmänna informationsverksamhct som socialtjänsten bedriver är lämpligare för denna typ av samverkan.
Liksom skolöverstyrelsen förordar jag ett nära samarbete med skolan. I
den uppsökande studie- och yrkesorientcrande verksamheten cSYOl nar
skolan genom en personlig kontakt alla ungdomar som lämnar grundskolan. Det bör i detta sammanhang också erinras om att skolstyrelsen enligt
beslutet om reformering av skolans inre arbete cSIAl skall bedriva uppföljande studie- och yrkesorientering för att stödja ungdomar under 18 år som
efter avslutad grundskola varken studerar eller har arbete. Enligt senare
beslut (prop. 1978/79: 180 s. I02, UbU 45, rskr 422) skall skolstyrelsen ges
ett övergripande uppföljningsansvar för alla ungdomar i den aktuella åldern.
SYO-verksamheten är ett lämpligt samarbetsområde för socialtjänsten
och skolan. Men också i övrigt bör socialtjänsten arbeta i nära kontakt med
skolans elever och personal.
Den uppsökande verksamheten bland litet äldre barn och ungdomar är
ett viktigt arbetsfält. Detta visar bl. a. Skåneprojektet. Försöksverksamhcten pekar på att det behövs ett fördjupat utvecklingsarbcte för att samordna insatser från social-, fritids- och skolförvaltningarnas sida. Här kan
finnas "kompetensproblem" som kräver en klarare rollfördelning för att
kunna lösas.
Rollfördelningen bör - som ledningsgruppen för projektet framhåller kunna innebära att socialförvaltningarna satsar mindre på fritidsverksamhet i egen regi och mera på uppsökande verksamhet, gängbcarbetning,
gruppsamtal m. m. i samarbete med såväl fritidsförvaltningarna som skolan.
Fritidsförvaltningarna bör liksom hittills ta sig an även barn och ungdomar med sociala problem. Medverkan i uppsökande verksamhet är en
naturlig uppgift också för personal inom fritidsverksamheten.
En samverkan mellan förvaltningarna från här antydda utgångspunkter
bör leda till att kommunens resurser för arbete bland barn och ungdom
utnyttjas effektivare.
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2 .4 .3 Allmänt inriktade insatser
lt!fiirma t ion

Enligt förslaget till socialtjiinstlag hiir det till socialnämndens uppgifter
att ge information om socialtjänsten i kommunen.
Socialutredningen anger följande mäl för informationen: att upplysa om
samhiillets socialpolitik. att ge kunskaper om rättigheter och skyldigheter
för medborgarna på detta område. att belysa sociala förhållanden och
problem oc.h dessa problems utbredning och tänkbara orsaker. att stimulera till ökad aktivitet och ge förutsättningar för var m:h en att framföra
erfarenheter och synpunkter samt tillvarata sin rätt till medinflytande i
sociala frågor.
Utredningen framhåller att informationen mäste göras begriplig. Det bör
OL'kså vara möjligt för medborgarna att i upplysningsverksamheten kunna
återföra erfarenheter och synpunkter till samhällets organ. Här har folkrörelserna stor betydelse och det är viktigt att socialtjänsten samverkar
med föreningar och organisationer.
De remissinstanser som har yttrat sig i frågan framhåller överlag att
informationen bör vara lättfattlig och nå breda gmpper. Vissa har betonat
att informationen inte bara hör gå ut pä upplysningar i sak om rättigheter
och skyldigheter m. m. utan också på att söka ändra allmänhetens inställning till den verksamhet som vi i dag kallar socialvård.
Enligt min mening bör informationen ha de två syften som vissa remissinstanser har pekat på. I själva verket kan man inte dra någon skarp gräns
mellan dessa bada funktioner. Redan sakupplysningar om sociala problem.
deras orsaker och verkningar har betydelse för opinionsbildningcn.
Det står samtidigt klart att informationen inte bör få komma ensidigt från
myndigheterna. Information är som flera remissinstanser har framhållit en
grannlaga uppgift. Folkrörelser och andra frivilliga organisationer, som
företräder särskilda intressen, ide·~r och politiska uppfattningar måste också ges en betydelsefull roll i upplysningsverksamheten. Först därigenom
kan informationsutbudet fä en önskvärd variation och bredd. Samtidigt
ökar förutsättningarna att förankra socialtjänstens innehåll och mening
inom olika befolkningsgrupper.
Genom en bred utbildnings- och informationsverksamhet bland de
många organisationernas medlemmar skapas även bättre förutsättningar
för ett återflöde av fakta om goda och dåliga förhållanden och av åsikter
och förslag från medborgarna till myndigheterna. Negativa inställningar
kan givetvis inte "informeras bort" i många fall. När de grundas på sociala
och ekonomiska missförhållanden krävs det politiska åtgärder. Informationsflödet frän medborgarna till myndigheterna kan vara en viktig gmnd
för sådana nödvändiga politiska insatser.
Vilka skall nås av upplysningsverksamheten? Jag delar den i remisssvaren vanliga uppfattningen att viss information bör i princip nå alla
medan annan information bör inriktas på särskilda gmpper i befolkningen.
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När del gäller mera speciella "malgrupper"" kan jag endast ge exempel.
Till dessa hör elever i grund- och gymnasieskolan. viirnpliktig:1 och vuxenstuderande. Del är inlc minst viktigt all yngre elever som cll led i sin
medborgarutbildning far kunskaper om sociallj;instcn och vad den syftar
till. En annan avgränsad. men ändft stnr grupp. utgör harnfamiljerna.
Andra viktiga grupper är invandrare och spritkliga mim1riteter. Det är
likaså angeläget att nt1 ut med informationen till personer med olika slag av
handikapp. Handikappfiirhundets centralkommille har särskilt n;imnt hlinda. döva. dövblinda och utvecklingsstörda. Information ;ir viktig för iildre
personer bl. a. som etl led i förheredclse av en förestående pensionering.
Jag tar upp frågan om de äldres informationsbehov senare (avsnill 2.10).
Den kraftigt ökade förtidspensioneringen är till stor del en följd av
utvecklingen inom arbetslivet i form av strukturrationaliseringar. ändrade
arbetsmetoder och ökade krav på arbetstagarna. Aktiv information om
alternativ sysselsättning kan för manga förtidspensionärer bli ett viktigt led
i strävanden till att återföra dem till samhällsgemcnskap och en meningsfull tillvaro. De arbetslösa är en annan viktig grupp med liknande problem.
Den omfattande arhetslösheten bland ungdomen. inte s;illan redan från
skolavslutningen. hör till våra svåraste samhällsprohlcm i dag. Även här är
en aktiv informations verksamhet med inriktning pä att främja de arbetslösas möjligheter att skaffa arhete av största betydelse. Informationen maste
ges i praktiska aktionsprogram som syftar till konkreta lösningar av olika
gruppers grundläggande svårigheter som ofta gälh.:r arbete. bostad och
utbildning.
Som både socialutredningen och remissinstanser. t. ex. länsstyrelsen i
Norrbottens län. med olika uttryck har strukit under måste informationen
nå de mest eftersatta. Det giiller här grupper av människor som samtidigt
som de har stora behov av information är svära att nå kanske både konkret
och bildligt. dvs. det är svårt att göra upplysningen meningsfull. begriplig
och acceptabel för dem. De finns delvis bland de redan nämnda grupperna.
Men de finns också t. ex. bland andra som i dag får socialhjälp och som har
problem utöver de ekonomiska. Härtill kommer hchövandc grupper som
socialtjänsten över huvud taget inte nar. Vara kunskaper om hur mänga de
är och under vilka förhållanden de lever är mycket ofullständiga.
Informationen måste inriktas på att vara både förebyggande och avhjälpande. I fråga om metoder och tillvägagångssätt blir som jag antydde
nyss samverkan med saväl andra myndigheter som organisationer på central. regional och lokal nivå en nödvändig förutsättning för att verksamheten skall kunna nå önskvärda resultat. Upplysningsverksamhetcn bör så
långt möjligt läggas upp och genomföras tillsammans med de organisationer och sammanslutningar som tillvaratar gruppernas intressen. Här räknar jag med inte minst ett folkrörelseengagemang även för människor som i
dagens samhälle stär utanför organisationerna. "De föreningslösa·· hör till
dem som det är mest angeläget att nä. Samtidigt som jag stryker under
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upplysningsverksamheten som en gemensam uppgift for många är jag väl
medveten om att organisationerna måste fti verka utifrän sina principiella
grunder och förutsättningar i övrigt.
Formerna för informationen bör självfallet avpassas efter ändamålet. Är
syftet att nå stora delar av landet. bör massmedierna utnyttjas. Broschyrer
med posten för olika verksamheter. gemensamma upplysningsskrifter om
ekonomiska anordningar. utbildningsmöjlighcter. kultur- och fri tidsaktiviteter m. m. bör likasa bli viktiga medel för att sprida upplysning. Inte minst
väsentligt är här som annars att människor får reda på vart de skall vända
sig, när de kommer i en situation där de behöver bistånd eller service.
En aktiv verksamhet i bostadsområden. medverkan pa arbetsplatser. i
skolor. hibliotek. inom förebyggande mödra- och barnavård. äldreomsorg
och inom föreningar bör hli viktiga informationsvägar.
Det är inte möjligt att fastställa en definitiv arbetsfördelning av informationsuppgifterna. Denna fördelning blir beroende av inte bara resurser utan
även av skiftande förutsiittningar i övrigt liksom av förändringar som följer
med utvecklingen. Detta gäller ocksa i frågan om hur informationsverksamheten skall organiseras. Bl. a. Linköpings kommun har pekat på att en
fristående informationscentral kräver ett relativt stort befolkningsunderlag
för att fylla en viktig funktion. I stället kan förstärkning av olika receptioner med informationsmaterial från olika håll vara ett enkelt medel att
förbättra informationen. Enligt kommunen har områdeslokaler för enbart
upplysningar haft svärt att bli godtagna till skillnad från information som
ett led i en vidare social verksamhet. Jag kan för egen del peka på de
möjligheter att sprida information i enskilda områden som erbjuder sig på
biblioteksfilialer. fritidsgårdar. dagcentra för äldre etc. I detta sammanhang vill jag understryka betydelsen av att man söker värdera resultatet av
olika informationsinsatser.
Som har framhållits i remissvaren är det viktigt att informationen planeras så att man undviker dubbelarbete. Visst informationsmatcrial bör
kunna tas fram centralt som service åt landsting och kommuner. På central
nivå bör socialstyrelsen och Kommunförbundet samarbeta. Motsvarande
samarbete mäste utvecklas pä regional och lokal nivå mellan informationsg1varna.
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens information. Det är en viktig fråga för kommunstyrelsen hur informationen om
socialtjänsten skall kunna samordnas med annan näraliggande information
på ett ändamälsenligt sätt. Det är nödvändigt att socialnämnden verkar för
att informationen om socialtjänsten breddas till att omfatta andra socialpolitiska omräden. I många fall framstår en längre gående samverkan som
naturlig. I. ex. med kulturnämnden.
Informationen utgör en del av socialtjänstens allmänna insatser. Som jag
har nämnt tidigare rymmer socialnämndens strukturinriktade insatser starka inslag av information när det gäller samhällsplanering. arbete med
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sociala problem i samhiillet och uppsökande verksamhet (avsnitt 2.4.2l.
Samma giiller i hög grad de individuellt inriktade insatserna (avsnitt 2.4.4) .
.lag äterkommer till dessa fragor även i andra delar av mitt anförande.
Arhl'le och .fi"irsiirjning

Socialutredningen framhäller att ett av socialtjänstens syften skall vara
all stiirka den enskildes egen förmfiga att ta tillvara sina intressen o.:h reda
upp sina problem. Av grundläggande betydelse hiir är möjligheten till
försörjning gcnom eget arhetc. Längvarig arbetslöshet o.:h svärigheter att
kunna fa ett nytt arhetc är ofta grund för andra prohlem. Sociala insatser
av direkt hetydelse för möjlighet till arhetc är hiträde vid arbetsanskaffning
m. m. Det iir hiir fraga om att förmedla kontakt med arbetsförmedling och
arhctsvärd eller i vissa fall med arbetsgivare. En viktig del av verksamheten hör o.:ks.:i giilla fi.irmcdling av utbildning för arbete. Arbetsberedande
tttgiirder i inskränkt mening iir många gånger intc til!rä.:kligt. Vissa grundläggande förutsiittningar rnaste i rnhnga fall klaras dessulom. t. ex. handikappadcs mi.~jlighcter att ta sig till och från arbetsplatsen. Detta ställer krav
pä resurser när det gäller allmiinna kommunikationsmede!. färdtjänst cller
fordon för rörelsehindrade. nagot som i vissa fall förutsätter ekonomiskt
bistånd i form av socialhidrag som komplement till statliga hidrag för
ändamälel (avsnitt 2.6). Jag äterkornmer senare till sm:ialtjänstens medverkan för att handikappade skall ta arhete (avsnitt 2. 11 ). Också pensionärernas riitt till arbelc behandlar jag senare (avsnitt 2. IOl.
Inte sällan iir det nödviindigt att stärka den enskildes förutsiittningar all
kunna fä 11ch att behålla ett arbete genom individuella insatser av annat
slag. häde i form av ekonomiskt bisttlnd och andra stödinsatser.
Som so.:ialutredningen har framhållit har förskole- och fritidshcmsverksamheten stor betydelse inte bi1ra utifran barnens hehov och intressen.
Yerksamhetcn är ocksa viktig för föräldrarnas möjlighet att genom förviirvsarhetc eller utbildning fä en tryggad försörjning och na rersonlig
utveckling. Barnomsorgen ::'lterkommer jag senare till ravsnilt :!. 9).
Frägan om samarbete med arbetsmarknadsorganen äterkommerjag ock.sa senare till i samhand med hdiam.llingen av socia!tjiinslcns samverkan
med andra verksamhetsomrtldcn (avsnitt 2. 14 ). En viktig del av detta
samarhetc giillcr planering av sysse!sättningsinsatser. Sociahrtredningen
har understrukit att socialnämnden hör samarheta med distriktsarbetsn;imnd och förekommande lokala planeringsrt1d för sysselsättning. Utredningen framhäller alt socialn;imndens erfarenheter och kunskaper hiir utnyttjas för gemensamma inventeringar av hehovet av arhetsplatser o.:h hur
dessa behov skall kunna tillgodoses. S;irskild uppmärksamhet hör ägnas
den dolda arbetslösheten. Ocks~1 allmiinna förvärvshinder hör som redan
har nämnts undanröjas genom uthyggnad av harnomsorgsresurserna o.:h
förbättrade transportmöjligheter.
Socialtjänsten bör vidare i samverkan med arbetsmarknadsorgan göra
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den enskilde så välrustad som möjligt för att möta de krav som ett arbete
ställer. Genom individuellt avpassade insatser bör man sträva efter att
förebygga och så l&ngt möjligt undanröja utbildningsbrister samt fysiska.
psykiska och sociala handikapp. Men dd är också nödvändigt att den
arhetslöse får ett arhete som svarar mot hans förutsättningar. Sm:ialniimnden bör i samarbete med arbetsförmedlingen uppmärksamma behovet av
individuell anpassning av arbetsinnehället liksom introduktionen pt1 arbetsplatsen för att den enskilde sä snabbt som möjligt skall kunna komma
in i arbetsgemenskapen.
Redan i samhand med socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen
har jag berört kommunens vidgade ansvar för sysselsiittningsplancringen
och behovet av särskilda ätgiirder för att skapa sysselsiittningsmöjligheter
ät bl. a. ungdomar och personer under rehabilitering. Niir det gäller ungdomar som lämnar skolan är det viktigt att samarbete sker med skolan.
Några remissinstanser har ansett att sm:ialutredningen inte tillräckligt
ingående har belyst sambandet mellan insatser inom ramen för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och socialvårdens uppgifter. T. ex. arbetsmarknadsstyrelsen erinrar om sambandet mellan hög arbetslöshetsnivå och antalet socialhjälpstagare respektive förtidspensionerade. Kommunerna och socialnämnderna bör enligt dessa remissinstanser sätta in
mer kraftfulla åtgärder iin vad som framgår av utredningen för att motverka särskilt ungdomsarhetslösheten. Sysselsättningsutredningen hör till de
remissinstanser som menar att socialutredningen har iignat frågorna om
sysselsättning för liten uppmärksamhet i betänkandet. Större utrymme
borde ha getts at frågor om hur utslagningen skall förhindras och de sociala
myndigheternas uppgifter i sammanhanget. arhctets betydelse i rehahiliteringen av personer med olika typer av handikapp osv.
Jag har redan behandlat kritiken mot utredningen för att den inte tillriickligt starkt skulle ha understrukit den enskildes riitt till ett meningsfullt
arbete (avsnitt 2.2). Denna rättighet kan visserligen härledas ur de föreslagna övergripande målen för socialtjiinsten. Men som jag har niimnt hör
denna rätt framhävas tydligare i socialtjiinstlagen än vad som har skett i
socialutredningens förslag.
Socialtjänsten kan på de viigar socialutredningen har angett bidra till
lösningar av sysselsättningssvarigheter både allmänt och i enskilda fall.
T. ex. har försök att placera ungdomar med sociala svarigheter pä arbetsmarknaden bedrivits framgångsrikt i Södertälje och Uppsala. Det måste
vara en viktig uppgift för socialniimnden att främja människors möjlighet
att fä meningsfull sys~elsiittning och utkomst. Samtidigt får man som LO
har päpekat inte blunda för att socialtjänstens möjlighett:r att skapa arbetstillfällen är begränsade. Här är del framför allt den allmiinna ekonomiska
politiken. arbets- och niiringspolitiken som har betydelse. liksom trygghet slagarnas roll niir det giillcr att tillförsiikra människor med sociala
svarighcter sysselsättning. LO menar att s11cialtjiinstens viktigaste upp-
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gifter ligger i alt vara konlaktorgan med arbetsförmedling och arbelsvård.
Arbetsmarknadsstyrelsen poängterar särskilt betydelsen av all det finns
resurser för framåtsyftande insatser inom ramen för arbetsmarknadspoliliken.
Flera remissinstanser har understrukit kommunernas ansvar för
sysselsättningsplaneringen. Försöksverksamhet med sysselsättningsplanering i flera kommuner har visat all det fanns en betydande dold arbetslöshet. särskilt bland kvinnorna, i dessa kommuner. Det framgår av sysselsättningsutredningens betänkande (SOU 1978: 42) Kommunernas medverkan i sysselsättningsplanering. Jag anser del vara viktigt all kommunerna
tar reda på det verkliga behovet av arbetstillfällen i kommunen. Därmed
får de ett underlag för den fortsatta planeringen. Resultaten av försöksverksamheterna får behandlas närmare i samband med all ställning tas till
sysselsättningsutredningens betänkande.
Genom en bättre planering ökar också möjligheterna all anpassa rekryteringen så att vissa projekt kan tidigareläggas med hänsyn till arbetsmarknadsläget. Jag finner det vara av stor betydelse att socialtjänstens erfarenheter och kunskaper om sociala svårigheter utnyttjas i denna planering.
Som sysselsättningsutredningen framhåller kan det vara lämpligt att det i
kommunens allmänna planeringsförutsättningar lämnas en redogörelse för
socialnämndens erfarenheter. Kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige
får sedan ta ställning till i vilken utsträckning planeringen kan ske inom den
kommunala förvaltningen på grundval av denna information och med
ledning av arbetet inom anpassningsgrupperna i kommunen. Redogörelsen
bör även delges arbetsmarknadsorgan så att den kan utnyttjas i deras
planering.
Planeringen är också viktig som ett underlag för arbetsförmedlingens
diskussioner med företagen och för ytterligare åtgärder i enlighet med
främjandelagstiftningen.
Jag vill till sist erinra om all många invandrare har en utsatt situation pä
arbetsmarknaden med en hög arbetslöshet. Invandrarna har därför ett stort
behov av stödinsatser av olika slag från bl. a. kommunernas sida. Även för
dem erfordras samordnande insatser mellan socialnämnden och andra
kommunala och statliga organ.

Sjäfrstiindigt boende
En av förutsättningarna för ett självständigt liv är en egen fungerande
bostad. Socialutredningen har framhållit att en av socialtjänstens uppgifter
av allmänt inriktat slag är att medverka till all människor som till följd av
sjukdom, handikapp eller ålder har svårt att klara sig själva får möjlighet
att bo kvar i sin egen bostad. Socialtjänsten kan göra detta möjligt genom
alt förmedla hjälp till hushållsgöromål och till den personliga hygienen och
vården. Ett alternativ till denna boendeform. är som utredningen anför
serviceboendet, där en mer omfattande gemensam service kan erbjudas.
12 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr I. Del A
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Till stor del rör diskussionen om det självständiga boendet och socialtjänstens möjligheter att stödja detta äldre och handikappade. Mina övervägamlcn i dessa frågor återkommer jag mera utförligt till senare (avsnitt
2.10 och 2.11 ).
Socialjour

Srn.:ialutredningen har ansett det angeläget att behovet av social jour
tillgodoses på ett tillfredsställamk sätt i kommunerna. Behoven är dock
olika i t. ex. tiitbcfolkade urbaniserade kommuner och i glesbygdskommuner. Med förbehåll för sådana olikheter nämner utredningen två huvudområden där allmänhekn behöver komma i kontakt med socialtjänsten
även under kvällar. helger osv.
Det ena området gäller främst ensamstående. En stor grupp av dem
utgör de äldre. Men här återfinns också många yngre och medelålders
personer. Oet andra behovsområdet omfattar i första hand barn och ungdom.
Lagen (1973: 558) om tillfälligt omhändertagande tLTOJ ställer krav på
en social jour- och beredskaps verksamhet. som långt ifrån alltid tillgodoses i kommunerna.
Liksom remissinstanserna vill jag framhålla värdet av en väl utbyggd
social jour. En sädan social beredskap är viktig inte minst ur förebyggande
synpunkt. Olika remissinstanscr som kriminalvårdsstyrelsen. brottsförebyggande rådet och skolöverstyrelsen har från skilda utgångspunkter belyst det angelägna i en väl fungerande jourverksamhet inom socialtjänsten.
Svenska läkaresällskapet framhåller att det f. n. kan vara svårt att under
vissa tider snabbt få till stånd ett omhändertagandcbeslut vid I. ex. barnmisshandel. Det förekommer att barnavdelningar och barnpsykiatriska
kliniker i brist på social jour får ta in barn som inte behöver medicinsk
utredning. Dessa barn måste "beredas tak över huvudet" inom sjukvården
trots att ett omedelbart omhändertagande genom socialvården vore lämpligare.
Försöksverksamhet med social jour bedrevs under åren 1974-1976 i
tjugoen kommuner. Socialstyrelsen har värderat verksamheten (Socialstyrelsen redovisar 1977: 4). Erfarenheterna visar bl. a. att jouren i stor utsträckning kontaktades av människor som var ensamma eller befann sig i
en konfliktsituation. Många hade redan kontakt med socialvården. De
vanligaste åtgärderna bestod i att man gav upplysningar och gjorde hänvisningar. Vidare förekom stödjande samtal, ekonomisk hjälp. anskaffning av
logi etc.
Samarbetet mellan socialvärden och sjukvården var problemfyllt och
socialjourens tillkomst medförde inte någon genomgripande förbättring i
detta avseende. För att jouren skall fungera är det även viktigt att den
integreras i det sociala arbetet vid socialbyrå.erna och att det finns tillgängliga resurser som jouren kan använda sig av.
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Den nhrmare utformningen av jourverksamheten måste bli beroende av
de lokala förhMlandena. Verksamheten kan samordnas med en mer allmiint inriktad samhiillsjour och med bkarjour. I mindre kommuner torde
som nern remissinstanser har framhallit behovet kunna tillgodoses genom
samarbete mellan llera kommuner.
2.4.4 lntlirid11cllt inriktade insatser
De individuella insatsernas inriktning och innehi\ll behandlar jag senare i
mitt anförande i flera olika sammanhang. Jag vill här sammanfattningsvis
peka pf1 några av dessa.
I samband med behandlingen av reformens inriktning m. m. (avsnitt 2.1)
har jag gett vissa allmiinna riktlinjer för individuellt inriktade insatser.
Samma giiller socialtjiinstens mäl (avsnitt 2.2) och det kommunala ansvaret
(avsnitt 2.3 ). Mot kommunens ansvar svarar den enskildes rätt till bis tand
(avsnitt 2.5). som jag strax aterkommer till. Därefter tar jag upp vilka
principer som bör giilla för insatser hos enskilda och familjer bi\de i och
utom det egna hemmet (avsnitt 2.o). Dessa ställningstaganden ger den
principiella grunden för centrala omräden av socialtjänstens verksamhet.
Hit hör vidare omsorgerna om barn och ungdom. iildre samt personer med
handikapp (avsnitt 2. 9-2. 11). Dessa insatser har en allmän inriktning med
starka inslag av individuellt riktade åtgiirdcr av olika slag. Den senare
behandlingen av familjehem (ich hem ti:ir vård eller boende har sin tyngdpunkt i individuellt inriktade insatser (avsnitt 2. 12 och 2. 13 ). Ocksa socialtjiinstens samverkan med andra verksamhetsområden gäller ofta planering
och åtgärder på individnivå (avsnitl 2.14). Den enskildes förhållanden.
hl. a. i fräga om hans rättigheter och skyldigheter samt skyddet av hans
integritet är naturligtvis centrala bl. a. när det gäller handläggning av
iirendc. sekretcsskyddcl. 11ppgiftsliimning. registrering (avsnitt 2. 17 - 2.20)
liksom frågor om hesvär m. m. (avsnitt 2.221. Jag vill här till sist nämna
individuellt inriktade åtgärder i form av vård utan samtycke av unga och av
vuxna missbrukare (avsnitt 2.25 ).

2.5 Rätten till bistånd
2.5.I Riitten till histtlnd l'nligt l'lirdlagarna
De allmänna socialpolitiska anordningarna bildar i dag grunden för det
sociala trygghetssystemct. Inom detta utgör socialförsäkringarna en hörnsten. Deras syfte är bl. a. att garantera kompensation för inkomsthortfall
på grund av sjukdom eller av annan orsak. Utmärkande för socialförsäkringarna är att de knyter rätten till ekonomiskt biständ till generella förutsättningar och att de inte bygger pa en individuell behovsprövning. Socialförsäkringarna svarar nu till alldeles övervägande grad för människornas
ekonomiska trygghet vid sjukdom, alderdom. arbetslöshet osv. Andra
viktiga trygghelsanordningar är den socialservice som lämnas inom t. ex.
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barnomsorgen och generella stödhtgänJer inom arbetsmarknadspolitik och
bostadspolitik.
Som framgår av min beskrivning av den socialpolitiska utvecklingen var
det emellertid ännu för några decennier sedan huvudsakligen den kommunala fattigvården som efter behovsprövning hade att svara för försör:jningen av den som var minderhrig eller arbetsoförmögen. I den gällande lagstiftningen är det främst ShjL:s bestämmelser om socialhjälp som reglerar
kommunernas skyldighet att hjälpa när de generella stödformerna inte är
tillräckliga. Det ekonomiska stöd som årligen utgår i socialhjiilp är emdlcrtid mindre än en procent av de totala socialpolitiska utgifterna.
I systemet för grundtrygghet i samhället ingar. förutom de generella och
individuella stödformer som jag har nämnt nu. iiven anordningar som
syftar till att trygga den enskildes behov av personlig omvårdnad och värd.
Här har samhället genom bestämmelser om riitt till värd eller annan hjälp
enligt BvL, NvL och ShjL inom varje värdomrädc sökt tillgodose den
enskildes behov av bistand i olika situationer. Sedan lång tid tillbaka tar
också insatserna inom t. ex. barn- och ungdomsvården och inom nykterhetsvården i anspråk en långt större andel av den kommunala socialvårdens ekonomiska och personella n.:surser än vad den ekonomiska socialhjälpen gör.
Förutsättningarna för ekonomiskt bistånd inom socialvarden anges i 12
och 13 §§ ShjL. Rätt till socialhjälp till livsuppehälle och behövlig värd har
enligt 12 § den som inte kan försörja sig genom eget arbete pä grund av
ålder. sjukdom. lyte eller annars bristande kropps- eller själskrafter. Samma rätt tillkommer den som av hälsoskäl helt eller delvis hör avhälla sig
från arbete. Som förutsättning för rätt till socialhjälp gäller dock att den
enskilde själv saknar medel och att hans behov inte tillgodoses på annat
sätt. I fråga om den som inte har fyllt 16 år skall hjälpen ~iven avse
uppfostran.
Bestämmelser om s. k. frivillig socialhjälp ges i 13 ShjL. Enligt denna
paragraf kan kommunen lämna socialhjälp liven i andra fall än dem som
anges i 12 §. Sådan socialhjälp meddelas enligt grunder som kommunfull-

*

mäktige bestämmer eller. om grunder inte har fastställts, i den utstriickning
som socialnämnden anser att <len behövs.
Utmärkande för rätten till bistånd enligt 12 ShjL ~ir den direkta anknytningen till behovet av ekonomisk hjälp. Övriga vårdlagar har andra utgångspunkter för <len hjälp de tillförsiikrar människorna.
Om nagon som inte har fyllt 18 år behöver vård och fostran ptl grund av
att föräldrarna har avlidit eller övergivit honom. skall barnavårdsnämnden
enligt 31 ~ första stycket BvL omhiindcrta honom för samhällsvärd. om
behovet inte tillgodoses pä. annat sätt.
I 31 §andra stycket BvL föreskrivs att barnavårdsnämnden även i andra
situationer skall omhänderta barnet för samhällsvard. Är någon som inte
har fyllt 18 är i behov av specialvård eller annan värd och fostran utom

*
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hemmet p~t grund av all föräldrarna inte kan bereda honom sädan vård
eller annars underläter all tillfredsställande sörja för honom. och kan
behovet inte tillgodoses på annat sätt, skall nämnden omhänderta den unge
för samhällsvård. Omhiindertagande som har sagts nu sker endast på
begäran av föräldrarna eller med deras samtycke. Barnet skall lämna sitt
samtycke om det har fyllt 15 är. Kravet på barnets samtycke är inte
ovillkorligt. Om särskilda skiil föreligger kan avsteg göras fran huvudregeln.
Bestämmelserna i 25. 26 och 29 ~~ BvL har samma utgångspunkter.
Barnavårdsnämnden h~r enligt dessa paragrafer skyldighet att vidta vissa
åtgärder till skydd och omvårdnad för den unge. Mot dessa skyldigheter
får anses svara en rätt för barnet att i de angivna situationerna fä bistånd
genom samhällets försorg.
Enligt 14 § NvL skall nykterhetsnämnden vidta hjälpätgärder när någon
missbrukar alkohol. Till sadana åtgärder hör att hjälpa alkoholmissbrukaren till lämplig anställning eller att byta verksamhet eller vistelseort
liksom att förmå honom att bl. a. rådfråga läkare eller frivilligt söka lämplig
värd.
NvL har också en bestämmelse som svarar mot 31 § BvL. I 58 § NvL ges
möjlighet för den enskilde att efter hänvändelse till nykterhetsnämnden få
behövligt bistånd. Den som är hemfallen ät alkoholmissbruk kan enligt
denna paragraf efter egen ansökan beredas vård på allmän vårdanstalt för
alkoholmissbrukare. För intagning fordras bl. a. att den värdbehövande
skriftligen förbinder sig att stanna på värdanstalten under den tid som
anses nödvändig med hänsyn till vårdbehovet, dock högst sex månader.
Även med ett allt finmaskigare generellt trygghetssystem av socialförsäkringar och annan samhällsservice kommer det också i framtiden att
finnas behov av ekonomisk hjälp och annat stöd efter individuell behovsprövning. Jag skall nu behandla de allmänna förutsättningarna för rätt till
bistånd genom socialtjiinsten. Bl. a. formerna för det ekonomiska stödet tar
jag upp särskilt (avsnitt 2.6 Socialbidrag).
2 .5 .2 Den allmänna 11tji1rmnin1:en a 1· rutten till bi.Hand

Den enskildes rättigheter beskrivs således nu inom varje värdområde för
sig. Detta följer av den funktionella indelning som präglar den nuvarande
socialvärdslagstiftningen.
Utvecklingen inom socialvården har emellertid alltmer gått mot att göra
en bedömning av den enskildes och hans familjs hela situation. Denna
helhetssyn, som jag mera utförligt berör i annat sammanhang. tillämpas
numera allmänt.
Ett uttryck för helhetssynen är den sammanhållna socialtjänstlag som
skall ersätta de nuvarande vårdområdesbundna lagarna. Den enskildes rätt
att fä värd. omvårdnad. ekonomisk hjälp eller annat bistånd som är anpassat efter individuella förutsättningar och behov bör också bestämmas mot
denna bakgrund.
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Socialutredningen har föreslagit att det i s(JCi!tltjänstlagen skall införas
en allm;in bestiimmelse om <len enskildes rätt till histänd. Enligt den
föreslagna hestiimmelsen skall den enskilde ha rätt till histånd av socialnämnden för sin försörjning och sin livsföring i övrigt, om hans hehov inte
tillgodoses pa annat sätt. Som jag ätcrkommer till strax innehåller
histändsparagrafcn vidare vissa anvisningar om hur det biständ skall se ut
som den enskilde -;kall vara tillförsäkrad.
Den föreslagna utformningen av en riitt till histand har i sina huvuddrag
tillstyrkts eller lämnats utan erinran av remissinstanserna.
För egen del är jag oekst1 överens med socialutredningen om huvuddragen i den tilltänkta biständsparagrafen. Som utredningen framhåller bör en
given utgangspunkt för hur riitten till bistånd skall utformas vara att den
enskildes ditt till sociala insatser inte begränsas i förhällamlc till vad som
g;iller i dag. Riitten till histänd bör sa.ledes till att börja med avse alla de
situationer som enligt de nuvarande vardlagarna berättigar till stöd och
hjälp. Som en förutsättning för biständ bör ocksä liksom nu gälla att den
som till följd av olika llmshindighcter inte kan klara sin försörjning eller sin
livsföring i övrigt skall fä den hjiilp som han behöver genom samhiillets
försorg.
Syftet med r;itten till histänd enligt socialtjänstlagen skall saledes vara
att tillförsäkra den enskildc en rätt till stöd och hjiilp av samhället när han
pä grund av hristande arbetsförmåga. handikapp, ålder eller annan liknande omstiindighet befinner sig i en situation som gör insatser från samhällets
sida nödviindiga. Rätten till histänd bör med andra ord inträda så snart den
enskilde behöver sm:ialtjiinstens insatser för sin försör:ining eller sin livsföring i iivrigt. Denna rätt kommer härigenom att vila på samma principiella grunder som kommer till uttryck i t. ex. 12 ~ ShjL. som ju på
motsvarande sätt gör rätten till ekonomisk hjälp beroende av att den
ekonomiska hjälpen är cn nödvändig förutsättning för att den enskilde skall
kunna klara sin försörjning. Samma synsätt kommer till uttryck i 3 l ~ BvL,
som tillförsiikrar föriildrarna samhällets histänd vid värden av barn i de fall
de inte sjiilva kan dra försorg om barnet.
Som framgar av vad jag har sagt skall rätten till biständ inte bara gälla i
situationer da den enskilde behöver t. ex. ekonomisk hjälp till sin försörjning. Rätt till biständ triider också in när t. ex. iildre eller handikappade i
sill dagliga liv är beroende av andras insatser. Andra viktiga exempel på
när

r~itt

till bistånd kan föreligga iir n;ir barn som far illa behöver tas om

hand eller på annat sätt hjälpas av socialnämndcn eller när den som
missbrukar alkohol eller narkotika behöver värd och behandling genom
nämndens försorg. Den som för sin dagliga livsföring inte kan undvara
siirskilda insatser är således berättigad till stöd och hjälp av sm:ialnämnden.
En bestiimmelse av det innehåll som jag har förordat nu skiljer sig frän
bestämmelserna i gällande vårdlagar på så sätt att rätten till bistånd inte
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har knutits till att den enskilde hehöver hjälp av nägon siirskild orsak som
anges i lagen. Flera remissinstanser har kritiserat socialutredningens förslag till utformning av riitten till histånd i detta hänseende. Man menar att
rätten har blivit allt för oklar och oprecis. Den enskilde kan diirför inte fä
en uppfattning om sina rl"ittigheter. Inte heller kommunerna och hesvlirsmyndigheterna har enligt dessa remissinstanser tillräckligt underlag för att
bedöma bistlrndets omfattning.
Det är givetvis önskvärt att bedömningen av rätten till biständ blir st1
enhetlig som möjlig. Ur den synpunklen borde bisråndcts innchtil/ reglera.\
fastare. Även kraven pi:l att det skall vara möjligt att förutse myndighets
beslut talar i denna riktning. Jag har därför i och för sig förstädse för
önskemalen om att få biständets förutsättningar och innehäll bätlre preciserade.
Olika skäl talar dock mot att i lagen knyta rätten till bisttrnd till vissa
särskilt angivna situationer som sjukdom. aflkr eller bristande arbetsförmåga. Det skulle sälcdes knappast vara förenligt med den helhetssyn som i
framtiden skall karaktärisera det sociala arbetet att anknyta rätten till
bistand till vissa konkreta situationer. Det skulle vidare möta betydande
svärigheter att utforma lagstiftningen så att den kom att avse alla de
situationer där det bör finnas en rätt till bistånd. Jag ansluter mig därför till
socialutredningens uppfattning att rätten till bistånd i första hand hör
knytas till att den enskilde är heroende av socialtjänstens insatser för sin
försörjning och sin livsföring i övrigt.
Jag vill på nytt erinra om att en rätt till histånd som hestäms på detta sätt
kommer att avse alla de rättigheter som nu omfattas av de gällande vårdlagarna. Hit hör rätten till ekonomisk hjälp enligt 12 ShjL liksom rätten till
vard m. m. enligt 25, 26 och 11
BvL resp. 14 och 58
NvL. Den
uttolkning som dessa och andra hcstiimmelscr om riitt till sociala stöd- och
hjälpinsatser har fått bör kunna ge vägledning när den nu föreslagna
bestämmelsen skall tillämpas.
Avsikten är att socialstyrelsen bl. a. efter samråd med Kommunförbundet skall fä till uppgift att utfärda allmänna råd som vägledning för tillämpningen av socialtjänstlagen. Inte minst gäller detta rätten till bistånd.

ss

*

ss

2 .5 .3 Bl'lwret a I' histtiml
Socialutredningen har föreslagit att den nya bistrtndsparagrafen skall
utformas sä att den ger den enskilde rätt till histtmd för sin försörjning och
sin livsföring i övrigt, om hans behov inte tillgodoses pä annat sätt. Detta
har av åtskilliga remissinstanser tolkats sa att rätt till histånd skulle kunna
inträda. även om den enskilde hade förmåga att försör:ia sig t. ex. genom
eget arbete. Som regel viinder sig remissinstanserna mot ett sådant synsätt
och betonar vikten av att frågan klargörs.
Jag vill för egen del understryka att rätt till bistånd av socialnämnden
förutsällcr all del föreligger ell hjälpbehov. Den som pa egen hand kan
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klara sin försörjning och sin livsföring i övrigt kan som regel inte anses ha
ett sådant behov. Som sm.:ialutredningen framhall er bör dock rätt till
1il!fiillig ekonomisk hjälp l. ex. kunna föreligga även om den hjälpsökande
bedöms vara i stånd att genom arbete klara sin försörjning. Det bör viJare
uppmärksammas att Jet i socialniimndens ansvar ligger en skyldighet att
vidta tillfälliga ätgärdt:r i viintan pä att ansvarig huvudman avhjälper värdbehovet. Det visar att rätt till bistånd av socialnämnden kan föreligga i
ännu en situation då den enskildes livsföring normalt tryggas pa annat sätt.
Som jag har nämnt förut lämnar socialvårdt:n redan i dag sådant histänd.
Även andra situationer kan självfallet tänkas uppkomma då socialniimndens ansvar inte är lika klart uttalat men Jå Jet skulle framstä som
oförenligt med de mål som har ställts upp för socialtjänsten att avvisa den
enskildes begäran om hjälp. Med de påpekanden som jag har gjort nu är jag
dock beredd att tillmötesgå remissinstansernas önskemål och föreslår att
det i lagtexten skall anges att rätt till bistånd förutsätter att den enskildes
behov inte kan tillgodoses pä annat sätt.
2.5 .4 Biståndet.i· utformning

Socialutredningens förslag innebär att det ingenstans i lagtexten anges
vilka åtgärder som nämnden skall vidta när den lämnar den enskildt:
bistånd.
Flera remissinstanser har kritiserat detta och menat att biståndets innehåll därmed har blivit oklart. Kammarrätten i Göteborg framhäller exempelvis att helhetssynen och det övergripande ansvaret ställer stora krav på
en lagstiftning som ger kommunen stor handlingsfrihet vid hcdömningen
av vilka sociala insatser som bör sättas in för att bistå den enskilde. Men
samtidigt som en sådan handlingsfrihet är nödvändig för socialnämnden är
det enligt kammarrätten en förutsättning för den enskildes rättssäkerhet att
lagen konkret anger hans rättigheter. Kammarrätten anser det från flera
utgångspunkter angeläget att man i lagen preciserar den enskildes rättigheter. Enligt kammarrättens mening bör problemet lösas på det sättet att man
begränsar rätten till socialt bistånd till att gälla, förutom ekonomiska
behov. elementära behov på äldreomsorgens, barnomsorgens och handikappomsorgens områden. När del gäller sådana behov förutsätter kammarrätten att socialt biständ skall tillhandahållas utan hinder av resursknapphet. När det däremot gäller andra former av socialt bistånd, bl. a.
sådana som är starkt beroende av tillgången på personal, måste man ge
lagstiftningen en annan utformning. Man kan t. er... föreskriva en skyldighet för kommunerna att tillhandahålla sociala tjänster av olika slag i den
omfattning som kan anses motsvara behovet bland invånarna i kommunen.
En sådan skyldighet ger enligt kammarrättens mening inte den enskilde
kommunmedlemmen en direkt rätt till förmånen. Liknande synpunkter
anförs av bl. a. kammarrätten i Sundsvall och JO. Några remissinslanser
anser att miniminormer eller liknande bestämningar bör ges för socialtjänstens innehåll.
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Jag vill mot bakgrund av remisskritiken understryka att syftet med
bestämmelserna om rätt till bistånd iir att tillförsiikra den enskilde stöd m:h
hjälp inom socialtjänsten när sådana insatser är nödvändiga för att den
enskilde skall kunna klara sin försö1jning och sin livsföring i övrig!. Det
bör som jag har sagt tidigare inte möta alltför stora svårigheter för socialnämnden att med ledning av de prim:iper som redan nu giiller i fråga om
rätten till sociala stöd- och hjälpinsatser fastställa niir riitten till biständ
inträder. I dessa situationer är niimnden skyldig alt bistå den enskilde.
Nämnden skal! i varje särskilt fall vidta de åtgärder som behövs för att
avhjälpa det uppkomna behovet. Valet av ätgänler kommer därvid att bero
på förhållandena i det enskilda fallet. Rätten till stöd och hjälp från nämnden kan emellertid inte avse andra insatser än ~ädana som bedöms kunna
tillgodose den enskildes behov på ett lämpligt sätt. Av sm:ialtjänstens
allmänna bestämmelser följer att insatserna skall utformas i samförstånd
med den enskilde hjälpbehövande. Den enskilde har dock givetvis inte
någon ovillkorlig rätt att erhälla en viss bestämd insats. Vid valet av åtgärd
måste således hänsyn tas till vilka alternativa resurser som finns all tillgti
inom kommunen.
När det gäller den ekonomiska hjälpen torde det knappast uppstå nägra
svårigheter. Behövlig vägledning kan man fä om man jämför med rätten till
ekonomisk hjälp enligt 12 ~ ShjL. Jag vill erinra om att bestämmelserna om
ekonomisk hjälp enligt ShjL är mer preciserade enbart i fräga om grunderna för rätten men inte beträffande hjälpens sammansättning och den levnadsnivä den skall tillförsäkra den enskilde. När det däremot gäller insatser av vård- och behandlingskaraktär kan däremot svårigheterna bli större.
Dessa är emellertid ingalunda oöverkomliga. Även om behov av bistånd
kan uppkomma i de mest skiftande situationer. lär det som regel av
omständigheterna komma att framgå vilka ätgiirder som iir häst iignade att
avhjälpa behovet. Regler av det slag som har förordats av kammarrätten i
Göteborg leder lätt till att de slag av insatser som särskilt anges i l'öifattningen framstår som mera önskvärda än andra stöd- m:h hjälpinsatser.
Ramlagens syfte all ge kommunerna möjlighet att anpassa insatserna efter
lokala önskemål och behov kan pä detta sätt komma att motverkas. Samma invändningar kan riktas mot ett system med miniminormer. När det
gäller sådana regler maste man vidare uppmärksamma risken för att kommunerna i ett ansträngt ekonomiskt läge undviker att lämna bistånd i större
utsträckning än vad normerna föreskriver. iiven om det i det enskilda fallet
skulle te sig befogat att göra en mera omfattande insats.
Det är således enligt min mening inte förenligt med det synsätt som bör
prägla socialtjänsten att det i lagen särskilt anges vilka insatser den enskilde skall vara berättigad till i en uppkommen situation. Med hänsyn till
statens tillsyn och till den besvärsrätt som skall tillkomma den enskilde
anser jag att det finns tillräckliga garantier för all vi far en ordning som är
betryggande frän rättssäkerhetssynpunkt. om lagrummet ges den utformning som jag har tillstyrkt.
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2.5.5 Skii/ig /crn11d.1·ni1·1'
F.nligt socialutredningens förslag skall den enskilde genom histä.ndet
tillförsiikras en skälig lernadsniva. Bisttlndet skall enligt förslaget vidare
utformas st1 att det stiirker den enskildes resurser för ett självständigt liv.
Manga remissinstanser anser att begreppet skälig lcvnadsniva är alltför
sviivande. Komnrnnförhundet menar att utan en klar definition av begreppet kan tvekan uppstä om den em.kilde skall ha riitt till samma lcvnadsnivå
som han har haft tidigare eller om den skiiliga levnadsnivån innebär en
miniminivå. som eventuellt blir olika beroende på var man bor.
Sveriges folkpensionärers riksfiirbund päpekar att den levnadsnivå som
anses som skälig i en kommun ofta inte framstar som skälig i en annan.
Förbundet framh~11ler som exempel att det kommunala bostadstillägget i
storlek varierar kraftigt frän en kommun till en annan. Stockholms kommun och Föreningen Sveriges sm:ialchefer anser att levnadsniva.begreppet
måste relateras till mera konkreta begrepp. Enligt dessa båda remissinstanser kan detta endast ske gem)m att en praxis utformas med hjälp av
besv~irsinstitutet. Man anser att detta kommer att leda till det otillfredsställande förhållandet att frägan om enskildas skiiliga levnadsvillkor. som är
en fräga av socialrolitisk karaktär. kommer att avgöras av domstolar med
utgängsrunkt frän ett juridiskt betraktelsesätt. Även Sveriges kommunaltjänstemannaförbund gör sig till tolk för en sådan uprfattning.
TCO rn.:h Sveriges socionomförbund menar att begreppet livsföring i
övrigt mäste utved..:las yllerligare. De anser delta nödvändigt bl. a. därför
att det i början kan vara svårt att precisera biständct på en nivä som
främjar rcrsonlig utveckling och aktiv livsföring.
Det skulle enligt min mening valla stora svarigheter att i lagtexten
närmare söka ange vad som skall anses som skälig lcvnadsnivå. Bl. a.
maste detta bedömas med utgångspunkt i den tid och de förhållanden
under vilka den hjälpbehövande lever. Oet mäste diirför överlämnas at
kommunerna att fastställa vilken levnadsnivå som skall anses skälig. Enligt socialutredningens uppfattning kan de normer som utredningen har
föreslagit för ett socialförs~ikringstillägg vara till viss vägledning.
Valet av t1tgärd bör som jag framhöll nyss bli beroende av omständigheterna i varje särskilt fall. Syftet med insatsen måste emellertid sträcka sig
längre. Biståndet mt1stc samtidigt utformas på ett sådant sätt att den enskildes förutsättningar att i framtiden klara sin försörjning och sin livsföring
förhättras. Det framgär för övrigt redan av bestämmelserna i ShjL att
hjälpen skall lämnas i sådana former att den behövande om möjligt blir i
stand att för framtiden genom eget arbete försörja sig och de sina ( 14 §
ShjLI. Rehabiliteringssynpunktcn mäste så.ledes tilfaggas stor hetydelse
när biståndet skall bestämmas. Det är under sä.dana förhällanden inte
möjligt att i lagen läsa fast vare sig de åtgärder som nämnden skall vidta
eller den konkreta förändring av den enskildes förhållande som insatsen i
varje särskilt fall skall syfta till. Lagstiftningen måste i stiillet famna relativt
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till bistånd

stl>rl utrymme för soi.:ialnämmlcn att anpassa insatserna så att de pä bästa
siitt kommer att främja deil enskildes fortsatta rehabilitering. Det är således enligt min mening angeläget att det av lagen klart framgår att de
insatser som ges inte bara skall syfta till att avhjälpa det föreliggande
vårdbehovet utan även underlätta för den enskilde att i framtiden själv
klara sin försörjning och sin livsföring i övrigt. Jag ansluter mig följaktligen
till den lyddse av lagrummet som socialutredningen i denna del har föreslagit.

2 .5 .6 Beho1·<'l a 1· hestiimme/.1·1'r .fi'ir

"fril'illi~

liiiilp ..

Soi.:ialutredningen har föreslagit att det i sm:ialtjiinstlagen, utöver den
allmänna regeln om riitt till bistånd (5 § i förslaget), skall tas in en föreskrift
om att den enskilde även i andra fall inom ramen för socialtjänstens syften
kan ges ekonomisk eller annan hjälp av socialnämnden (6 ~ i förslaget).
Bara ett fåtal remissinstanser herör förslaget i denna del. Länsstyrelsen i
famtlands län sätter i fräga om det är nödviindigt att göra en uppdelning av
bistandsreglcrna. Enligt länsstyrelsen kan förekomsten av 6 § ha en äterhållande effekt pä kommunernas benägenhet att lämna bistånd enligt 5 §.
Dessutom anser länsstyrelsen att det finns risk för ett normtänkande i
likhet med det som 12 § ShjL i dag ger upphov till. Det kan enligt länsstyrelsen befaras att 5 § utnyttjas för bistånd upp till "normen" medan 6 §
utnyttjas i övriga fall. Sveriges kommunaltjänstemannaförbund tar fasta på
att bistånd enligt 5 § skall ge en skälig levnadsnivå och frågar från denna
utgångspunkt vilken lcvnadsnivä bistånd enligt 6 skall ge och vilka funktioner ett sådant bistånd skall fylla.
Nuvarande regler i ShjL innebär följande. Enligt 12 § skall socialhjälp
lämnas om den enskilde på grund av särskilda i lagen angivna omständigheter själv saknar medel till sitt uppehälle eller till e1forderlig vård. En
ytterligare förutsättning är att behovet inte tillgodoses på nagot annat sätt.
t. ex. genom att hjälp famnas av en myndighet. När det inte finns ett hehov
av socialhjälp enligt 12 §. kan s. k. frivillig socialhjälp utgå enligt 13 §.
Sådan kan ges enligt grunder som kommunfullmäktige bestämmer - och
det har i praktiken nästan aldrig förekommit - eller "efter vad socialnämnden prövar erforderligt". Den frivilliga socialhjälpen är avsedd att vara ett
komplement till övriga sociala förmåner och skall utgä när annan hjälp är
otillräcklig eller inte kan erhållas.
lJ ppdelningen i obligatorisk resp. frivillig hjälp går tillbaka på bestämmelser som infördes i 1871 års fattigvärdsförordning. Den särskilda bestämmelsen om frivillig socialhjälp tjänar i dag endast syftet att ge kommunen kompetens att lämna ut annan hjälp än den obligatoriska som den
enskilde alltid har rätt till. Enligt min mening vore det av principiella skäl
tilltalande att i den nya socialtjänstlagen avstå från en fortsatt uppdelning
på detta sätt.
Jag har i det föregående tillstyrkt att den enskildes rätt till bistånd skall
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ges en större räckvidd än den obligatoriska socialhjiilpen har i dag. Rätten
till histänd skall inte liingre knyta an till sädana ~iirskilda omständigheter
som anges t. ex. i 12 § ShjL. Oavsett bakgrunden 1ill oförmi1gan skall den
vars behov inte kan tillgodoses pti annat sätt ges bistånd av socialnämnden
för sin försörjning och sin livsföring i övrigt. Föreskriften att den enskilde
genom biståndet skall tillförsäkras en skälig lcvnadsnivå ger. i förening
med de möjligheter som ramlagstiftningen innehåller. stort utrymme för
socialtjänsten att variera hjälpinsatscrna. De förhållanden som jag har
pekat på nu minskar enligt min uppfattning i avseviird grad behovet av en
bestämmelse om s. k. frivilligt bistånd.
Den enskilde kan emellertid behöva stöd och hjälp från nämnden även i
andra situationer. t. ex. för att förebygga att det senare uppkommer ett
behov av akut hjälp. Det kan vara fråga om olika former av rehabiliterande
insatser som på sä vis faller utanför rätten till bistånd. Socialnämden har
enligt kommunallagens bestämmelser inte rätt att utan stöd i lag ge en
enskild kommunmedlem sådan hjälp. Socialnämndens kompetens att lämna sådan hjälp måste således under alla förhållanden framgå av socialtjänstlagen.
Enligt de regler som jag har förordat tidigare skall kommunen ansvara
för all den som vistas i kommunen fär det bistånd som han behöver. Vidare
kommer det i lagen alt anges att socialnämnden som en av flera viktiga
uppgifter har att lämna bl. a. ekonomisk hjälp och annat bistånd ät familjer
och enskilda som behöver det. Genom dessa _regler i den nya lagstiftningen
ges enligt min mening kommunen otvetydigt nödvändig kompetens att ge
den enskilde stöd och hjälp även i andra situationer än dem som omfattas
av rätten till bistånd. Jag anser följaktligen att det därutöver inte finns
behov av en särskild bestämmelse om s. k. frivilligt bistånd inom socialtjänsten.
Frågan om kommunernas möjlighet att enligt den nya lagen ge bistånd
utöver det som framgår av den enskildes rätt i vissa fall kan behöva belysas
ytterligare i socialstyrelsens allmänna råd.
I fortsättningen går jag in på de ekonomiska formerna av bistånd socialbidrag. Jag återkommer då också till frågan om det "frivilliga"
biståndet.

2.6 Socialbidrag
Rätten till bistånd innebär som framgår av vad jag har sagt tidigare i
princip en rad olika individinriktade insatser, av vilka den ekonomiska
hjälpen bara är en. Jag har påpekat tidigare att insatserna inom t. ex. barnoch ungdomsvården och inom nykterhetsvården har tagit i anspråk en
större del av socialvårdens resurser än vad den ekonomiska hjälpen.
socialhjälpen, har gjort. Det hindrar inte att socialhjälpen i nuvarande och
äldre lagstiftning har haft en i flera avseenden central roll. En rad särskilda
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frågor knyter ocksa an till just denna form av hjälp. Det är därför naturligt
att ägna dessa frågor speciell uppmärksamhet.
Som socialutredningen har pekat på kan den ekonomiska hjälpen antingen avse hidrag till den enskildes försö1jning och värd eller ha förehyggande
ändamål. Man kan om man så vill i likhet med utredningen kalla den förs!
nämnda sortens bidrag för grundhidrag och den senare för rehahiliteringstillägg. En stidan indelning kan ibland vara meningsfull.
Som ett samlat namn på det ekonomiska biståndet har socialutredningen
föreslagit termen socialbidrag. Jag ansluter· mig liksom de allra flesta
remissinstanserna till detta förslag. Samtidigt anser jag i likhet med utredningen att det inte finns anledning att i socialtjänstlagen använda något
särskilt namn for den del av biständet som avser ekonomisk hjälp.
Innan jag går in närmare på formerna för det framtida socialbidraget vill
jag ge en redogörelse för socialhjälpen och dess utveckling under senare
år.
2 .6.1 Socialhjälpen
Socialhjälpen har med tiden alltmer blivit ett komplement till de allmänna socialpolitiska anordningarna. Några siffror kan helysa utvecklingen. I början av 1900-talet var den kommunala behovsprövade hjälpen
(fattigvården) praktiskt taget den enda samhälleliga ekonomiska hjälpformen. Trettio är senare svarade den för ungefär en fjärdedel av de socialpolitiska kostnaderna. I mitten av 1960-talet hade andelen nedbringats till
omkring en procent. Socialhjälpskostnaderna har därefter legat på eller
under enprocentnivån.
Sociallzjiilpsnormer
Socialhjälpen bygger som har nämnts till skillnad fränt. ex. socialförsäkringarna på en fri behovsprövning. Särskilt socialförvaltningarna i de större kommunerna ansåg emellertid rätt tidigt att de behövde vissa vägledande beloppsnormer för främst den obligatoriska socialhjälpen ( 12 §
ShjL) som var avpassade efter familjens storlek m. m. för att ge stadga ät
behovsprövningen. Så småningom har praktiskt taget alla kommuner kommit att tillämpa sådana normer för livsuppehället utöver den faktiska
bostadskostnaden m. m.
Frivillig socialhjälp (13 § ShjL) avser i första hand varierande behov av
förebyggande och rehabiliterande insatser, som inte kan normeras på
samma sätt som när grundläggande försörjningshehov skall tillgodoses.
Som jag har nämnt redan får kommunfullmäktige fastställa grunder för den
frivilliga socialhjälpen, men knappast i någon kommun har fullmäktige
begagnat sig av denna möjlighet. Den frivilliga hjälpen meddelas därför
"efter vad socialnämnden prövar erforderligt".
Efter initiativ av Stockholms socialnämnd i början av 1970-talet har det
stora flertalet kommuner förenklat behovsprövningen i olika avseenden.
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Många har infört s. k. hruttonormer. som täcker mer av livsuppehället än
Je tidigare normerna gjorde.
Statistiska centralbyrån genomför årligen riksomfattande undersökningar av kommunernas normer. Den I oktoher 1978 hade 274 av landets 277
kommuner fastställt vägledande normer för utgivande av socialhjälp.
Samtliga dessa 274 kommuner har knutit normerna till basbeloppet. I 123
av de 274 kommunerna (45 '/(,)tillämpades bruttonormer. om dessa definieras som normer vilka är basbeloppsanknutna och omfattar bl. a. bidrag till
kläder, gas- och elavgifter. Samtliga kommuner med normer gav därutöver
som regel tillägg till faktiska bostadskostnader inklusive bränsle. Normerna avser obligatorisk socialhjälp men används även för frivillig socialhjälp vid prövning av sökandens ekonomi i förhållande till försörjningsbördan.
57 kommuner hade olika normer för korttids- och långtidshjälp. Gränsen
gick vid 3-4 månader. Korttidsnormerna är lägre eftersom mera tillfälligt
hjälpbehövande anses kunna klara sig på mindre belopp. Skälet härtill
skulle vara att mera långsiktiga behov inte hinner aktualiseras. Normerna
för uppehälle varierade starkt. t. ex. för ensamstående vuxen mellan 56
och 96 r;.;. av basbeloppet. räknat per år, och mellan 34 och 82 % av
baspeloppet för ungdom i övre tonåren. Normer for långtidshjälp och
normer som inte skiljer på hjälpens varaktighet uppvisar mindre men ändå
betydande variationer mellan kommunerna.
De stora differenserna för år 1978 i normnivån kan rimligen inte genomgående motsvaras av lika stora faktiska skillnader i fråga om den materiella
levnadsnivå som kommunerna tillförsäkrar socialhjälpstagarna. Regler för
behovsprövningen i övrigt liksom utbetalningar över normnivån kan innebära en viss utjämning.

Antal mottagare m· socialhjälp
Den kommunala behovsprövade ekonomiska hjälpen - socialhjälpen
och dess föregångare fattigvården - kan genom fortlöpande årsstatistik för
riket följas någorlunda säkert mer än ett hundra år tillbaka i tiden. Statistiken omfattar både obligatorisk och frivillig hjälp utan särredovisning.
Andelen personer i befolkningen som under ett kalenderår längre eller
kortare tid har tagit emot behovsprövad hjälp har varit tämligen konstant.
Här avses hjälptagare, och i den statistiska redovisningen räknas samtliga
medlemmar i en familj som hjälptagare, oavsett om hela familjen eller
endast någon av dess medlemmar har fått hjälp. Under de flesta åren har
andelen uppgått till 4-6 %. Även om äldre uppgifter inte är helt jämförbara
med senare kan nämnas att t. ex. år 1875 fick 4,4 % och år 1975 5, I %
ifrågavarande hjälp.
Den ganska stora stabiliteten i fråga om hjälpens omfattning förklaras av
att kommunerna i enlighet med lagstiftningens intentioner tillämpar ett
"relativt fattigdomsbegrepp". Således har hjälpstandarden höjts, när det
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stora flertalet människors materiella levnadsförhållanden har förbättrats.
Även om dessa höjningar inte alltid har skett i takr med de allmänna
förbättringarna, har Je motverkat att standardklyftorna vidgats mellan de
sämst ställda och hefolkningen i övrigt.
Samtidigt gäller det kända och statistiskt redovisade socialhjälpsberoendet för att vara något av en fingervisning om hur det är ställt i samhället.
Relativt höga socialhjälpssiffror anses vittna om tilltagande samhällsprohlcm eller brister i det socialpolitiska trygghetssystemet för hela landet
eller om ökade ekonomiska och sociala svårigheter på regional eller lokal
nivå. Att procenttalet mottagare av ekonomisk hjälp varit i stort set!
konstant utesluter nämligen inte betydande variationer. Den såvitt känt
lägsta andelen hjälptagare avser år 1964 då 3,5 % av befolkningen fick
socialhjälp under längre eller kortare tid av året. Den högsta andelen, 9,5
%, avser krisåret 1933. Dessa siffror är medeltal för riket med en betydande spridning kring medeltalen.
Enskilda kommuner har och har haft s.flväl väsentligt högre som lägre
tal. Ett antal kommuner i Stockholmsområdet har nu en ovanligt hög andel
socialhjälpstagare. År 1977 fick 14 ',:}, av medelbefolkningen i Botkyrka
socialhjälp. För Haninge och Tyresö var motsvarande andel 10 %, för
Huddinge och Södertälje 9 'I(-. Även Eskilstuna och Västerås redovisar
ungefär samma andel. I många andra kommuner uppgär socialhjälpsberoendel till nfigon enstaka procent. Under de ca tjugo år som ShjL varit i
kraft har tyngdpunkten i hjälpheroendet förskjutits fran norrländska gleshygdskommuner till tätortskommuner söderut. År 1957 hade ett antal
norrbottenskommuner de högsta socialhjälpstalen (Hietaniemi 19,6 %,
Övertorneä 13.7 ':1: osv.).
Skillnaderna mellan inte bara kommunerna utan även länen är betydande. I Stockholms, Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län hade
över 6 % av invånarna socialhjälp år 1977. År 1957 hade Norrbottens län
den högsta siffran (7 .3 % ). Även andra norrlandslän hade höga siffror. I
Kristianstads län och Hallands län var år 1977 motsvarande siffror ungefär
2 %. Dessa län lflg tillsammans med vissa andra län i södra Sverige lägst
också år 1957.
Frän mitten av 1960- och in ptl 1970-talet ökade socialhjälpssiffrorna i
medeltal för riket för varje år. Därefter har de åter börjat sjunka men ligger
fortfarande relativt högt. Fortfarande är st.ledes omkring 200000 familjer
och ensamstående personer ("hjälpfall") eller sammanlagt ca 375 000
vuxna och barn (hjälptagare) beroende av socialhjälp längre eller kortare
tid under året.

Socialhjiilpskostnatll'rna
Socialhjälpen och dess administration finansieras av kommunerna.
Statsbidrag utgtlr till kostnaderna i vissa enskilda fall vartill kommer återbetalning från hjälptagare för utgiven hjälp inklusive förskottering av so-
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cialförsäkringsförmåner m. m. Det finns ingen statistik över den totala
omfattningen av dessa bidrag och ersättningar. men de torde svara för en
ganska liten del av kommunernas socialhjälpsutgifter.
Kommunernas kostnader för utgiven socialhjälp har ökat årligen räknat i
löpande penningvärde, från ca 145 milj. kr. år 1965 till 750 milj. kr. år 1977.
I fast penningvärde har emellertid de senaste ärens utgifter i stort sett varit
oförändrade och vanligen ni'lgot lägre än kostnaderna under vissa tidigare
år av 1970-talet (i 1965 års penningvärde ca 145 milj. kr. är 1965. 350 milj.
kr. år 1972 och 335 milj. kr. år 1977).
Soeialhjälpskostnaderna utgör under alla förhi'lllanden en mycket liten
del av samhällets totala socialpolitiska utgifter -- mindre än en procent. I
den kommunala budgeten väger socialhjälpen naturligtvis tyngre. År 1976
svarade socialhjälpen för närmare 7 'lr. av nettokostnaderna för socialvärd
och socialförsäkring i kommunernas driftbudget och för knappt 3 '](, av
deras totala nettokostnader. Skillnaderna mellan kommunerna är betydande.

Familjetyp, ålder m. m.
Behovet av socialhjälp är mer utbrett bland ej gifta män än inom någon
annan civilståndstyp. (Till gruppen ej gifta män räknas ogifta. frhnskilda.
änklingar.) Även bland barn under 16 år är socialhjälp vanligare än inom
medelbefolkningen.
År 1965 hade 36 av I 000 ej gifta män haft socialhjälp under längre eller
kortare tid av året, vilket motsvarade genomsnittet för hela befolkningen
(samtliga familjetyper). År 1976 hade 62 av 1 000 ej gifta män socialhjälp.
Det betyder att socialhjälpsberoendet bland dem under 1970-talct har ökat
kraftigare än inom hela befolkningen. Genomsnittet låg år 1976 på 48 per
I 000. Utvecklingen är en annan för ej gifta kvinnor. År 1965 var socialhjälp vanligare bland dem (43 per I 000) än bland ej gifta män. Sedan
ändrades detta i slutet av 1960-talet si\ att hjälpberoendet alltsedan dess lir
vanligare hos milnnen (62 mot 48 för de ej gifta kvinnorna per I 000).
Ett otillfredsställande faktum är även det traditionellt höga socialhjälpsberoendet bland minderåriga barn. Hjälpberoendct - 73 av I 000 barn var år 1976 större hos dem än hos de ej gifta männen. Hjälpberoendet hos
barnen har dock under de senaste åren reducerats mer än hos nt1gon annan
grupp (från 103 år 1972 till 73 år 1976 per I 000). men är ändå fortfarande
högst. Olika undersökningar frän 1950-talet och framåt visar att särskilt de
större hcm1familjerna är så ekonomiskt sårbara att de fättare än andra
kommer i socialhjälpsberoende.
Bland gifta personer är socialhjälpsheroendet liksom tidigare relativt
ll'lgt.
Av den nämnda utvecklingen följer att de ensamstående männen har
kommit att utgöra en allt större andel av samtliga som får hjälp. och det
absoluta antalet ensamsH1ende män med socialhjälp har minskat ganska
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obetydligt sedan i\.r 1973, då socialhjälpssiffrorna vände nedåt igen. Samma
tendens gäller för gruppen ensamstående kvinnor nied barn. Statistiken
antyder att i gruppen ensamstående kvinnor dröjer mödrarnas socialhjälpsberoendc kvar pä en relativt hög nivfl. För gruppen gifta/samboende par
däremot synes sol.:ialhjiilpsheroendet ha minskat viisentligt bland inte bara
familjer med barn utan även familjer utan barn.
Det finns vissa strukturella skillnader mellan hjälpheroende grupper i
olika kommuner, t. ex. i fräga om små 01.:h stora kommuner. I de tre största
utgjorde är 1975 ensamma miin utan barn närmare hälften (47 'J'c·) av
samtligas. k. hjälpfall. medan gifta par eller sammanboende som hade barn
svarade för endast 10 %. I kommuner med mindre än 10000 invånare
däremot utgjorde de hjälpberoende ensamma männen knappt en tredjedel
(31 '/(.), medan den ovan nämnda barnfamiljegruppen svarade för närmare
en fjärdedel (23 %.).
Ser man till hjälptagarnas ålder har utve<:klingen inneburit två viktiga
förändringar. För det första har socialhjälpsberoendet bland högre åldersgmpper bringats ner kraftigt. Sedan mitten av 1960-talet minskar således
andelen so<:ialhjälpstagare i samtliga åldersgrupper från 60 flr och uppåt.
Även flldersgruppen 50--59 år har minskat något under är 1976.
För det andra breder socialhjälpsberoendet ut sig i äldersgruppema
under 50 år. De minderårigas hjälpberoende ligger som har nämnts på en
hög nivå. Bland personer i åldern 16-29 år var socialhjälpsberoendet nära
tre gånger högre är 1976 än det var år 1965, f. ö. den enda åldersgrupp med
stegrat socialhjälpsberoende mellan 1975 o<:h 1976. Även i de högre åldersgrnppcma upp till 50 år har hjälpberoendet ökat avsevärt. Tendensen är
densamma i samtliga familjetyper.
Ett annat sätt att mäta socialhjälpsherocndet är att undersöka hur stora
procentandelar olika i\ldersgrupper utgör av samtliga hjälptagare. Det kan
då konstateras att för år 1965 utgjorde de minderåriga 35 % och för år 1976
34 % av alla hjälp tagare. medan motsvarande procenttal för 16- 29-åringarna hade mer än fördubblats - frän 13 till 28. Åldersgruppen 67 år och äldre
minskade samtidigt kraftigt sin andel frän 13 till 4 %·.
Hjälpens rnraktiRhet i enskilda fall

Medeltalet hjälpmänader ( = kalendermånader då hjälp har getts) har
minskat från år 1965 till år 1976, främst beroende på att hjälp under årets
samtliga tolv månader har blivit mycket ovanligare under perioden (siffran
sjönk från 14 % till 5 %,).
Genomsnittstiden har minskat för alla familjetyper utom för ensamstående män utan barn. År 1965 hade de i medeltal 3,3 hjälpmånader mot
3,6 år 1976. Socialhjälpsberoendet bland de ensamstående männen har
således inte blivit bara mera utbrett utan också något långvarigare.
För ensamstående kvinnor utan barn har hjälptiden nedbringats allra
kraftigast, nämligen från 5,2 % till 3,7 %.
13 Riksdal(en 1979/80. I sam/. Nr I. Del A
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lfjälpens 0111filltni111: och ii11da1111//
Socialhjälp är slillan enda hushållsinkomstcn ens under cl! så kort skede
som en mtinad. Socialhjälpsundersökningen år 1%8 visade att omkring 90
% av familjer med socialhjälp i maj 1968 ockst1 hade andra inkomster under
mänaden. Sociala förmåner som folkpension, sjukpenning. barnbidrag,
bostadsbidrag svarade för nhgot mer än tvti tredjedelar av inkomsterna vid
sidan av socialhjälpen, medan arbetsinkomster, underhållshidrag m. m.
svarade för närmare en tredjedel.
Eftersom socialhjälpen främst komplel!erar andra inkomster är de utgivna soeialhjälpsbeloppen vanligen relativt måttliga.
Från en i och för sig ganska låg beloppsnivå på 526 kr. är 1965 har det
genomsniuligt utbetalda beloppet höjts under perioden med mer än hälften
räknat i fast penningvärde enligt konsumentprisindex eller till 883 kr. (I 979
kr. i löpande penningvärde). Konsumentprisindex kan dock vara en sämre
mätare på socialhjälpens realvärde än på andra inkomster för övriga grupper i samhället. Om socialhjälpstagarna använder en större andel av inkomsten på livsmedel och livsmedelspriserna stiger kraftigare än andra
varor, tenderar de för socialhjälpen angivna beloppen i fast penningvärde
att bli för höga. Under perioden 1965-1978 har livsmedelsposten i indexet
stigit med 164 %·medan totalindexets ökning stannat vid 147 %..
Det socialpolitiska reformarbetet har inte bara begränsat socialhjälpens
omfattning i hjälptider och belopp utan även i fräga om ändamM. Ett
exempel är den allmänna sjukförsäkringen som kraftigt har bringat ned
behovet av socialhjälp för sjukhusvård. Året innan den allmänna sjukförsäkringen trädde i kraft - 1954 - fick t. ex. 42 800 personer fattigvård till
vård i sjukvårdsinrättning (under vissa år på 1930- och 40-talen var antalet
av storleksordningen 80 000). Siffran sjönk då försäkringen trädde i kraft år
1955 till 17 400. Sista å.ret som detta socialhjälpsändamäl särredovisadcs i
den officiella statistiken, 1966, var antalet nere i 4 900.
Fastän socialhjälpen har blivit mer kompletterande än tidigare är rena
försörjningsbehov på grund av höga hyror etc. framträdande, samtidigt
som hjälp med förebyggande och rehabiliterande inriktning torde svara för
en inte obetydlig del av socialhjälpskostnaderna.
Orsaker till hjä/phehoven
Tidigt påvisade olika undersökningar att flertalet vuxna personer som
fick socialhjälp var sjuka och arbetsoförmögna. Förbättringarna av sjukförsäkringen har minskat behovet av socialhjälp i samband med sjukdom.
En annan traditionellt viktig socialhjälpsorsak är arbetslöshet. Den arbetslöse kan komma i fråga för frivillig socialhjälp men har enligt gällande
regler inte rält till obligatorisk socialhjälp, vilket familjen dock kan ha. Vid
ökad arbetslöshet brukar också socialhjälpen tillta. Som tidigare har framgått har ungdomar och ensamma män kraftigt ökat sina andelar av samtliga
med socialhjälp. Här torde det gälla arbetslösa, sjukskrivna och utslagna.

Prop. 1979/80: 1 Socialbidrag

195

Under senare år har även andra orsaker kommit in i bilden. nämligen att
löneinkomsterna av heltidsarbete inte förslår. särskilt inte om familjen är
stor och hyran hög trots utgående bostadsbidrag. Fortfarande torde det
dock vara sä att många av dem som behöver socialhjälp inte bara har
mindre pengar i förhållande till utgifterna än andra. De är sämre ställda
ocksil i andra avseenden. såsom i fråga om arbete. bostad, hälsa och
utbildning.
Ålderspensionärerna behöver som har nämnts inte socialhjälp i tillnlirmelsevis samma utsträckning som förr. Det står klart att pensionsreformerna har haft avgörande betydelse för denna utveckling.
Det finns alltså mycket som talar för att socialhjälpsberoendet bestäms
av olika samhällsförhällanden. däribland det socialpolitiska reformarbetet i
övrigt. Samtidigt har det emellertid konstaterats att andelen hjälptagare
inom befolkningen har varit relativt konstant ända sedan 1800-talet. Man
kan tycka att socialförsäkringarna skulle redan ha så gott som utrotat
behovet av socialhjälp. En viktig förklaring till att sä inte redan har skett
har nämnts. Här avses det forhi'lllandet att socialhjälpsnivi\erna har följt
med i standardutvecklingen. fattigdom är ett relativt begrepp. En annan
viktig förklaring är att nya behov tillkommer eller att vissa behov ökar.
behov som socialhjälpen måste tillgodose innan de täcks på annat sätt i det
fortlöpande reformarbetet. Det är här delvis fråga om onda följder av
samhällsutvecklingen i form av utslagning. Den ökande stora andelen
ensamstående män i produktiv ålder bland hjälptagarna. särskilt inom
storstadsomrädena, har säkert samband med denna utveckling.

2 .6.2

Fi>rutsällnin~ar för

riitt till socialbidra~

Det ekonomiska biståndet kan ofta behöva kombineras med andra sociala tjänster. Dessa skall utgöra erbjudanden. varför det i princip bör vara
mQjligt för den enskilde att efterfråga en viss social tjänst. t. ex. ekonomisk
hjälp. och samtidigt avstå från erbjudanden om andra insatser. som avser
behandling. Detta innebär emellertid inte att socialtjänsten är förhindrad
att ställa vissa villkor. Tvärtom förutsätter rätten till bistånd att det föreligger ett faktiskt behov och att behovet inte kan tillgodoses på annal sätt.
Socialstyrelsen och andra remissinstanser har å andra sidan understrukit
att villkoren för bislånd inte får bli för restriktiva. Även jag vill betona
detta. En långt gående tolkning av de föreslagna bestämmelserna om rätt
till bistånd skulle kunna leda till att den som har kunnat försörja sig men
inte gjort det och därför saknar medel till försörjning under den närmaste
tiden inte i något fall skulle ha rätt till ekonomiskt bistånd. En sådan
tolkning skulle innebära en skärpning i förhållande till vad som tillämpas
inom den nuvarande socialhjälpen.
ShjL medger också till skillnad från dess föregångare fattigvårdslagen
rätt till hjälp i vissa fall, då arbetsförmågan inte utnyttjas. Enligt 12 kan
således en person vara berättigad till socialhjälp om han av hälsoskäl bör
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helt eller delvis avhålla sig fnin arhete. Bestämmelsen syftar pä hjälpbehövande som visserligen kan utföra arbete och därmed helt eller delvis
försörja sig, men som med hänsyn till h:ilsotillsti\nd och framtida arbetsförmåga bör avstn fr?tn arbete. Det kan t. ex. gälla en konvalescent eller en
person i ett tidigt skede av en sjukdom. Tillstt\ndet i dessa fall behöver inte
inncb:ira arbetsoförmt1ga. men arhete kan innehära en fara för den fortsatta
arhetsfi.irmi1gan. Enligt min mening bör i förchyggande syfte samma begriinsningar i arbets- och sjiilvförsörjningskravet som i nuvarande lagstiftning gälla för rätt till socialbidrag.
Jag vill rn:ksi·i pfuninna om att socialbidraget liksom nu socialhjälpen
kommer att fungera som "en sista resurs" för bl. a. människor som har
snciala och personliga svflrigheter av olika slag, men som inte alltid är i
stånd att dokumentera arbetsoförmåga för den niirmast föregaende tiden.
De kan nu fä tillfällig hjiilp för att ink en direkt nödsituation skall uppstå
och för att fä möjlighet att reda upp den akuta situationen. Inom ramen för
socialbidraget hör i motsvarande fall finnas en riitt till tillfällig hjälp.
I frr1ga om socialtjänstens mM har jag understrukit att verksamheten inte
skall ta över ansvaret för enskilda människors handlingar och livsföring
och därmed riskera att de passiveras och blir beroende. Det sthr samtidigt
klart att de sämst stiillda i samhiillet ofta lever under stora svftrigheter och
med hftrt beskurna valmöjligheter.
Socialtjänsten mflste sä långt möjligt i samrtld med den enskilde klara ut
om och hur ett fortsatt hjälpbehov skall kunna förebyggas. Det kan gälla
krav pfl den enskilde att undergå läkarundersökning av hälsotillstånd och
arbetsförmåga, godta fampliga rehabiliteringsl\tgärder som syftar till att
han :ltervinner eller förbättrar sin arbetsförmåga. att han anmäler sig som
arbetssökande vid arbetsförmedlingen osv. Socialtjänstens arbetsuppgifter
heträffande de människor det här är fråga om innebär ofta svttra bedömningar. som förutsätter en ingäende kännedom om deras individuella förutsättningar och om den miljö de lever i. Ocn helhetssyn som skall prägla
socialtjänsten gäller givetvis även här.

2 .6.3 Socia/hidragets iindamål
flirsiirj 11i11 g ss t iid
I det följande kommer jag att hehandla socialbidragets huvudsakliga
uppgifter att vid behov trygga försörjning och värd samt lämna bidrag i
förebyggande och rehabiliterande syfte. Det bör genast sägas att en klar
gränsdragning mellan dessa hidragsformer inte är möjlig. Socialbidrag som
tryggar t. ex. försörjningen har i viss mening inte sällan en förebyggande
och rehabiliterande effekt. Detta blir särskilt tydligt i vissa rehabiliteringssituationer där socialtjänsten kan behöva komplettera andra former av
ersättningar med visst bidrag till uppehället.
Jag vill framhälla att liksom hittills har det största betydelse att försörjningsstödet i tillräcklig utsträckning kombineras med andra insatser av
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förebyggande och rehabiliterande karaktär. I annat fall kan ett fortlöpande
hidrag till försörjningen verka passiverande och direkt motverka den enskildes möjlighet att fä m:h behålla ett arbete och försörja sig sjiilv. Den
risken kan gälla I. ex. ungdom som ännu inte har fatt något arbete och
personer som tidigare har varit yrkesverksamma. men som har förlorat
fotfästet pfl arbetsmarknaden. Till den senare gruppen har tillströmningen
av ensamstående män varit betydande. Till gruppen hör också många
ensamsti'lende föräldrar som inte längre är så bundna till värduppgifter att
de inte skulle kunna ta ett arbete. I de nu nämnda fallen kan socialtjänstens
insatser exempelvis gå ut på att förmedla kontakt med arbetsmarknadsmyndigheterna eller andra samhällsorgan.
Jag har framhållit tidigare att det för att skapa tillräckligt antal arbetstillfällen så att rätten till arbete skall kunna förverkligas krävs fortlöpande
kraftfulla närings- och arbetsmarknadspolitiska insatser som inte socialtjänsten råder över. försörjningsstöd i form av socialbidrag under längre
eller kortare tid kan vara det enda som återstår för att människor inte skall
fara illa eller lida nöd.
Genom utbyggnaden av de allmänna socialpolitiska anordningarna har
socialhjälpen kommit att fä en alltmer kompletterande funktion. Det står
emellertid klart att socialbidraget även i framtiden kommer att fä betydelse
som försörjningsstöd i vissa situationer och för vissa grupper av människor. En orsak till detta är att trygghetssystemet inte är tillräckligt utvecklat för att täcka alla de situationer då ett ekonomiskt stöd kan behövas.
Också efter en fortsatt utbyggnad av den ekonomiska tryggheten i generella former kan det behövas en behovsprövad hjälpform för särskilda. kanske ovanliga behovssituationer.
Socialbidrag till kostnada för vård m. m.

Enligt 12 § ShjL har den som själv saknar tillräckliga medel rätt att fä
socialhjälp till bl. a. den vard som han behöver. om behovet inte kan
tillgodoses på annat sätt. För några årtionden sedan svarade den kommunala behovsprövade hjälpen i ett mycket stort antal fall för kostnader för
sjukhusvård, läkarvård. tandvård och annan värd eller behandling vid
sjukdom och för sjukresor etc. Den enskildes ekonomiska skydd i fråga om
kostnader i olika värdsituationer har därefter byggts ut kraftigt. Reformarbetet har omfattat prisnedsättning eller kostnadsbefrielse i fråga om läkemedel, läkarvärdsersättning, ersättning för sjuk vårdande behandling. resekostnader, sjukhusvärd, hjälpmedel till handikappade, tandvård, nedsättning av patientavgifter i öppen sjukvård m. m. Det är här fråga om ersättningar enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring (AFLl och därtill
knutna författningar. Härutöver har sjukvärdshuvudmännen i vissa avseenden infört avgiftsmaximeringar och nedsättningar av kostnaderna för
personer med omfattande vård behov. Detta skydd är inte enhetligt utformat utan varierar mellan sjukvårdshuvudmännen. Socialpolitiska sam-
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ordningsutredningen (S 1975: 0:!) har i år lagt fram ett förslag om ett
enhetligt skydd mot höga värd- och läkemedclskostnader (SOU 1979: I).
Genom det omfattande reformarbete som jag har antytt nu har det blivit
mycket mindre vanligt än tidigare att människor behöver söka socialhjälp
till olika slag av sjuk vårdskostnader. Även inom socialtjänsten kan det
emellertid uppstå behov av ekonomiskt stöd i form av socialbidrag till
särskilda kostnader i samband med sjukdom. Detta kan bli fallet i huvudsakligen tvä olika situationer.
Den ena gäller personer som inte är inskrivna i försäkringskassan och
därför inte omfattas av den allmänna försäkringen. Det är här fråga om
icke svenska medborgare som vistas i landet men inte har blivit bosatta. I
vissa fall måste de själva svara för en värdavgift eller en del av denna med
krav på sig att betala i förskott eller lämna godtagbar ansvarsförbindclse.
Det kan i dessa fall bli nödvändigt att socialtjänsten medverkar t. ex.
genom att intyga att patienten inte kan betala avgifterna i syfte att fä dessa
avskrivna eller genom att bevilja socialbidrag till kostnaderna. Att stå
utanför den allmänna försäkringen innebär att den enskilde saknar ekonomiskt skydd också i flera andra situationer som har samband med sjukdom
e. d. Det betyder att socialtjänsten kan behöva träda till och utge socialbidrag i sådana situationer, om det ekonomiska behovet inte tillgodoses på
annat sätt.
Den andra situationen gäller det förhällandet att den enskilde inte själv
kan betala den kostnad som äterstär efter ersättningen frän socialförsäkringen eller kostnadsnedsättningen. Under tidigare år var det vanligt att
socialnämnderna i mer eller mindre generella former svarade för klienternas medicinkostnader, en förmån som ock.så folkpensionärer med kommunalt bostadstillägg kunde få del av. Flera förhållanden har bidragit till att
begränsa denna hjälpverksamhct. Den läkemedelsrabattering som äger
rum enligt den allmänna sjukförsäkringen har minskat kostnaderna för
många och därmed behovet av socialhjälp till medicin. De reella förbättringarna av folkpensionerna har verkat i samma riktning. Vidare har de
generella bruttonormer som alltmer har börjat användas inom socialhjälpen tenderat att inkludera medicinkostnaderna i normen för uppehälle så
att endast ovanligt höga läkemedelskostnader föranleder extra hjälp. Även
kostnader för behövlig tandvård som inte täcks av tandvårdsförsäkringen
kan föranleda socialhjälp. Det blir samma sak med socialbidraget. Även
begravningskostnader skall vid behov täckas av socialbidrag.
Jag vill erinra om att det i främst samhällets regi finns flera former av
vård och service - inom barn- och äldreomsorgen - som är avgiftsbelagda. Villkor om ersättning och kostnadsnedsättningar etc. regleras genom kommunala beslut. Avgifterna är oftast grundade pä betalningsförmågan, varför socialbidrag i princip inte skall behöva utgå till sådana kostnader. Vid betalningssvårigheter bör huvudmannen för verksamheten enligt
min mening i stället kunna reglera avgiften på sådant sätt att den enskilde
inte skall behöva söka socialbidrag till kostnader.
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Förchyggande och rclwhiliterande inriktning
Som socialutredningen har framhållit kommer den kommunala behovsprövade hjälpen att ha kvar uppgifter med förebyggande och rehabiliterande inriktning. Det kan här vara fråga om kompletterande stöd till
insatser från andra delar av socialtjänsten eller andra verksamheter på
kommunal, landstingskommunal eller statlig nivfl. I den nuvarande socialhjälpsverksamheten tillgodoses rehabiliteringsbehov inom ramen för
den frivilliga socialhjälpen enligt 13 ShjL. Jag delar socialutredningens
uppfattning att det är angeläget att bidrag till rehabiliteringsändamtll liksom
i dag i viss utsträckning och i vissa former skall kunna utgå under de
förutsättningar som anges för rätten till bistånd. Dessa insatser inom
socialbidragets ram bör utgöra en grund för en mer längsiktig uppbyggnad
av den bidragsberättigades möjligheter att helt eller delvis försörja sig och
till en aktiv livsföring. Biståndet skall med andra ord ges en förebyggande
inriktning.
När det gäller t. ex. skolungdom kan utöver ekonomiskt stöd till det
direkta livsuppehället andra ekonomiska stödinsatser behöva sättas in i
samarbete med den skolsociala verksamheten. Socialbidraget bör liksom
socialhjälpen enligt 12 ShjL under vissa förutsättningar svara för kostnader som avser minderårigs uppfostran. En av flera orsaker till att en elev
har svårigheter i skolan kan vara att han eller hon har det sämre ställt än
skolkamraterna och inte har samma ekonomiska möjligheter som de. Det
kan här gälla bl. a. vissa slag av utrustning som inte ryms inom ramen för
bistånd till uppehället. Ett särskilt ekonomiskt stöd bör här kunna fä
betydelse för att förebygga att eleven t. ex. avbryter skolgången. Detta är
ett exempel pä hur socialbidraget liksom hittills kan fylla en uppgift inom
den förebyggande barn- och ungdomsverksamheten.
Socialbidraget bör också tillgodose sådana ändamål som nu avses med
hjälpätgärder enligt 26 BvL och täcka kostnader för rådfrågning, undervisning, behandling, utbildning, resor, utrustning m. m. Prövningen av
behovet blir emellertid inte längre bunden till enbart vissa förhällanden.
t. ex. sådana som nu anges i 25 9 BvL, utan kommer att göras enligt de
allmänna grunderna för rätt till bistånd.
För vissa familjer med sociala problem kan olika former av stödinsatser i
hemmet förebygga att ett barn måste tas om hand för vård utanför sitt hem.
Ekonomiskt stöd i form av socialbidrag har ibland visat sig vara en nödvändig hjälpätgärd vid sidan av andra insatser.
Rätten till arbete hör till de grundläggande sociala värden som
socialtjänsten skall medverka till att förverkliga. Ekonomisk hjälp i enskilda fall för att främja detta mål lär ofta bli av mer kompletterande karaktär.
Arbetsmarknadspolitiska insatser utanför socialtjänsten för bl. a. arbetshandikappade, som jag återkommer till (avsnitt 2.11) har mer grundläggande betydelse. Även socialbidraget blir emellertid i olika situationer av
värde. I fråga om personer med svårigheter på arbetsmarknaden är det
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nödviindigt att socialtjänsten och arhetsmarknadsorganen samarbetar. Här
spelar socialhjälpsverksamheten sedan länge en inte oväsentlig roll genom
att vid behov främst komplettera olika statliga stödinsatser, t. ex. genom
näringshjiilp till arhetsredskap m. m., bidrag till fortskaffningsmedel för att
personer med rörelsehinder skall kunna ta sig till och från arbetet osv.
Motsvarande möjligheter bör finnas inom socialtjänsten.
Alla miinniskor bör ha rätt till en god bostad. Socialtjänsten bör även
fortsättningsvis i samarhcte med främst hostadsförmedlingen genom ekonomiskt stöd kunna bidra till al! hjälpa familjer och enskilda med sociala
problem att fa goda bostäder i samma bostadsområden som andra bostadssökande. Denna bidragsverksamhet är för övrigt el! av många exempel på
det tidigare nämnda förhallandct att man inte alltid kan dra en tydlig gräns
mellan fl ena sidan stöd till försörjning (inkl. bostad) och å andra sidan
bidrag med rehabiliterande och förebyggande inriktning.
Personer med socialbidrag kommer liksom nu är fallet med socialhjälpstagama. att vara försäkrade enligt AFL och samtidigt med den kommunala
behovsprövade hjälpen uppbära socialförsäkringsförmåner av olika slag.
Jag räknar med att behovet av ett kvalificerat samarbete mellan
socialtjänsten och försäkringskassorna kommer att öka. Ett viktigt organ
för detta samarbete i fråga om rehabiliteringsärenden bör de lokala rehabiliteringsgrupperna bli. Här kan socialbidrag behövas som komplement till
socialförsäkringsförmåner. utbildningsbidrag m. m. under ett rehabiliteringsskede.
Socialtjänsten för också breda kontaktytor med hälso- och sjukvården.
Det kommer ofta att bli fråga om sociala rehabiliteringsinsatser efter avslutad medicinsk behandling i samband med sjukdom. missbruk av beroendeframkallande medel etc. Inte sällan kommer det vid sidan av andra åtgärder att behövas ekonomiskt stöd för såväl försörjning som rehabilitering.
Särskilda grupper

Som framgår av vad jag har sagt tidigare om rätten till bistånd kommer
socialbidrag att kunna utgå också till arbetsföra personer med heltidsarbete, förutsatt att de har otillräckliga inkomster i förhållande till försörjningsbördan. Det gäller hjälpbehövande personer vilkas hjälpbehov i dag tillgodoses inom ramen för den s. k. frivilliga socialhjälpen ( 13 ShjL).
En betydande del av socialhjälpen lämnas i dag till personer som är
arbetslösa. Med hänsyn till de kvalificeringsvillkor som gäller och också i
fortsättningen kan antas komma att gälla inom arbetslöshetsförsäkringen
måste vi räkna med att socialbidrag i viss omfattning kommer att behövas
vid arbetslöshet både till försörjning och till förebyggande ändamål.
Icke svenska medborgare som är arbetsföra men som saknar arbetstillstånd har enligt gällande lag inte rätt till socialhjälp. Inte sällan ger man
dem i stället frivillig socialhjälp. I den nya konstruktionen kommer de att
omfattas av rätten till bistånd.
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Socialutredningen har haft i särskilt uppdrag att överväga reglerna för
socialhjälp ät personer som är i arbetskonflikt. För en niirmare redovisning
av bakgrunden till utredningens förslag fär jag hänvisa till slutbetänkandet
(SOU 1977: 40) Socialtjänst och socialförsäkringstillägg, s. 364-368.
Utredningen föreslår nu att socialbidrag till konfliktberörda skall utgå
efter samma grunder som socialbidraget i övrigt. Sålunda skall hjälp lämnas efter samma prövning, normbcräkning och riktlinjer i övrigt som för
andra hjälpsökande. Nägra särbestämmelser för behovsprövning i konfliktfallen bör således inte finnas.
Socialutredningen anser att det med hänsyn till neutralitetskravet är
motiverat att föreskriva återbetalningsskyldighet for socialbidrag som har
betalats ut i samband med arbl!lskonflikt. En sådan bestämmelse kommer
att utgöra ett undantag från den huvudregel som utredningen föresli'lr.
enligt vilken socialbidrag inte skall vara återbetalningspliktigt. I övrigt
anser utredningen det sålunda inte nödvändigt att i lagen ta in nägra
särbestämmelser i fråga om socialbidrag till personer i arbetskonflikt.
Utredningen vill endast understryka betydelsen av att konfliktberörda som
söker socialbidrag omgående informeras om återbetalningsskyldigheten.
Jag tillstyrker för min del i likhet med bl. a. Föreningen Sveriges socialchefer och LO utredningens förslag om möjlighet till socialbidrag vid
arbetskonflikt. Som utredningen har framhållit bör fiterbetalning inte utkrävas, om den ersättningsberättigade genom att återbetala socialbidraget
eller någon del av detta skulle komma att sakna medel till försörjningen
eller om i det enskilda fallet andra synnerliga skäl talar emot återkrav. Av
hänsyn till neutralitetsprincipen bör å andra sidan kommunerna inte utan
en närmare prövning enligt dessa kriterier efterge kravet pä återbetalning.
Jag återkommer senare till frågorna om äterbetalningsskyldighet (avsnitt
2.15 Avgifter m. m.).
När det gäller de studerande anser jag i likhet med socialutredningen att
det rent principiellt inte bör vara en uppgift för socialtjänsten att svara för
vuxnas kostnader i samband med studier. Grundregeln bör därför vara att
socialbidrag inte skall ges till studerande som i övrigt är arbetsföra. Från
denna regel måste emellertid undantag kunna göras när det är fräga om
vissa akuta situationer. I anslutning till den praxis som redan gäller torde
således socialtjänsten komma att behöva träda in med kompletterande
socialbidrag också i särskilda fall pä eftergymnasial nivä. Dt!t kan exempelvis gälla personer med partiella studiehinder på grund av sjukdom eller
handikapp, rehabiliterande åtgärder i förebyggande syfte, studerande med
minderåriga barn etc.
2 .6.4 Socialbidragets innehi/11 och ni1•tl
Vad socialhidra!(et skall täcka

Jag vill påminna om att enligt förslaget till rätt till bistånd skall den
enskilde under tidigare nämnda villkor ha rätt till biständ till sin försörjning

Prop. 1979/80: I

SucialbidraR

202

och sin livsföring i övrigt. När ShjL infördes framhöll dåvarande dcpartementschef bL a. att hjälpen skulle omfatta inte bara vad som åtgår till mat.
husrum och (.;.läder utan även vad som behövs för inventarieutrustning och
annat dylikt. Detta bildar en naturlig utgangspunkt också för mina överväganden om vad socialbidraget kan täcka.
Socialbidn1get hör således svara för grundläggande hehov i fråga om mat
och dryck. beklädnad och bostad inkl. elström. I överensstämmelse med
den praxis Sllm redan tillämpas av kommunerna bör bidraget även täcka
andra hushällsutgifter för tvätt och rengöring, olika förbrukningsartiklar
liksom forsäk.ringar samt tillgodose behov av förströelse. rekreation och
kommunikation genom att innefatta löpande kostnader för telefon. TVlicenser, dagstidning, smärre resor etc. Vidare brnkar hjälpen täcka andra
personliga utgifter för hygien. fritidssysselsättningar och sociala kontakter.
Det är nu vanligt att den kommunala socialvärden täcker dessa behov
inom ramen för socialhjälpens grundhelopp eller s. k. bruttonormer. Genom sådana normer tillförsäkras den som behöver bistånd en viss levnadsstandard utan att varje behov prövas för sig särskilt. Den enskilde fär
därigenom lättare att hälla reda pä om han i en viss situation kan fä detta
grundläggande bistånd eller inte. Han fär också en viss frihet att inom den
ram för hushällsbudgeten som normerna sätter disponera socialbidraget på
det sätt som passar honom bäst.
Huvudregeln för beräkning av bidrag till bostadskostnader bör vara att
sökandens faktiska nettokostnader för bostaden och dess uppvärmning
beaktas helt. om bostadsstandarden och bostadskostnaderna inte överstiger vad som är skäligt.
Behövlig hemutrustning hör till den standard som socialbidraget bör
garantera. Vad som skall anses behövligt kan varken i fräga om hemutrustning eller annat fastställas en gång för alla. Bedömningen måste i
stort anpassas efter den allmänna standardutvecklingen i samhället, dvs.
till vad människor i allmänhet kan kosta pä sig.
Hänsyn bör också tas till fördyrade levnadsomkostnader på grund av
arbete. bl. a. barnomsorgskostnader. eller särskilt kosthi\.11.
Jag har nämnt tidigare att socialbidrag under vissa förntsättningar skall
kunna utgä till kostnader för värd inkl. tandvård, läkemedel. m. m.
Den som behöver miljöombyte och inte kan fä detta inom kommunens
hem e. d. bör kunna fä bidrag till vistelse för vila och rekreation i andra
lämpliga former.
Olika slag av skuldsättning kan utgöra ett allvarligt hinder för att en
person skall återvinna arbetsförmåga och möjligheter att försörja sig själv
och i förekommande fall sin familj. I vilken utsträckning socialtjänsten
skall ha att svara för "ekonomiska saneringar" beror på förhållandena i
det enskilda fallet. Men biståndet bör allmänt ges en förebyggande karaktär. Det heter redan om socialhjälpen att denna bör "lämnas på sådant sätt.
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att Lien behövanuc såvitt möjligt blir i stånd att för framtiden genom eget
arbete försörja sig m:h de sina" ( 14 § Shj L). Samma ansats fanns f. ö. även
i Lien älure fattigviirdslagstiftningen. När det gäller socialbidraget bör
tyngdpunkten förskjutas mot förehyggande och rehahiliterande insatser.
Socialbidraget bygger ytterst pil en individuell behovsprövning. vilket
innebär att bidrag skall kunna utgå med andra belopp och till andra ändamål än vad som gäller enligt särskilda fastställda normer. Bistånd som går
utöver grundheloppet enligt de s. k. bruttonormerna bör bli föremål för en
mer ingående individuell bedömning. Huruvida rätt till sådant bistånd skall
anses föreligga beror givetvis i hög grad på förhållandena i det enskilda
fallet.
Som framgår av vad jag har anfört tidigare bör bl. a. ekonomiska stödoch hjälpinsatser kunna ges i vidare omfattning än som följer av den
enskildes riitt till socialbidrag. Frågan om insatsernas art och den enskildes
kostnadsansvar bör därvid bestämmas efter samråd med honom. Detta bör
bl. a. innebära att kommunens fullmäktige liksom nu (14 § ShjL) skall
kunna medge socialnämnden att i stället för kontant bidrag teckna borgen
för lån när det är fråga om ekonomiska insatser som framstår som ändamålsenliga men som socialtjänsten inte kan anses skyldig att svara för
inom ramen för socialbidraget.
En del av den nuvarande socialhjälpen utbetalas f. n. som förskott på
socialförsäkringsförmåner i väntan på att försäkringskassans prövning
skall bli klar. Det är vanligen pension och sjukpenning som förskotteras.
Bestämmelser om förskotten finns i 33 § ShjL (om hjälptagares återbetalningsskyldighet) och 17 kap. 4 § AFL (rätt för myndighet som tillhandahållit försörjning att uppbära del av pension). Förskotteringen av förstagångsutbetalningar måste skiljas frän de s. k. förmedlingsärendena. Exempel på
ett sådant ärende är att socialnämnden för att hjälpa en pensionär tar i
samförstånd med honom emot pensionen på hans vägnar och portionerar
ut den medjämna mellanrum. Det är oftast missbrukare som på detta sätt
får hjälp med att hushålla med sina inkomster.
Socialutredningen har framhållit att det borde vara försäkringskassan
och inte som nu socialnämnden som vid behov förskotterade socialförsäkringsförmåner. Utredningen har pekat på möjligheten att meddela interimistiska beslut i bl. a. pensionsärenden.
Även förskottering av ersättning frän andra myndigheter än socialförsäkringsorganen borde enligt socialutredningen på sikt avvecklas. Om det
inte går att åstadkomma på annat sätt föreslår utredningen att förskotten i
fortsättningen skall utgå inom det föreslagna systemet med socialförsäkrings till ägg.
Jag delar helt socialutredningens uppfattning att man bör sträva efter att
på sikt avveckla socialnämndernas förskotteringsverksamhet. Förskott
genom socialhjälp/socialbidrag är föga tillfredsställande vare sig från den
enskildes eller från socialadministrativa synpunkter.
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Frågan om att på lämpligaste sätt avlasta kommunerna förskotteringsverksamhcten prövas f. n. av socialpolitiska samonlningsutrcdningen (S
1975: 02). Därvid övervägs möjligheterna att öka förutsättningarna för
försäkringskassorna att meddela s. k. provisoriska beslut. Samordningsutredningcn väntas lägga ett förslag i frågan senare i år. Även om det på
detta sätt skulle gi\ att väsentligt reducera antalet förskottsärenden för
socialnämnderna, måste man räkna med att det ocks:l i framtiden kommer
att finnas behov av att i vissa fall fä förskott pä förmåner som iinnu inte har
beviljats. Jag utgår därför friln att en av socialbidragets funktioner fortfarande kommer att bli att inom ramen för rätten till biständ ge förskott pä
förmåner som är under prövning av andra myndigheter.
Socialbidraget.I' nil'(l m. m.

Den föreslagna rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen innebär att den
enskilde genom biståndet skall tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker den hjälpbehövandes resurser för ett
självständigt liv.
Som jag har redogjort för tidigare (avsnitt 2.5) vill flera remissinstanser
att begreppet skälig levnadsnivå skall preciseras. Detta har jag delvis gjort
genom att ange förutsättningarna för socialbidraget som rättighet samt
socialbidragets ändamål och innehåll. Socialutredningen har för sin del
framhållit att det lämpligaste sättet att tillförsäkra den enskilde en skälig
levnadsnivå är att använda det system meli basbeloppsrcglerade bruttonormer och med ersättning för skäliga bostadskostnader som numera
tillämpas ganska allmänt i kommunerna. Skillnaderna i normnivåer är
emellertid betydande. Socialutredningen har vidare framhållit att jämlikhetsmålet förutsätter att enhetliga bidragsnormcr eftersträvas inom socialtjänsten, även om skälig hänsyn bör kunna tas till variationer mellan
kommunerna i levnadskostnader och allmän inkomstnivå.
Socialutredningen har övervägt möjligheten att regeringen skulle fastställa vissa miniminormer för socialbidraget, som således inte skulle få
underskridas, men ansett att övervägande skäl talar mot en sådan lösning.
Jag delar denna bedömning. Jag förordar i stället att socialstyrelsen efter
samråd med Kommunförbundet utformar sina allmänna råd om socialtjänstlagens tillämpning så att de motverkar alltför stora skillnader i normnivåema. Kommunförbundets länsavdelningar har för övrigt sedan länge
arbetat på mer enhetliga normer bland kommunerna i respektive län.
Genom systemet med basbeloppsreglerade s. k. bruttonormer kan socialbidragets realvärde skyddas. Under remissbehandlingen av socialutredningens förslag har några remissinstanser dock menat att konsumentprisindex och basbelopp innebär en underskattning av kostnadsförändringama för de lägre inkomsttagarnas hushåll. Om livsmedlen, som har
varit fallet under senare år, ökar snabbare i pris än övriga poster i indexet,
kommer detta index inte att fullt ut visa kostnadsfördyringarna för lågin-
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komsthushftll. som ju mi'lste anviinda en relativt stor andel av pengarna till
livsmedel. Jag vill för min del pf1peka att det pä konsumentprisindex
grnndade b<tshcloppct enligt AFL svarar för värdebeständigheten inom
mt111ga nlika socialpolitiska anordningar. N:igon särlösning för enbart socialbidraget kan enligt min mening inte motiveras.
En annan fraga gäller realförhättringar av socialbidraget. Här finns inte
den tidigare nämnda automatiken som syftar till att skydda mot direkta
försämringar av den reella standarden. Förbättringar av socialbidragets
standard (i form av höjda procentsatser av basbeloppet för socialbidragsnormer) m:'lste liksom hittills ske genom politiska beslut. Allmänna standardförbättringar för stora grupper inom befolkningen måste naturligtvis
även komma de ekonomiskt hjälpbchövande till del.
Numera utg::\.r socialhjälpen nästan alltid i kontant form. Detta bör
givetvis vara en regel med fä undantag ocks::\. för det framtida socialbidraget. Den tid är sedan llinge förbi då man i praktiken omyndigförklarade den
som var tvungen att söka socialhjälp genom att utan större urskiljning ge
honom mat- eller klädeskuponger i stället för pengar. Jag vill i detta
sammanhang ocksi\ understryka det stora värde som det i vissa fall kan ha i
behandlingen av en klient att han betros med ens::\. jämförelsevis enkel sak
som att själv sköta sina hyresinbetalningar. Som jag har nämnt tidigare är
det angelligct att socialtjänsten inte tilldelas en ''fixarroll". Klienten skall i
stiillet hjälpas att i största möjliga utsträckning själv ta ansvar för sina
handlingar och sitt liv.

2 .6.5 Ö1·rigt1 frdgor
Särskilda bestämmelser finns i dag om statsbidrag till bl. a. kommunerna
för socialhjälp ät utländska medborgare m. Il. Dessa frågor återkommer jag
till senare (avsnitt 2.23).
Och::\. nuvarande bestiimmelser om ersättning mellan kommunerna för
utgiven socialhjälp behandlar jag i det följande (avsnitt 2. 16). Detsamma
gäller frägan om den enskildes ersättningsskyldighet för uppburna socialbidrag m. m. {It sig och familjen (avsnitt 2.1.'il.
Socialutredningen har ocks::\. övervägt frägan om inte socialbidraget
borde beskattas och göras pensionsgrundande.
Praktiska erfarenheter visar bl. a. att socialhjälpstagarna vanligen har
lägre pensionsgrundande inkomst än andra grupper i samhället och att de
därmed ocksfl kommer att fä lägre ATP. Om socialbidraget gjordes pensionsgrundande. skulle socialbidragstagarnas pensionsnivi'I höjas. Med
hänsyn till socialbidragets kompletterande funktion torde emellertid den
faktiska effeklen som regel bli blygsam. Enligt vad jag har förordat tidigare
bör socialbidraget fä ökad förebyggande inriktning, vilket bl. a. innebär
utbetalning av engångsbelopp till sifrskilda ändami'tl. Sädana utbetalningar
lämpar sig mindre väl för beskattning. Det kan inte heller vara ändamälsenligt att dela upp bidraget på beskattade och obeskattade förmäner. Jag
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ansluter mig därför till utredningens mening att socialbidraget inte hör
beskattas eller göras pensionsgrundande.
Socialutredningen har övervägt om inte socialhidraget borde betalas ut
av försäkringskassan. Beslut och finansiering skulle däremot vara en uppgift för kommunen. Utredningen har pekat pä att socialförvaltningarnas
utbetalningsmtiner synes fungera tillfredsställande och att det inte skulle
innebära någon rationalisering i strikt mening att 11\.ta försäkringskassan ta
över. Man skulle emellertid fä en mer enhetlig utbetalningsordning. om
även socialbidraget utbetalades av försäkringskassan, och socialbidraget
skulle i den allmänna uppfattningen jämställas mer med socialförsäkringsförmäner än med den tidigare socialhjälpen. Socialutredningen har därför
ställt sig positiv till att man på sikt för över utbetalningen av socialbidrag
på försäkringskassan. Några av det fåtal remissinstanser som har yttrat sig
i frågan, däribland riksförsäkringsverkct. vill ha en sådan ordning genomförd mer eller mindre snabbt. Andra ställer sig kritiska till förslaget. bl. a.
med hänsyn till att försäkringskassan i onödan skulle fä. insyn i socialbidragsärenden.
Socialvärden och försäkringskassan har redan nu ett samarbete som
innebär kontroll och insyn i enskilda ärenden. Något avgörande hinder mot
att sträcka ut samarbetet till att gälla samordnande utbetalningsfunktioner
bör det inte finnas. Frågan har emellertid för dagen inte en sådan aktualitet
att det finns anledning att närmare pröva den i detta sammanhang.
Som jag har framhällit inledningsvis har utbyggnaden av den ekonomiska grundtryggheten i form av socialförsäkringar m. m. bidragit till att
minska behovet av kommunal behovsprövad ekonomisk hjälp. Olika ekonomiska, politiska och sociala förhållanden kommer att bli avgörande för
det framtida behovet av socialbidrag. En fortsatt utbyggnad av näringspolitiska, arbetsmarknadspolitiska och socialpolitiska åtgärder kommer att
minska behovet av socialbidrag till försörjningen. Därmed skapas ökat
utrymme för den inriktning pä förebyggande och rehabiliterande insatser
som jag anser att socialbidragsverksamheten bör fä.
De försök som efter socialutredningens förslag om socialförsäkringstilllägg har pågått i bl. a. Sundsvall, Solna och Stockholm IGubbängen) med
förenklad socialhjälpshandläggning visar på möjligheten att även förenkla
prövnings- och handläggningsrutinerna inom ramen för socialhjälpsverksamheten. Det är enligt min mening viktigt att dessa erfarenheter tas
tillvara. En förenklad handläggning av vissa socialbidragsärenden medför
avlastningse!Tekter. Denna avlastning bör komma socialtjänsten i övrigt till
godo och bl. a. bidra till ändrade arbetsmetoder med starkare inriktning på
arbete ute i samhället.
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2. 7 Principer för insatser hos enskilda och familjer

den framtida socialtjänsten kommer betydelsen av strukturinriktade
insatser att öka. Att man vidgar de arbetsuppgifter som är riktade p[1
samhällsförhållandena innebär inte att de individuellt inriktade insatserna
kommer att minska i faktisk omfattning och betydelse i varje fall inte på
kort sikt. Först på längre sikt kan socialtjänstens bredare samhällsorientering väntas leda till en minskning av olika behov av individinriktade stödinsatser. Självfallet blir omfattningen av detta behov i ännu högre grad
beroende av sådana ekonomiska, politiska och sociala tillstånd och förändringar i samhället som socialtjänsten endera inte råder över eller bara
delvis kan påverka. Jag delar därför den av socialutredningen starkt understrukna uppfattningen att socialtjänstens mål måste gälla alla områden och
verksamheter som har betydelse för samhället. Den omedelbara effekten
av reformen blir att de individuellt inriktade insatserna minskar endast
relativt, dvs. i förhållande till utbyggda strukturinriktade insatser. De
principer som skall gälla för individuellt inriktade insatser i framtiden har
därför en avgörande betydelse för socialtjänsten i dess arbete med enskilda
och familjer. I det följande skall jag ge en mera sammanfattande syn på de
principer som enligt min mening bör gälla för individuellt inriktade insatser.
2.7.J Helhetssyn

Vägledande för arbetet med socialtjänstreformen har varit att fä till
stånd en verksamhet som präglas av en helhetssyn i stället för det "symptomtänkande" och den funktionella u~pdelning som karaktäriserar den
traditionella socialvärden. Helhetssynen innebär att en enskilds eller en
grupps sociala situation och de problem han eller gruppen upplever skall
ses i förhållande till hela den sociala miljön. Inte bara familjen och "närmiljön" i övrigt utan också den enskildes förhållanden i vidare mening hör
hit. Det rör frågor om möjlighet att få arbete. bostad, positiva fritidsförhållanden, att kunna undvika utslagning, segregation och fattigdom i både
materiell och mer vidsträckt mening, dvs. att kunna nä värden som brukar
sammanfattas i begreppet livskvalitet. Utifrän detta betraktelsesätt får
helhetssynen vittgående konsekvenser för socialtjänstens framtida arbete
med enskilda, organisationens utformning, samverkansbehov m. m.
Det jag har sagt nu innebär att söcialtjänsten inte enbart skall söka
orsaker eller lösningar på problem i samspelet mellan individen och hans
närmaste (primärgruppen) utan även i de förutsättningar som samhället i
stort erbjuder. Socialtjänsten skall också sträva efter att finna samlade
lösningar för den enskildes eller gruppens totala situation.
Detta ställer krav på att samhällets resurser samordnas bättre än nu och
på att behandlingsplaneringen ges en planmässig uppläggning. Det är i det
sammanhanget viktigt att kunna konstatera att helhetssynen redan är all-
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mlint accepterad inom socialvärden och även inom angränsande verksamhetsomrnden.
Under rcmisshehandlingen av socialutredningens slutbetänkande har en
instans framht1llit att de anhörigas roll i det sociala arhetet inte har tagits
upp till behandling i tillräcklig grad i detta sammanhang. Jag vill med
anledning av detta understryka att de resurser som anhöriga och andra
närstäende utgör är en del av det sociala nätverk som bör ingtt i beskrivningen av situationen. De mänskliga resurser som anhöriga och andra
närsti'iende utgör skall givetvis tas till vara vid behandlingsplaneringen och
när hehandlingsinsatserna genomförs. Det finns dock anledning att påpeka
att detta inte bör ske annat än när det står i samklang med principen om
frivillighet och självbestämmande.
2 .7.2 Frii'il/ighet och sjä!l·hestämmandc

Socialutredningen har framhållit vikten av att klienterna har medbestämmande i handläggningen av sina ärenden och att vård och behandlingsinsatser grundas ptl den enskildes frivilliga medverkan. I den föreslagna
socialtjänstlagens inledande "portalparagraf' heter det också att verksamheten skall bygga pä respekt för människornas självbestämmanderätt och
integritet, liksom att den skall inriktas på att frigöra och utveckla enskildas
och gruppers egna resurser. Som en allmän riktlinje anges det vidare i
lagförslaget att socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas
och genomföras tillsammans med honom.
Det innehär att frivillighet och självbestämmande skall vara vägledande
vid handläggningen av enskilda ärenden inom socialtjänsten. Frivillighet
och självbestämmande skall gälla vid såväl vård- och hehandlingsinsatser
som andra av socialtjänsten förmedlade sociala insatser. Ett exempel kan
vara att någon som behöver stöd i sitt boende stl långt möjligt får välja
mellan hemsamaritinsatser och flyttning till ett kollektivt boende.
I samarbetet mellan socialtjänsten och den enskilde är det viktigt att
klienten själv behåller ansvaret för sin situation.
Dessa riktlinjer för verksamheten har i allmänhet fått starkt stöd eller
lämnats utan erinringar av remissopinionen. Föreningen Sveriges socialchefer anser att principerna om frivillighet och självbestämmande är så
allmänt omfattade att kommentarer är överflödiga, medan exempelvis
TCO talar om ett väsentligt framsteg för den sociala metodiken. Det blir nu
formellt möjligt att socialtjänsten och den enskilde tillsammans väljer
lämpligaste framkomstväg för rehabiliteringen. Västerås kommun erinrar
om att dessa principer går tillbaka på grundläggande demokratiska värderingar. Detta hör gälla även för människor med socialt avvikande beteende. Kommunen betonar att det är viktigt med hänsyn också till behandlingsresultatet att även dessa människor får uppleva att socialtjänstens
beslut om vård och behandling fattas med deras egen medverkan. Detta
behöver dock inte vara liktydigt med en helt kravlös inställning. Hjälp och
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stöd som ges helt utan förbehåll blir lätt passiverande och förlänger hjälpberoendet. Andra remissinstanser pekar på svårigheterna då klienten och
socialarbetaren har olika uppfattningar. Dessa situationer kräver ansvarskänsla och omdöme hos socialarbetaren och utbildning i behandlingsarbete
samt i vissa fall handledning.
Vissa rernissinstanser har en mer uttalad kritisk hållning till vad utredningen säger om frivillighet och självbestämmande för den enskilde som
principiella riktlinjer. Jag bortser här frän den kritik som har sin utgångspunkt i utredningens förslag att socialtjänsten inte skall kunna tvängsomhänderta vuxna personer. Den fr!lgan tas upp senare (avsnitt 2.25). Men
det förekommer att även remissinstanser som tillstyrker detta förslag
knyter vissa reservationer till utredningens resonemang om den enskildes
ställning i förhållande till socialtjänsten. Stockholms kommun menar att
klientens föreslagna möjlighet att välja och förkasta enkelt uttryckt tilldelar socialtjänsten rollen att tillhandahålla kunden vad han eller hon efterfrågar. Det ifrågasätts om inte utredningen alltför onyanserat och med
förankring i nu modifierade åskådningar sätter upp krav löshet som ideal. I
alla mänskliga sammanhang. arbetsliv och föreningsliv, äktenskap. trafik
och affärer. bygger växelverkan mellan människor på ömsesidigt godtagna
uttalade eller underförstådda normer, solidaritetskrav och förväntningar.
Att inom socialtjänstens ram nedklassa ömsesidighet betyder att man
samtidigt nedklassar de människor man har att göra med. Inom dagens
socialvärd har behandlingsarbetet, inte minst inom den frivilliga institutionsvården, i mycket hög grad kommic att becona den ömsesidiga solidariteten och bestämda krav som individen måste acceptera. Socialtjänstens
serviceinriktning får enligt Stockholms kommun inte gå så H\ngt att man för att göra klienten till viljes - medverkar till åtgärder som är olämpliga
från behandlingssynpunkt. Svea hovrätt för fram liknande synpunkter.
Jag ansluter mig helt till den föreslagna huvudprincipen att klienten själv
bestämmer om han eller hon skall ta emot erbjudande om en viss social
tjänst eller inte. Av detta följer att det slutligen måste vara klienten som
också gör valet då det finns tlera alternativ. Att det hör vara så anser jag
vara självklart. Vissa remissinstansers reaktioner visar emellertid att jag
inte kan nöja mig med det här sagda. Frågan kommer också igen i andra
sammanhang. Det synes i viss utsträckning snarare vara fråga om ofullständigheter i utredningsförs\aget än om verkliga meningsmotsättningar.
Redan i samband med de föreslagna övergripande målen framhöll jag att
utredningen inte helt lyckats ge uttryck för sina intentioner när det gäller
den enskildes ansvar för sitt liv. Även där har kritiken gjort gällande att
förslagen är eller kan tolkas som uttryck för en önskan att skapa en
socialtjänst. som inte för ställa villkor och rikta krav mot den enskilde. Det
skulle vara fråga om en service. som kunde fä passiverande följder. Kritik
riktades för övrigt redan mot det i principbetänkande! redovisade synsättet
att de sociala problemen i första hand var resultat av samhällsförhållan14 RiksdaRen 1979/80. I sam/. Nr I. Del A
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dena och förändringar i dessa. Man menade att utredningen därmed i
alltför hög grad såg människan som en osjälvständig produkt av samhiillet.
Utredningen skulle ha bortsett fr:'tn den individuella komponent som gör
att vi reagerar olika pft samma eller nästan samma miljö. Detta synsätt,
menade man. kumie leda till en pessimistisk och passiv syn på möjligheterna att genom aktiva insatser nå resultat.
Socialutredningens kraftiga markering av samhällets skyldighet och individens rätt fär delvis ses mot socialvårdens historiska bakgrund. Som
frnmgtir av den historiska översikt som jag lämnade inledningsvis har
samhällets pi'l individen starkt inriktade vårdverksamhet präglats av auktoritet och kontroll. Även om den moderna socialvi\.rden slagit in på andra
vägar saknar inte det traditionella synsättet förespråkare och inflytande. I
tider av ökande ekonomiska och sociala svårigheter i samhället får för
övrigt en moraliserande och privatiserande syn p::\ människors problem att
anpassa sig ökad genomslagskraft. Därt'ör är det viktigt att som socialutredningen har gjort hävda samhällets grundläggande skyldighet att bistå
den enskilde liksom dennes rätt att sjiilv hestämma över sin situation.
Detta synsätt överensstämmer med reformens syfte att fördjupa demokratin inom socialtjänsten. Denna fråga har många aspekter som omfattar dem
som verkar inom socialtjänsten. folkrörelserna och de frivilliga organisationerna. allmänheten och sist men inte minst de människor som efterfrågar socialtjänster.
Som jag har sagt redan misstar man sig om man tror att detta är detsamma som en kravlös, för att inte säga menlös socialtjänst. Vad innebär
den föreslagna "portalparagrafens" bestämmelser att socialtjänsten skall
"inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser"? Den speglar den demokratiska grundsynen att människor har
inneboende m~jligheter till personlig utveckling och växt. För att dessa
möjligheter skall kunna förverkligas inom socialtjänsten krävs en samverkan mellan de människor och grupper som herörs och socialtjänstens
företrädare. Den enskilda socialarbetarens eller arbetslagets tillvägagångssätt måste här anpassas till olika förhållanden.
Del är inte ovanligt att människor som behöver socialtjänstens insatser
är isolerade, osäkra och ångestfyllda med nedsatt självkänsla. utan initiativ, kravlösa och "medgörliga". För dessa människor har samhällets företrädare ofta en prestige som kan förstärka känslan av underlägsenhet och
otillräcklighet. Här är det av särskild vikt att socialtjänstens serviceinriktning kommer till klart uttryck i samspelet mellan socialarbetare och klient.
Denna inriktning bör bl. a. innebära att den sociala verksamheten är tjänstvillig och uppmuntrande, angelägen att den enskilde behandlas som jämställd och att inte för stora krav ställs på honom eller henne. Denna mindre
kravfyllda hållning kan i dessa fall vara ett nödvändigt första led i ett
rehabiliteringsinriktat behandlingsarhete.
I andra situationer :'tterigen kan socialtjiinsten redan från början verka
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mer aktivt genom att klargöra vad som kan och bör göras. vad man finner
felaktigt eller skadligt i en människas livsföring och hur man bör gå till väga
för att förbättra situationen och stärka individens möjligheter att själv ta
ansvar för sin situation. Socialtjänsten har här många uppgifter. Den skall
tillsammans med klienten söka klara ut vilka handlingsalternativ som finns
och vilket livsinnehttll dessa kan tänkas ge den enskilde. Men socialtjänsten skall ocksä i detta samspel vid behov argumentera. försöka skapa
insikt, ställa krav och aktivt påverka klienten. Denna relation påminner
mycket om andra medmänskliga kontakter där ena parten med respekt för
den andre och omtanke om honom genom fakta och argument försöker
avvärja en olycklig utveckling och främja den andres väl. Skillnaden ligger
i att socialarbetaren har yrkeskunskap som nödvändig resurs. Därför är det
inte fråga om vilken relation som helst utan om en behandlingssituation.
Vad jag har sagt nu stämmer väl med vad socialutredningen framhöll i
principbetänkandet i fråga om förslaget att slopa föreskrifter och förmaningar enligt BvL. Utredningen framhöll som en självfallet "viktig uppgift
för socialvården att i samarbete med den enskilde medverka till ;ttt denne
når ökad kännedom om hur han bör komma till insikt om hur han bör
handla och vilka följderna kan väntas bli av olika behandlingsalternativ.
Sådant stöd i form av upplysningar, råd och rekommendationer etc. bör
emellertid ingå som ett naturligt led i det vardagliga socialvårdsarbetet."
Den meningen förtjänar ännu större eftertryck.
Ett speciellt problem inom socialvården är risken för våldshandlingar
riktade mot personalen. Socialarbetaren ställs också inför hotfulla situationer. Detta är framför allt storstadsproblem. Personalen kan tidvis leva i
en atmosfär av otrygghet och ibland rädsla. Förhållanden som hos vissa
människor resulterar i undergivenhet utlöser hos andra aggressiv självhävdelse. Grundorsaker kan vara arbetslöshet. bostadsbrist. rotlöshet och
främlingskap. Missbruk finns ofta med i bilden. Minskningen av institutionsvården inom flera vårdsektorer har medfört en ökad belastning på den
"öppna" socialvården. Även tidspress och täta personalbyten ökar konfliktriskerna.
Det är i och för sig förståeligt att socialvården sökt "tekniska" lösningar
på dessa hotfulla relationer genom vakter. larm, slussar där klienten kan
kontrolleras före insläpp, porttelefoner och reträttdörrar i arbetsrummen,
dubbelbemanning etc.
Praktiska försök i bl. a. Linköpings kommun tyder emellertid på att
våldet inom socialvården kan förebyggas genom att socialarbetare ges
tillräcklig tid att fortlöpande ägna sig åt människor som har benägenhet att
reagera aggressivt och våldsamt. På sikt kan då byggas upp ett förhållande
mellan socialvärden och dessa människor som överensstämmer med den
frivillighet och det självbestämmande som skall utmärka socialtjänsten.
Sist men inte minst bör erinras om villkoren för biständ enligt förslaget
till socialtjänstlag. Av förslaget framgår att den som själv kan klara sin
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försörjning \)Ch livsföring i övrig\ som regel inte har räl\ till socialtj~insh:ns
bistftn<l. Jag har redan tidigare behandlat <len hlir frågan mer ingående
(avsnitten 2.5 och 2.6).
Som jag har sagt nyss måste socialtjänsten i sin helhetssyn i fräga om

klientens situation ta hänsyn till <le yttre levnadsförhällanden som i hög
grad bestämmer hans eller hennes möjligheter till utveckling och växt.
Men socialtjänsten skall också räkna med människans eget ansvar för va<l
hon gör av sitt liv. För många är valmöjligheterna i livet små. Det är
socialtjänstens uppgift att stiväl påverka <len yttre situationen som att söka
skapa motivation hos <len enskilde. Rätten till biständ forntsätter att det
finns ett behov som inte kan tillgodoses på annat sätt. I fråga om barns och
ungdoms levnadsvillkor anser jag att samhället har ett ansvar som griper
över många olika förhållanden och som motiverar att socialtjänsten förfogar över möjligheter till kontroll och till omhän<lertagan<len som kan gå
emot den enskildes vilja. I fråga om vuxna bör socialtjänsten däremot inte
ha möjlighet att vidta tvångsåtgär<ler (avsnitt 2.25 och bilaga 4).
Jag har försökt visa att socialtjänstens insatser bör anpassas till <len
aktuella situationen. Målet måste <lä hela tiden vara att socialtjänsten sä
långt möjligt samverkar med klienten sä att han eller hon frivilligt och
aktivt medverkar i och bestämmer om planering och behandling m. m. Jag
anser att den föreslagna socialtjänstlagen i viss mening ställer större krav
på <len enskilde än vad <le nuvarande vårdlagarna gör. Socialtjänstlagen
innebär i förhiillande till nuvarande lagstiftning att ansvaret för valet av
lämplig och möjlig behandlingsinsats i ökad grad läggs pti klienten.
Tar socialtjänsten avstånd frän <len enskildes krav pfl. en siirskild insats.
bör man noggrant klargöra för honom varför man säger nej. Här bör också
beaktas klientens möjligheter att anföra besvär om han anser att han inte
få.tt det bistånd som han har rätt till (avsnitt 2.22).
Sammanfattningsvis vill jag säga att <len framtida socialtjänsten skall
vara bä<le serviceinriktad och aktivt förebyggande och räkna me<l bä<le
samhällets och medborgarens eget ansvar.

2 .7.3 Normaliseri111-:
Redan i principbetänkandet angav socialutredningen normalisering som
ett mål för sociala omsorger. Normaliseringsprincipen bör enligt min mening vara ett riktmärke för socialtjänstens olika verksamheter. Den har
sedan länge varit riktgivare för service till äldre och handikappade. Med
normalisering bör avses samhällets insatser för att stödja medborgarens
strävan efter att sä långt möjligt kunna vara som andra och ha det som
andra. vilket samtidigt betyder rätt att vara sig själv. Inom äldreomsorgen
försöker man på olika sätt att bl. a. göra det möjligt för <le äldre att bo kvar
i sin normala miljö. Detta har underlättats genom en kraftig utbyggnad av
hemtjänsten och genom att man tillhandahåller vård och omsorg i hemmet
eller i närbelägna servicelokaler av olika slag. Även vid behandling av barn
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och ungdomar och vid insatser för missbrukare m. fl. fär normaliseringsprincipen stor betydelse i den framtida socialtjänsten. Här avses inriktningen på förebyggande stödinsatser i hemmet och att vård utom hemmet
ordnas i så normala och litet särskiljande former som möjligt. Av särskilda
individinriktade anordningar som samtidigt tillgodoser normaliseringskrav
vill jag nämna alkoholpolikliniker, fritidslokaler i närmiljön m. m.
Fosterbarnsutredningen framhåller i sitt betänkande att samhällets insatser för människor med särskilda behov bör fä en sådan utformning att de i
så liten utsträckning som möjligt upplevs som särhehandling. En utbyggnad av barnomsorgen med samtidig möjlighet att ge förtur åt barn med
särskilda hehov är, som jag ser det, ett ytterligare exempel på denna
utveckling. Likaså är socialutredningens förslag om en nyorientering av
socialtjänsten mot allmänna och strukturinriktade insatser en strävan till
att undvika åtgärder vilka upplevs som särbehandling.
Med något undantag godtar remissinstansema socialutredningens överväganden om normalisering som en princip för socialtjänstens verksamhet.
Den kritik som förekommer går ut på att principen är svår att förverkliga
då socialvärdens insatser upplevs som särbehandling.
Som jag har försökt visa skall vi i omdaningen av den nuvarande socialvården mer än tidigare arbeta efter normaliseringsprincipen. Det sker
genom att satsa mer på strukturinriktade och allmänt inriktade insatser
men också genom att så långt möjligt "normalisera" de individinriktade
insatserna så att människor som behöver sådant stöd inte känner sig
stämplade och utpekade, avskiljda från gemenskapen i samhället. Det är
en svår uppgift. men inom de traditionella sociala serviceområdena har
man redan kommit långt, och en utveckling i samma riktning bör förverkligas inom andra delar av socialtjänsten.
Till slut vill jag erinra om att normalisering är en socialpolitisk princip
som sträcker sig långt utanför socialtjänsten. Jag avser här våra strävanden
att genom främst allmänna anordningar bygga upp en trygghet som gäller
oss alla.
2 .7.4 Principer för vård utom det egna hemmet
Socialutredningen har både i principbetänkandet och i slutbetänkandet
utförligt beskrivit de principer som bör gälla för vård utom det egna
hemmet. Dessa vidareutvecklas och konkretiseras senare i fråga om olika
vårdinsatser, t. ex. vården av unga, institutionsvård m. m. Därför skall jag
här bara kortfattat redovisa principernas innebörd. Dessa riktlinjer för
vård utom det egna hemmet har inte sällan grundläggande betydelse också
för vård i hemmiljön.
Kontinuitet
Principen om kontinuitet utgår från förutsättningen att trygga och förtroendefulla relationer utgör grunden för ett framgångsrikt individuellt

Prop. 1979/80: I

Principer

214

behandlingsarbetc. Här fordras mfmga gänger att den enskilde fär möjligheter att hålla kontakt med samma socialarhetarc även när hehandlingsforrnerna växlar. En tids institutionell vård fär alltså inte betyda att klienten
helt förlorar kontakten med den eller dem inom socialtjänsten som han
eller hon tidigare har haft att göra med och känner förtroende för. Jag är
naturligtvis väl medveten om det bekymmer som någon remissinstans har
pekat på nämligen den stora personalomsättningen. Det fär emellertid inte
hindra att vi så långt möjligt eftersträvar en kontinuitet i behandlingsarbetet. Ökad inriktning på fortbildning. handledning och lagarbete kan för
övrigt motverka de påtalade följderna av hög personalomsättning.
Principen om kontinuitet ligger i linje med en helhetssyn som bör förhindra att verksamheten sektoriseras i ett otal specialiteter. Därigenom bör
man också kunna undvika att kommunmedlemmarna "slussas' fram och
tillbaka mellan olika befattningshavare.
Kontinuitetskravet liksom andra principer jag har tagit upp fär konsekvenser för arbetsmetodiken, socialtjänstens organisation och i arbetsfördelningen dels inom socialtjänsten och dels mellan socialtjänsten och andra organ vid gemensam planering och i övrigt.

Flexibilitet
De sociala tjänsterna skall anpassas till den enskildes aktuella förutsättningar och behov och till hans eller hennes totala sociala situation. Detta
kommer att kräva ett brett register av olika handlingsalternativ både när
det gäller insatser i hemmet och när det blir fråga om placeringar utanför
hemmiljön.
Några remissinstanser hyser farhågor för att detta förslag skall få till
följd att vård i hemmet sätts främst även då behandling utanför hemmet är
ett bättre alternativ. Ett sådant förfarande kunde enligt kritiken leda till en
stegvis upptrappning av de olika sociala insatserna. Jag vill dock framhålla
att vi av tradition inom socialvården har haft ett "upptrappningsförfarande" i den meningen att man har tagit till mer och mer ingripande
åtgärder när mindre ingripande inte hjälper. Iden om flexibilitet innebär i
princip ett uppbrott från en sådan stel vård- och behandlingsfilosofi. De
olika insatserna bör givetvis inte vara graderade som i en "straffskala"
utan bedömas utifrån deras ändamålsenlighet i varje särskild situation. Det
skall alltså inte vara nödvändigt att vårdinsatserna i det enskilda fallet
följer något slags upptrappningsmönster. Kravet på flexibilitet bör tvärtom
leda till att i t. ex. ett ärende bedöms insatser i det egna hemmet som en
första mest ändamålsenliga åtgärd, medan i ett annat ärende bedöms vård
utom det egna hemmet vara den åtgärd som man bör vidta redan från
början.

Närhet
Redan i den allmänna debatten i början av 1970-talet om socialvårdens
inriktning framhölls att vårdinsatser så långt möjligt bör sättas in i boende-
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miljön. Både fosterharnsutredningen och socialutredningen har sedan understrukit närhetsprincipens hetydelse. Jag ansluter mig till dessa bilda
utredningars redovisning. Nf1gra förhållanden vill jag särskilt peka på. Det
kan vara viktigt att hehandlingen inte begränsas till klienten. Eftersom
individens problem ofta är ett uttryck för svärigheter och brister i omgivningen bör behandlingen di'I omfatta ett bredare perspektiv. och om möjligt
utformas som t. ex. familjeterapi. Detta förutsätter givetvis all klienten
inte avskiljs från sin ursprungliga miljö. Det är också i denna miljö. hemkommunen, som socialtjänsten har de bästa förutsällningarna att samlat
bedöma behovet av insatser och att även sätta in sådana.
Närhetsprincipen innebär vid vård utom del egna hemmet att denna
skall förläggas så nära hemmiljön som möjligt. Jag anser därför att en
lämplig begränsning är att placeringen görs inom den egna kommunen.
Eftersom kommunernas storlek skiftar starkt kan närhet i geografisk mening fä mycket olika innebörd. Men som jag framhöll nyss är det också så
att den egna komrnunen i nera avseenden har de bästa förutsättningarna att
bistå den enskilde.
Remissinstanserna ansluter sig över lag till närhetsprincipen så som den
har redovisats av social- och fosterbarnsutredningarna. Behovet av alt i
vissa fall göra undantag från denna princip diskuteras dock i nera remisssvar.
Länsstyrelsen i Gävleborgs län menar att det kommer att bli synnerligen
svårt för de stora kommunerna att finna familjehem om närhetsprincipen
drivs för hårt. Genom allmänna uttalanden om denna princip kan det finnas
risk för all man glömmer vad som egentligen är häst för barnet. Botkyrka
kommun anser att socialvården i dag bidrar till di'lliga placeringar av barn
och vuxna utanför det egna hemmet i fosterhem och instilUtioner av olika
slag. Placeringar1Ja är dåliga på det sättet att man redan från början vet att
man genom att nytta människor till avlägset belägna fosterhem eller institutioner närmast omöjliggör normal kontakt med klienten och dennes
närmaste miljö, liksom den kontinuitet socialvärden i övrigt eftersträvar i
behandlingsarbetet. I dessa fall väljer oftast socialvården det minst onda
av två onda ting. Det går av någon anledning inte att fortsätta hjälp- och
stödarbetet i det egna hemmet, utan någon form av separation måste ske.
Ofta förgäves söker man då efter fosterhem eller i förekommande fall
instilutionsvård i klientens närmaste miljö. Kommunen betonar att socialvården aktivt måste verka för att skapa nödvändiga behandlingsresurser så
nära människors egen miljö som möjligt. Kostnadsansvar och
huvudmannaansvar för dessa behandlingsresurser måste enligt kommu:1ens mening bli föremål för närmare studier.
Helsingborgs kommun understryker att fördelarna med närhetsplaceringar är uppenbara och uppger att kommunens socialförvaltning under
försökstiden med det s. k. Skåneprojektet i stor utsträckning har placefat
barn i kontrakterade familjehem inom kommunen i stället för som tidigare i
barnhem på annan ort. Närheten har dock i vissa fall också. inneburit
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problem genom att tidigare nedbrytande miljö m:h kamratkontakter varit
alltför lätta att nå. Sådana konsekvenser av närhetsprincipen måste enligt
kommunens mening beaktas bi. a. vid ändrat huvudmannaskap för vissa
vårdinstitutioner.
Sveriges läkarförbund menar att man bör värna om närhetsprincipen så
li\ngt möjligt. Man måste dock kunna erbjuda klienterna behandling långt
ifrån hemorten i vissa fall. Missbrukare kan behöva vistas i en giftfri miljö
utan frestelser att skaffa sig det begärliga preparatet. Ungdomar som på
annat sätt har kommit snett i tillvaron kan behöva ett genomgripande
miljöombyte. Liknande synpunkter förs fram av bl. a. Föreningen Sveriges
socialchefer.
Fosterföräldrarnas riksförbund intar en mera kritisk inställning till närhetsprincipen. Inom fosterbarnsvården kan den enligt förbundets mening
vara direkt skadlig för ett barns positiva utveckling. Förbundet pekar på
faror i att de biologiska föräldrarna, som visat sig oförmögna att ta hand
om sina barn, genom närheten får möjlighet att negativt påverka barnen.
Den ökade belastning som fosterhemmet härvid utsätts för kan äventyra
barnets fostran och vård, särskilt som kommunerna i allmänhet inte ställer
nägra hjälpresurser till förfogande. Förbundet framhåller också att barn
och ungdomar med missbruksproblem kan fara illa av närhetsprincipen.
Normaliserings- och närhetsprinciperna åberopas enligt förbundet som
stöd för att i det längsta hålla barn och ungdomar kvar i den biologiska
familjen. Stödinsatserna i dessa hem är kvalitativt otillräckliga. Fosterhemmen får sedan en svår, kanske omöjlig uppgift att "reparera" skadorna hos de för sent omhändertagna barnen och ungdomarna.
Jag är medveten om att det i särskilda fall måste vara till fördel för
klienten att närhetsprincipen fär stå tillbaka. Men jag befarar att skador
som beror på placering långt från hemmiljön kan vara vanligare än skador
som har samband med tillämpning av närhetsprincipen. Fosterbarnsutredningen visade att närmare 30 % av de omhändertagna fosterbarnen hade
placerats i fosterhem 30 mil eller längre från föräldrarnas bostad. Vartannat fosterbarn var placerat minst 10 mil bort från föräldrarna. Kontakterna
mellan fosterbarnen och deras föräldrar avtog med avståndet. Många
fosterbarn hade ingen som helst kontakt med de biologiska föräldrarna.
Nästan hälften av fosterbarnen var yngre än 4 år då de omhändertogs.
Över 60 l}f, av alla fosterbarn omhändertogs på begäran av föräldrarna eller
med deras samtycke och därutöver grundades omhändertagandet i drygt
30% på fostrarens olämplighet eller oförmåga. Missbruk av olika slag hos
barnet, som kan vara en viktig anledning till att radikalt skilja barnet från
den aktuella miljön, var alltså ingen särskilt vanlig orsak till placering i
fosterhem.
Jag anser att det behövs mycket ingående undersökningar innan man
skiljer barn och ungdomar från hemmet. Dessa undersökningar bör också
omfatta utredning och redovisning av möjliga placeringsaltemativ. Det kan
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då komma i fråga att bryta närhetsprincipen med en placering som innebär
ett längre avstånd från hemmet. Placering på annan ort, kanske i släktinghcm, kan ibland vara det lämpligaste värdalternativet. Särskilt ungdomar med narkotika- eller alkoholproblem eller som uppvisar ett accelererande kriminellt beteende kan snabbt behöva komma till en ny miljö. Detta
är inte sällan en förutsättning för att missförhållandena skall kunna hävas.
Fosterbamsutredningen nämner som exempel pä situationer då närhetsprincipen skall kunna frångås så svåra hemförhållanden att vistelsen utanför föräldrahemmet måste bli långvarig. Jag anser dock att man även i
dessa fall bör beakta fördelarna med närhetsprincipen. Placeringar med
långa avstånd från hemmet bör vanligen komma i fråga under kortare
perioder och gälla främst tonåringar med exempelvis missbruksproblem.
När det gäller mindre barn får ett skiljande från hemmet en helt annan
dimension och konsekvenserna av separationen från föräldrarna är mycket
mer svårbedömda. Jag anser därför att barn som omhändertas på grund av
vårdnadshavarens oförmåga eller liknande orsaker bör kunna placeras
nära hemmet. Då bör man lättare kunna mildra och komma till rätta med
ogynnsamma verkningar av ett skiljande från hemmet och samarbetet med
socialtjänsten underlättas. Om barnet löper särskilda risker, bör dock
närhetsprincipen brytas även då det gäller yngre barn.
Fosterföräldrarnas riksförbund har som jag nämnde nyss i sitt remissvar
pekat på att närhetsprincipen kan innebära en ökad belastning på familjehemmet. Detta behöver dock inte all_tid innebära någon nackdel för barnet.
Jag förutsätter att socialtjänsten lämnar familjehemmen stöd och service.
2. 7.5 Planering av behandling
Socialutredningen har i princip- och slutbetänkandena utförligt redovisat
bakgrund, uppläggning och lämpliga metoder för en ändamålsenlig planering av individ- och familjeinriktade helhetsinsatser. Remissinstanserna är
ense med utredningen om vikten av att det kommer till stånd en ändamålsenlig behandlingsplanering. Till dessa remissinstanser hör bl. a. JO, brottsförebyggande rådet, länsstyrelserna i Gotlands län och i Malmöhus län,
Stockholms och Linköpings kommuner samt Sveriges läkarförbund.
Jag anser det vara viktigt att den som ärendet rör själv medverkar i
uppläggningen av en behandlingsplan. I annat fall blir principerna om
frivillighet och självbestämmande bara tomma ord.
Det är emellertid också nödvändigt att socialtjänstemän samarbetar med
myndigheter och andra som har särskild sakkunskap av betydelse för
ärendet.
Det innebär alltså att behandlingsplaneringen kommer att ställa krav på
en mer eller mindre bred samverkan. Jag förutsätter att olika myndigheter
vid uppbyggnaden av sina organisationer tar hänsyn till behovet av resurser för en sådan samverkan.
Vid behandlingsplaneringen i det enskilda fallet måste man också upp-
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märksamma vilka förändringar som på sikt kan behöva göras när det gäller
allmänt inriktade och strukturinriktade insatser.
Underlag för behandlingsplaneringen bör kunna utarbetas av socialstyrelsen efter samråd med Kommunförbundet och med andra myndigheter
som 1:;.ommer att beröras av socialtjänstens verksamhet. Behandlingsplanen
hör innehålla problembeskrivning, tänkbara insatser i tidsföljd med möjliga
alternativa handlingsvägar. kostnadskalkyler. väntade effekter. Den bör
ocksä ange när insatserna skall värderas. Behandlingsplanen bör kunna
revideras och kompletteras med lämpliga värderingsinstrument som gör
det möjligt att bedöma resultatet och ärendets ut veckling. Även dessa
värdcringsinstrument bör utarbetas av socialstyrelsen efter samråd med
Kommunförbundet.
2 .7.6 Försöksi'l'rksamheten i Skåne

Som jag har nämnt redan startade år 1975 en försöks verksamhet i syfte
att mot bakgrund av socialutredningens och fosterbarnsutredningens förslag ge praktiska erfarenheter från reformarbetet inom socialvården. Till
försöksverksamheten knöts bl. a. en ledningsgrupp. I denna ingick företrädare för socialdepartementet, socialstyrelsen, landstings- och kommunförbunden m. fl. Ledningsgruppen valde Malmöhus och Kristianstads län som
försöksområde. Hela området har berörts av försök som gäller institutionsvården (ungdomsvårdsskolor och nykterhetsvårdsanstalter). Dessutom
har elva skånska kommuner drivit särskilda projekt. Verksamheten har
följts av en utvärderingsgrupp från sociologiska institutionen i Lund.
Försöksverksamheten pågick under åren 1975-1978. Den finansierades
med sammanlagt 12,5 milj. kr. över statsbudgeten. Vidare anvisades 3 milj.
kr. från allmänna arvsfonden för vissa projekt som särskilt berörde barn
och ungdom. En rad olika projekt och verksamheter prövades under
försöksperioden.
Utrymmet tillåter inte någon egentlig beskrivning av de försök som ägde
rum inom Skåneprojektet. Jag skall dock här i största korthet nämna några
av verksamheterna.
Till den uppsökande och förebyggande verksamheten har hört försök
med gängbearbetning i Ystad med inriktning på att bryta kriminella mönster hos ett pojkgäng i 13-17-årsåldern. Vidare har uppsökande verksamhet
bedrivits bland barn och ungdom i ett nybyggt bostadsområde i Perstorp.
En liknande verksamhet har förekommit i det s. k. Genarpsprojektet som
har haft till syfte att förebygga sociala störningar bland barn och ungdom.
Till stöd och hjälp i hemmet åt barnfamiljer med särskilda problem har
det bedrivits stödfamiljsverksamhet i Malmö och Lund med totalt 63
stödfamiljer engagerade i verksamheten. Andra exempel är familjearbete
(hemma-hos-arbete) i nio olika kommuner och familjeterapi.
När det gäller vården i annat enskilt hem har man inom försöksverksamhetens ram framför allt prövat fosterbarnsutredningens förslag beträffande
kontrakterade och kommunala familjehem.
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För miinniskor med främst alkoholproblem men också andra sociala
problem har det i fyra av kommunerna bedrivits stödjande och aktivitetsskapande dagcentral verksamhet. I Ystad har man haft försök med kontaktoch r:'tdgivningsbyräverksamhet.
De allmänna prim.:iper för institutionsvärden som hade föreslagits av
social- och fosterbarnsutredningarna har prövats vid ungdomsvårdsskolorna i Örkelljunga (Ryagårdens yrkesskola och Spi\ngs skolhem) och Lund
(Råby yrkesskola). Inom nykterhetsvården har de nya principerna prövats
vid v?trdanstalterna Holma- Karlsvik och Björnstorp.
Slutligen vill jag nämna att man inom försöksverksamhcten också har
prövat ett par av socialutredningens modeller för samarbete mellan socialvärden och hälso- och sjukvården.
Utvärderingsgruppcn har avlämnat följande rapporter.
Familjegemenskap som behandlingsaltcrnativ? (ang. familjehem)
September 1976.
Kamrat på tjänstetid (ang. hemma-hos-verksamhet)
Januari 1977.
Godvän-familjcn (ang. stödfamiljer)
Augusti 1977.
Aktiv fritid eller värmcstuga? (ang. dagcentraler)
Augusti 1977.
Ungdomsvårdens sista utpost (ang. ungdomsvårdsskolor)
November 1977.
Utvärderingsgruppens slutrapport frän försöksverksamheten mom socialvärden i Ski\ne 1975-1978. daterad oktober 1978.
Dessutom har ledningsgruppen under december månad 1978 i en enkät
följt upp berörda kommuners och institutioners erfarenheter av försöksvcrksamheten.
Ledningsgruppen har i januari 1979 redovisat promemorian (Ds S
1979: I) Försöks verksamheten inom socialvarden och den framtida socialtjänsten.
Jag anser det inte lämpligt att i propositionen ge nägon sammanfattande
redogörelse för erfarenheterna av de olika försöken i Skåneprojektet. I
stället har jag för avsikt att redovisa en del av dessa erfarenheter när jag
senare kommer in pi\ olika områden inom den framtida socialtjänsten. I
övrigt får jag hänvisa till utvärderingsgruppens del- och slutrapporter och
till den sammanfattande diskussion som ledningsgruppen gör i sin slutrapport.

2.8 Stöd- och hjälpinsatser i hemmet
2 .8. I Nya ta[.:ilfl[.:sp11nkter

De stöd- och hjälpinsatser som socialvärden nu gör för enskilda regleras
i de tre värdlagarna - BvL. NvL och ShjL. Som jag har nämnt tidigare kan
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den nuvarande lagstiftningen och de olika insatserna siigas bygga rä en
s. k. trappstcgsmodell. Denna innebär att socialvärden till en böijan sätter
in en mindre ingripande åtgärd om den sociala rroblematiken inte ;ir alltför
svårartad eller när ärendet nyligen har blivit känt. Efter hand trapras
graden av ingrirande upp dels beroende rä hur stor man anser att den
sociala avvikelsen är och dels utifrån allmiinrreventiva synpunkter.
Under 1970-talet har man bö1jat se annorlunda på fragan när olika
sociala åtgärder bör vidtas. Den delvis iindrade synen innehiir att man
söker anrassa insatserna efter behoven. Dessa kan hos samma person
förändras på olika sätt. De kan långt ifrån alltid tillgodoses genom åtgärder
som följer ett schablonmässigt "upptrappningsmönster".
"Trappstegsmodcllen" är inte bara en metodfråga utan också en fråga
om ideer och värderingar. Till denna "modell" knyts lätt ett strafftänkande. ett hänsynstagande till samhällsskyddet även om det skulle ga ut
över den enskilde och innebära tvångsätgärder. Åtgärder som bestäms av
behoven i varje särskilt fall och en inriktning på insatser som vidtas i
samråd med den det gäller har fått ökad betydelse under 1970-talet. Denna
utveckling bör också ligga till grund för socialtjänstens stöd- och hjälpinsatser i hemmet. Det är därför viktigt att metodutvecklingen fortsätter.
När jag i det följande anger behandlingsmetoder, som bör kunna komma
i fråga inom den framtida socialtjänsten. vill jag understryka att de enbart
är exempel. Bl. a. bör behandlingsplanering och uppföljning av de insatser
som har förekommit i olika ärenden kunna påskynda metodutvecklingen.
Den nya socialtjänstlagens karaktär av ramlag bör också stimulera till en
fortlöpande metodutveckling i det sociala arbetet.

2 .8.2 Nt11'(Jra11de hestiimmelser
Enligt 81'L skall barnavårdsnämnden lämna den som har vårdnaden om
barn stöd och hjälp vid utövandet av vårdnaden. Pä begäran av vardnadshavaren skall nämnden utse barnavårdsman att lämna sådant bistånd. I
övrigt är nämndens skyldighet att vidta åtgärd knuten till vissa i lagen
särskilt angivna indikationer. Förekommer missförhällamkn i fråga om
barns och ungdoms vård. fostran .ich utveckling. skall barnavårdsnämnden ingripa med en eller flera förebyggande åtgärder eller besluta att
omhänderta den unge för samhällsvärd.
Lagen anger fyra olika slag av förebyggande åtgärder. nämligen hjälpåtgärder. som innefattar rad och stöd. förmaning och varning. föreskrifter
om den unges levnadsförhållanden och övervakning. Som exempel på råd
och stöd nämns i förarbetena behandling inom den psykiska barn- och
ungdomsvården (PBU/BUPJ. medicinsk eller annan sakkunnig rådgivning
eller undersökning. behandling av sjukdom. kroppsfel eller lyte. byte av
vistelseort eller bostad. utbildning och arbetsanställning, fritidssysselsättning och föreningsanslutning m. m. Förmaning är avsedd att riktas till
föräldrar eller annan fostrare, varning endast till den unge själv. Föreskrif-
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ter får meddelas den unge själv. hans föriildrar eller annan fostrare. En
st1dan föreskrift kan giilla behandling för sjukdom eller annan kroppslig
eller själslig brist eller svaghet. sysselsättning. arbetsanställning. vistelseort eller hostad. förfogande över arbetsförtjänst eller andra tillgångar
eller förbud att anviinda rusdrycker eller narkotiska medel etc.
Nl'i. beskriver olika hjiilp- och värdformcr i fråga om dels öppen värd
utan samband med anstaltsvistelse. dels värd under villkorligt ans tänd med
tvängsintagning pa vantanstalt. dels vtird under permission eller efter
utskrivning från anstalt. Till hjiilpåtgärder rliknas l. ex. hjälp till lämplig
anstiillning. ombyte av verksamhet eller vistelseort eller kontakt med
läkare liksom övervakning. Övervakning kan komma i fräga för den som är
hemfallen at alkoholmissbruk och dessutom uppfyller någon av de specialindikationer som anges i lagen. Övervakning skall ocksa anordnas för den
som har beviljats villkorligt anstånd med tvängsintagning pä vårdanslall.
Om det behövs fär rn.:kst1 föreskrifter meddelas om vederbörandes sysselsättning. vistelseort eller annat. Stl.dana föreskrifter kan avse l. ex.
vistelse i viss kommun eller i viss anvisad bostad eller gälla en viss
sysselsiittning eller arbetsplats. Under permission fran vårdanstalt åligger
det nykterhctsnlimnden i den permitterades vistelsekommun att hista honom med lämpliga hjlilpatgärder. Den som är permitterad skall i regel stå
under övervakning. Vare sig övervakning anordnas eller inte. får anstaltens styrelse som villkor för permission meddela sådana föreskrifter som
nämndes nyss.
Den som av olika sbl inte kan försörja sig och inte kan fä sina behov
tillgodosedda pa annat siill har enligt Sl~il rätt att fä socialhjälp till sitt
livsuppehiille och till behövlig värd. Socialhjlilp kan också utga i andra fall.
Om den enskilde behöver vård skall sm:ialnämnden se till all den i första
hand liimnas i den vardsökandes hem ( 14 tjärdc stycket). Möjligheten till
vård enligt ShjL är knuten till behovet av ekonomisk hjälp. Vårdbchovet
kan tillgodoses i det egna hemmet l. ex. genom att socialnämnden betalar
vården (avsnitt 2.6.3 ).

*

2 .8.3 \'i.ua 11trn/ninpfi"irslag
Fosterharnsutrcdningen ansag i sitt betänkande (SOU 1974: 7) Barn- och
ungdomsvard att man i större utstriickning än hittills hör kunna ge vård m:h
behandling medan barnen hor kvar i föräldrahemmet. Föräldrarna bör
enligt utredningen kunna få både ekonomisk hjälp och hjälp av personellt
slag. En utgangspunkt är att barn inte skall behöva skiljas fran sin familj av
materiella skäl. Ekonomisk hjälp till föräldrarna kan i många fall förebygga
att barnet tas om hand för samhällsvard. Utredningen pekar oi:ksä pa att
det finns samhällsekonomiska skäl för att öka insatserna i barnens egna
hem. Kostnaderna för vård i fosterhem. barnhem <;>ch ungdomsvårdsskola
är avsevärda. Om ett barn trots allt måste omhitndertas. bör ett omfattande
och mångsidigt ekonomiskt stöd kunna leda till att barnet snabbare kan
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återvända till hemmet och riskerna minska för ett nytt omhändertagande.
Det hör enligt utredningen inte heller accepteras att barn placeras i annan
familj eller i institution därför att föräldrarna saknar t. ex. hostad. barntillsyn eller arhete. Utredningen betonar förskolans, dagharnvtirdarnas och
fritidshemmens roll i fraga om hj~ilp med barntillsyn och deras betydelse
för vårdarbetet.
Åtgärder av servicekaraktär skall enligt fosterbarnsutredningen också
kunna åstadkommas genom att hemvårdare och barnvårdare utnyttjas för
mer direkt vård. Pör att hemvardare skall kunna göra en effektiv insats i
barnfamiljer med sociala problem bör de fä. bättre möjligheter iin f. n. till
fortbildning. Utredningen föreslår att försöksverksamhet med fortbildning
av hemvårdare skall påbörjas i arbetsmarknadsstyrelsens regi och i samarbete med skolöverstyrelsen och Kommunförbundet.
Slutligen framhåller utredningen att hittillsvarande erfarenheter fr{m försök i både Sverige och andra länder tyder på att i många fall bättre n~sultat
kan uppnås meds. k. familjeterapi än med traditionell vård. Familjeterapin
som stödform behandlas mer utförligt i det följande.
I många fall är det också angeläget att förbättra familjens eller de
enskilda familjemedlemmarnas störda relationer till omvärlden. t. ex. grannar. arbetsplatsen. skolan. myndigheter etc. !samhällsarbete).
Fosterbarnsutrcdningens förslag om ökat stöd från samhällets sida för
vård i föräldrahemmet tillstyrks eller lämnas utan erinran av nästan alla
remissinstanser. Detsamma giillcr förslaget om ökad satsning på den sociala hcmhjälpcn och försöksvcrksamhet med fortbildning på detta område.
Vikten av rcsursförstiirkning och samordning av insatser understryks på
flera håll. liksom kravet pä välutbildad personal.
Socialutredningens såväl principiella som konkreta överväganden och
förslag gäller till stor del familjen och barnen. Jag återkommer till utredningens ställningstaganden i dessa avseenden både här och i andra sammanhang. bl. a. när jag behandlar omsorgerna om barn och ungdom (avsnitt 2. 9).

2.8.4 Information och rådgil'fling
Information och rådgivning till enskilda och familjer är viktiga stödinsatser. Jag har tidigare bchamllat informationen inom socialtj~instcn (avsnitt 2.4). Här vill jag peka på följande. En huvuduppgift för socialtjänstens
uppsökande verksamhet bör vara att ge information bl. a. genom barnavårdscentralerna.
Upplysningarna kan gälla vilka resurser som socialtjänsten har. vilka
insatser som verksamheten kan göra i olika situationer, vilken hjälp som
andra organ. t. ex. sjukvården. kan tillhandahålla den enskilde i olika
bchovssituationer osv.
Det kant. ex. vara fråga om en familj har rätt till ekonomisk hjälp och i
så fall hur mycket. Andra frägor kan gälla t. ex. uppfostringsproblem.
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Informationen bör vara saklig och odramatiscrad. positiv och crhjudande.
En sådan information bör göra det lättare för bl. a. familjer som behöver
hjälp i olika frågor att bli öppnare än nu i kontakten med barnomsorgen.
Jag tror också att människor tidigare än nu kommer att viinda sig till
socialtjänsten när behov av socialt biständ av ett eller annat slag har
uppstått.
Jag kommer senare att föreslå att socialtjänstens uppgiftsmatcrial om
enskilda skall gallras efter viss tid etc. (avsnitt 2.20). Det förstärkta integritetsskyddet bör också göra det lättare för människor att vända sig till
socialtjänsten. Allmänheten bör upplysas om dessa iindringar.
Rådgivning är en annan viktig insats i det individuella behandlingsarbctet. En klar gräns kan inte alltid dras mellan rådgivning och information.
Rådgivning gäller den enskildes förhållanden och kan inte sällan kräva en
mer ingående behandling, som förutsätter viss utredning eller kartläggning
för att klarlägga en särskild situation. Rådgivningen kan t. ex. avse hjälp
med att ställa upp en budget för familjens utgifter och inkomster. Det kan
också vara fråga om att ta reda på vilken myndighet som bäst kan hjälpa
den enskilde i en särskild situation samt hjälpa honom eller henne att få
kontakt med rätt instans. Det kan gälla rådgivning i frågor som rör familjeproblem. barns och ungdomars svårigheter osv.
Att ge råd består ofta i att utifrån gemensamma kunskaper om den
problematiska situationen tillsammans med den enskilde klara ut vad det
finns för realistiska handlingsalternativ och vilka följderna kan väntas bli
av olika handlingsval. Ett aktivt samspel med den enskilde i rådgivningssituationer behövs för att denne skall. kunna motiveras till att ändra sin
situation på ett meningsfullt sätt. Man bör undvika alt registrera rådgivning
åt en enskild, om inte särskilda skäl talar för det.

2.8.5 Ekonomiskt stiid
Familjen har oftast en avgörande betydelse för barnens möjligheter att
utvecklas till socialt mogna människor i vuxen ålder. Det är dä väsentligt
att uppmärksamma barnfamiljernas behov av ekonomiska resurser för att
kunna få och behålla en god bostad och en innehållsrik fritid m. m. Socialpolitiska ekonomiska reformer som exempelvis bostadsbidrag kan givetvis
inte tillgodose alla behov av inkomstförstärkningar. Särskilt familjer med
stor försörjningsbörda är sårbara vid mer eller mindre tillfälliga inkomstbortfall eller utgiftsökningar. Rätten till behovsprövat ekonomiskt bidrag
som har förordats tidigare bör ge de sämst ställda barnfamiljerna en ekonomisk grundtrygghet (avsnitt 2.6). Jag återkommer till frågan om ekonomiska stödinsatser för barn och unga (avsnitt 2.9).

2.8.6 Familjeterapi m. m.
Både socialutredningen och fosterbarnsutredningen har i sina betänkanden redovisat olika behandlingsinsatser som kan komma i fråga. Jag kommer i det följande att behandla vissa av dessa insatser.
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Allt fler kommuner bedriver på försök eller reguljärt en verksamhet som
fosterbarnsutredningen kallar hemma-hos-arbete. Med detta avses praktiska insatser i form av hushållsarbete och samtal med mer eller mindre
bchandlingsm~issig inriktning. Hemma-hos-arbetet syftar till att tillvarata
och utve\.'.kla familjens egna resurser och därmed göra det möjligt för den
att bättre bem;istra en situation i fråga om hade inre och yttre villkor. Det
är mycket viktigt att det i verksamheten finns handledare som hemma-hosarbetarna kan v~inda sig till för att fä hjälp med att bearbeta de problem
som uppstår under arbetet i familjen.
Familjeterapin är mer direkt inriktad på rclationsbearbetning. Det kan
g~illa säväl familjens inre relationer som dess relationer till omgivningen.
grannar. skola. fritid m. m.
Familjepedagogiskt inriktade insatser har i ökad omfattning satts in för
att underlätta främst invandrares svårigheter. Det är angeläget att verks<imheten följs upp.
Flera av de instanser som har yttrat sig över socialutredningens förslag,
som TCO, Sveriges socionomers riksförbund m. tl .. har lämnat synpunkter
på bl. a. hemma-hos-verksamheten. I stort har arbetsmetoden fätt ett positivt mottagande. Remissvaren och rapporten om Skåneprojektet ger underlag för en bedömning av den ifrågavarande verksamhetens möjligheter
rn.:h begränsningar. Det kan således ligga en farc1 i en hemma-hos-verksamhet, om denna fär ersätta en nödvändig, mer ingripande åtgärd. Hemmahos-terapi är inget alternativ till ett barns placering i exempelvis familjehem. då förhållandena påkallar ett omedelbart ingripande enligt lagstiftningen om vård utan samtycke. Ett sådant tillvägagångssätt strider mot
principen om flexibilitet, som bl. a. innebär att åtgärderna skall avpassas
efter behoven. Det innebär också en tillämpning av den upptrappningsmewd som jag har kritiserat tidigare. Jag anser det vidare lämpligt att man
tydligare än hittills skiljer på hemma-hos-verksamhet och familjeterapi och
klargör dessa båda verksamheters olika förutsättningar.
Med hemma-hos-insatser bör avses en behandlingsmetod som syftar till
att hjälpa familjer att klara ut olika praktiska saker som exempelvis
skötseln av ett hem. liksom de enklare problem som kan uppstå. i samband
rned detta. Här bör den barnvårdarverksamhet som kommunerna bedriver
kunna bli av betydelse. Stödet bör liksom socialutredningen har föreslagit
syfta till att tillvarata och utveckla familjens egna resurser och därmed
göra det möjligt för den att själv bemästra de situationer som kan uppstå i
fråga om familjens yttre och inre villkor.
Familjeterapi bör sättas in i situationer som kräver en mer ingående
bearbetning av familjens relationer dels mellan de olika familjemedlemmarna och dels mellan familjen och omgivningen. Detta ställer krav pa en
beteendevetenskaplig utbildning hos behandlaren. Det kan gälla socionomer, psykologer eller liknande. Denna behandlingsform eller arbetsmetodik tillämpas nu allmänt i olika situationer av socialvården men även av
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andra sociala organ som familjerädgivningen och den psykiska barn- och
ungdomsvil.rden . .Jag ser det diirfiir som en naturlig utveckling att Sl'Cialtjänsten. familjerädgivningen och den psykiska barn- och 1111gdl1msv~mlen
till organisation och funktion niirmar sig varandra. lkssa mi splitlrade
resurser kan därigenom klimma flera till del.
De barnvårdare. socialassistenter eller andra hefatlningshavare som
kommer att arbeta med olika terapiformer hiir ges den grund- dl er fortbildning som dessa behandlingsmetoder kriiver. De hör ocks~t ha handledning
och annat stöd i sitt arbete. Erfarenheterna frt111 Skt111eprojektet hör tas till
vara bl. a. då det giiller frägan hur handledningen hör utformas. Handkdning och utbildning iir nödvändiga men inte tillriickliga förutsiittningar for
att den berörda verksamheten skall lyckas. Det behövs ocksr1. hiir som i
annat socialt arbete. att man när fram till en meningsfull kontakt med de
olika familjemedlemmarna. Detta förutsätter erfarenheter. medkänsla och
förmåga all förstti och göra sig förstådd. Det som gör socialt arhete av det
här slaget siirskilt känsligt är möjligheterna till en närgången social kontroll
som kan utnyttjas i olika sammanhang. Det iir viktigt bt1de för familjerna
och för socialarbetarna att yrkesrollen klarliiggs i bl. a. detta avseende.
Ledningsgruppen för Skaneprojektet framha.Ilcr att hemma-hos-verksamheten kan fylla en visserligen relativt hegr~insad men ;indä positiv roll
inom socialtjänsten. Rimliga förväntningar och arhetsfiirutsiittningar mask emellertid till. om sv~mt hakslag och besvikelser skall kunna undvikas.
Orealistiska förviintningar är vanliga 01.:h måste motverkas genom biittre
kunskaper och rollfördelning. Familjen. SLKialassislenten och hemma-hosarbetaren bör inledningsvis försöka klara ut vad som kan vara rimligt all
uppnå. Samarbete mellan hemma-hos-arbetare med varierande kompetens
kan vara viktigt. En realistisk mi\lsättning far inte innehiira alt de siimst
ställda familjerna liimnns åt sill öde.
Yrkesetiska och juridiska spelregler mästc enligt ledningsgruppen redovisas. Hemma-hos-insatserna fär inte förfalla till "spioneri" 01.:h "förmynderi". En begriinsning av den myndighetsutiivade (vertikala) sociala kontrollen med ökad vikt pä samarbete och förtroende - i enlighet med
socialutredningens förslag - hör gynna ht·handlingcn od1 s1iirk;1 familjernas integritet. Ledningsgruppen framhäller vidare att risken för att hemmahos-arhetel verkar sUimplandc inte kan helt 1Jtesluta.,. Men den kan begränsas om hostadsomrädets egna inv~111are och Prganisationer s~t l~111gt
möjligt svarar för insatserna. Även allmiint inriktade insatser kan kompensera sädant och minska riskerna fiir stiimpling.
Ledningsgruppen konstaterar lKkså att behovet av handledning och
utbildning är uppenharl men all resurserna för dctla iir otillrikkliga. Om
familjcrådgivningen fördes över till kommunerna. skulle det ge hiittre
för11ts~ittningar för en god handledning. Socialstyrelsen bör enligt gruppen
ta initiativ till uthildningsinsatser som behövs för all säkt:rsliilla en rimlig
kv<tlitet i verksamheten. Samtidigt far inte utbildningens roll överbetonas.
15
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··Pcrsm1lig Himplighet. livserfarenhet och kunskap om samhällsprocesser
:ir ofta mer avgörande :in nt1gon speciell form av uthildning. · ·
Lkt är vidare nödvändigt att hemma-hos-personalen har ordnade anställningsförhii.llanden. tillgi'lng till arhctslokal och telefon. möjligheter att överl:igga med arbetskamrater. Ledningsgruppen säger vidare att det är direkt
ol;impligt. för <1tt inte säga omöjligt. att i samma ;irende arbeta bii.de som
socialassistent och hemma-hos-arbetare. IXiremot kan det vara lämpligt att
socialassistent under vissa perioder eller i ett visst iirende går in som
hemma-hos-arbetare.
Jag vill slutligen för egen del framht1lla att jag anser det lämpligt att
socialstyrelsen i samband med den nya lagstiftningen utarbetar underlag
för lokalt program- 11ch utvecklingsarhete genom att st~illa samman kunskaper och erfarenheter av allm;in karakHir om hemma-hos-verksamheten.
:!. X 7 Kontak(f{uni/ja, 1·11xe11ka111rat
Socialutredningen har redovisat synpunkter pi.\ de verksamheter med
stöd- eller kontaktfamiljer eller med vuxenkamrat som bedrivs på sina håll
inom socialvti.rden. Jag finner liksom socialutredningen att benämningen
kontaktfamilj är den lämpligaste. Remissopinionen är positiv till dessa
verksamheter. Man pekar pi'I gynnsamma effekter och anser all insatser av
detta slag bör ingå i socialtjänstens framtida arbetsmetoder.
Med kontaktfamilj menas att socialvärden anlitar familjer som frivilliga
medarhetare med uppgift att pä olika s;itt ha kontakt med 11ch vani ett stöd
för personer eller familjer med sociala prohlcm. Begreppet vuxenkamrat
svarar mot samma slag av stöd fran en enskild person.
Det är viktigt att i verksamheten tona ner den traditionella vardare- och
klientrollen och bygga upp en medmiinsklig kontakt och gemenskap som
grundas pä ett gemensamt ansvar. Insatserna m;'lste kunna avpassas efter
behovet - fran en vardaglig. aterkommande gemenskap till s~irskilda insatSl'r i akuta situationer. Liksom inom hemma-hos-arbete hör kontaktfamiljerna inte utnyttjas som en utredningsresurs för socialtj~insten. Detta skulle
försvära ett förtroendefullt samarbete med den man söker stödja. Det är
viktigt att man i samarbetet söker vidga stödmottagarens sociala kontakter. Det kan exempelvis g~illa fritidssituatinnen. arhebplatsen. b1,stadsomradct eller i skolan.
Fackliga organisationer. idrottsföreningar m. m. hör kunna hjiilpa till
med och har ocksä visat intresse för alt mohilisera denna typ av resurser.
Jag ser det som en naturlig utveckling alt sädana insatser i framtiden
initieras och förmedlas in11m arhetsplatsen. hostadsomrtu.kt eller liknande
utan att socialtjänsten hlir formellt inblandad. Samhällsarbetet och grannskapsarhetet bör kunna stimulera till en sädan utveckling. Socialtjiinstcn
har ockst1 ansvar för utbildning. eventuell ekonomisk kompensulilln m. m.
Erfarenheterna frhn bl. a. Skaneprnjektct tyder pa att denna stödform
har utvccklingsmöjlighctcr. De visar ockst1 pä olika svårigheter med denna
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typ av vaksamhet. Man far dkna med att det blir fräga om ett langvarigt
utvecklingsarbete med sikte p:i att så langt som möjligt lata människorna
själva rn.:h deras organisationer frivilligt ta över ett ansvar för varandra. I
ett stl.dant läge skulle socialtjlinstens roll i sammanhanget kunna minskas.
Ledningsgruppen för Skåneprojektet framhaller att kontaktfami\jsverksamhctcn kan bli en positiv resurs endast om man visar stor respekt för
enskilda människors integritet. Dessutom krävs medvetenhet om risker för
uppkomst av bindningar och berocndeförhällanden.
Det är rn.:kså nödvlindigt att klara ut metoders begränsningar och möjligheter. Socialtjänsten bör vidare ge nödvändigt ekonomiskt stöd och bistånd med kompletterande utbildning och handledning.
Ledningsgruppen anser det angeläget att man ytterligare prövar föreningslivets medverkan. Sådan medverkan torde ge bättre förutsättningar
för att människor med samma värderingar, erfarenheter, språk etc. skall
kunna mötas, stödja varandra och samarbeta på lika villkor. När kommunen går in med insatser till stöd för enskilda är förutsättningarna för ett
möte på lika villkor i regel mindre gynnsamma.
Det förefaller viktigt att undvika att kontaktfamiljer fär alltför ''tunga"
ärenden. Det nu sagda utesluter inte enligt gruppen att kontaktfamiljer i
enstaka fall kan utnyttjas. även när problemen är svåra och kanske måste
kombineras med - eller i varje fall föregas av - mera yrkesmässigt socialt
m:h psykologiskt stöd. Det kan finnas skäl att - med varsamhet och en
kritisk hallning - ytterligare pröva detta.
Enligt min mening bör socialstyrelsen kunna medverka till den fortsatta
metodutvecklingen. Styrelsen bör också kunna behandla verksamheten
med kontaktfamiljer i rapporter eller allmänna råd.
2.8.8 Ko11takt/}{'r.w11

Socialutredningen fört>slär att "kontaktman" skall kunna förordnas med
den enskildes samtycke. Jag föredrar att i stället använda benämningen
kontaktperson. Dennes uppgift skall vara att hjälpa den enskilde och hans
närmaste i personliga angelägenheter. Enligt utredningens förslag skall
övervakningsinstitutet i nuvarande värdlagar inte fä någon motsvarighet
inom socialtjänsten. Kontaktpersonen skall bl. a. kunna svara för uppgifter
som nu fullgörs av en barnavårdsman. Denna institution föreslås därför
inte fä någon direkt motsvarighet i den nya lagstiftningen.
Möjligheten att förordna kontaktperson är avsedd att kunna utnyttjas i
betydligt fler situationer än de som nu föranleder att man utser en övervakare eller förbindelseman. Kontaktperson skall kunna förordnas så snart
den enskilde har behov av att fä stöd. räd eller hjälp. Det kan t. ex. vara
fråga om att en vårdnadshavare begär hjälp i vårdnaden eller att nämnden
med hänsyn till barns förhållanden söker kontakt med föräldrar och erbjuder kontaktperson. Det kan gälla ungdom med tonårsproblem eller missbrukare som behöver personligt stöd.
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Kontaktpersonens viisentligastc uppgift skall vara att fungera som ett
personligt stöd och hjiilpa till r~1 olika siitt. Om den enskilde t. l'X. missbrukar alkohol eller narklitika kan kontaktpersonen fiirmedla fakarhcsi.ik.
besök på alkohol- eller narkomanvitrdsklinik etc. I vissa fall kanske en
kontaktrerson även kan hjiilpa den enskilde att bryta sig loss ur en i
sammanhanget oliimplig miljii. Kontaktpcrsonl~n skall iivcn kunna underliitta för den en~kilde att ordna utbildning. att siika arhcte och att skaffa
bostad. Han skall ocksa söka hjiilpa den enskilde till en meningsfylld
fritidssysselsättning. Det iir samtidigt viktigt all kontaktpersonen inte "'tar
i.iver·· vad den enskilde kan göra sj~ilv utan i stiillet söker aktivera honom.
Det står klart att mycket av kontaktpersonens arbete kommer att kriiva
särskilda kunskaper. Socialutredningen finner Jet diirför viktigt att utbildning på detta område kommer till stt1nd h11dc för socialtjänstens personal
och för andra som vill arbeta som kontaktpersoner.
Det är viktigt att kontaktpersonen ges forutsiittningar att kunna fylla sin
funktion. Insatser av kontaktpersonen kan i vissa akuta situationer kriivas
under hans arbetstid.
Förslaget att socialnämnden - bl. a. i stiillet för övervakare - skall utse
en kontaktperson famnas utan erinran av flertalet remissinstanser. EnJast
ett mindre antal tar uttrycklig ställning direkt för eller emot förslaget.
Dessa remissinstanser synes främst ha överviigt förslaget om kontaktperson i förhållande till övervakningsinstitutet. medan man ägnar m1)tsvarande förslag i fraga om bamav~rdsman och förbindelseman mindre uppmärksamhet.
Göteborgs kommun och -Övervakarnas riksförhum.I hiir till lk remissinstanser som tillstyrker utredningens förslag att institutet övervakning slopas till förmån för kontaktperson. som kommer att kunna förordnas i
betydligt fler situationer.
JO. Linköpings kommun och ungdomsfängelseutredningen ifrr1gasiitter
däremot om det är ändamålsenligt att avsäga sig alla möjligheter att förordna kontaktperson annat iin med vederbörandes samtycke. UngJnrnsfängdseutredningen anser det inte tillfredsställande att socialtjänsten fr:'lnhänder sig möjligheten att iiven utan den enskildes samtycke fi.irorJna
kontaktperson. eftersom det även i framtiden kommer alt finnas fall där
alla försök till samarbete misslyckas. Linköpings kommun menar att det
finns skäl som talar för att SllCialniimnden även i fortsättningen bör kunna
besluta om kontaktperson trots att det inte föreligger samtycke. Andra
remissinstanser tar upp frågan om när den enskilde skall ha rätt att fä en
kontaktperson utsedd. JO vill exempelvis att detta skall klarläggas ytterligare.
Förslaget att slopa möjligheterna att utse övervakare hehandlar jag
senare mera utförligt när det gäller fragor om värd utan samtycke (avsnitt
2.25). Jag kan därför nu inskränka mig till några få. synpunkter i just den
frågan.
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Vissa remissinstansers betiinkligheter mot att en kontaktperson alltid
skall utses i frivilliga former avser personer som inre ;ir nwliverade for en
sådan åtgärd och som kanske löper risk att senare omhiindertas utan
samtycke. I sådana äremkn har emellertid srn:ialtjiinstens egna tj~instemiin
ett särskilt ansvar för att noggrant följa t. ex. sädana barn eller ungdomar
som befinner sig i riskwnen. Ett sådant förfarande bör kunna vara effektivare än att förordna en kontaktpnson mot den enskildes vilja. Att t. ex.
den unge inte accepterar att en kontaktperson förordnas trots att socialnämnden anst:r att det finns ett sådant behov. bör uppfattas som en
varningssignal. och som sagt föranleda att socialtjiinsten noggrant följer
förhållandena. Det skulle kunna verka passiverande att behälla möjligheterna till tvångsförordnanden. Man kan inte bortse fr{m risken att socialtjänsten i vissa fall skulle kunna nöja sig med att utse en kontaktperson och
sedan förlita sig på denna.
Enligt socialutredningen ankommer det pä socialniimnden att pröva om
det finns behov av kontaktperson. Nt1gon rätt till kontaktperson motsvarande den rätt till barnavårdsman som nu finns enligt 3 a Bv L kommer

*

det inte att finnas. Liksl1m socialutredningen anser jag att skillnaden inte
blir stor i praktiken. Den som begiir kontaktperson torde ocksä behöva en
sädan.
Kontaktpersonerna kommer enligt utredningens f(irslag att kunna ges
betydelsefulla och mtmgskiftande uppgifter. Detta kommer att ställa stora
krav på såväl personliga egenskaper som kunskaper. I vissa fall hehöver
kontaktpersonen ägna ::\tskillig tid t1t sin uppgift. Socialutredningen anser
att det inte sällan kan vara att föredra att man anlitar en fiirtroemlcvald
eller en helt utanför socialtjiinsten stäende person. Bl.:.:. har 1.lct stor
betydelse att den enskilde fä.ren kontaktperson som han kiinncr förtroende
for. Kontaktpersonen bör därför kunna utses bland saväl socialtjiinstens
personal och förtroendevalda som andra personer. Samverkan med olika
organisationer bör fa betydelse för rekryteringen.
Ersättningen till kontaktpersonerna bör enligt min mening variera beroende på insatsernas omfattning och inriktning. Jag forutsiitter att Kommunförbundet kommer att utarheta rekommcndatinner i ersättningsfrägan.
Pä. samma sätt som niir dt:t giillcr ersättningen till vårdare i familjehem kan
det vara lämpligt att dela upp t:rsiittningen i en omkostnadsdel och en
arvodesdel.
Kontaktpersonen bör enligt min mening inte vara skyldig att avge rapporter till nämnden. Det giiller att hygga upp förtroendefulla relationer
mellan klient och kontaktperson. Redovisning nch genomgång av ärendet
bör kunna genomföras I. ex. i form av samtal mellan klienten. kontaktpersonen och en socialarbetare.
2.8.IJ DaRcentrall'r m. m.

Ytterligare en metod som har prövats för att hjälpa enskilda i akuta
krissituationer är att inriitta dagcentraler. Dessa enheter har som friimsta
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syfte att hjiilra enskilda och familjer i deras hemmiljö. Verksamheten gär
ut ra all ge besökarna möjligheter till en mer aktiv och meningsfull tillvaro.
Den kan vara mer eller mindre inriktad pa stöd- och behandlingsinsatser.
Enheterna utgör friimst en resurs inom dt:n s. k. öppna varden men kan
lh.:ksa med fördd anviimlas för att erbjuda tillfällig dygnsvard.
Dagcentralvt:rksamheten har prövats inom ramen för Skäneprojektet.
Denna har i forsla hand varit avsedd för olika missbrukargrupper och då
friimst alkoholmissbrukare. Erfarenheterna frän Skåneprojektet visar att
det har varit svi1rt all sammanföra exempelvis ungdomar och ~1ldre alkoholmissbrukare med varandra. Det hör emellertid framhållas att dagcentralerna i Sktmeprojektet har arbetat med mycket svara missbruksproblcm.
Delta torde ha bidragit till all andra som har kommit i kontakt med
dagcentralen inte har känt samhörighet med verksamheten.
De missly1.:kadc integrationsstriivandcna förklaras bl. a. bero på otillriil.:kliga rersonalresurser för konfliktbearbetning. "Det vore fel att pastå
att det är meningslöst all försöka integrera grurpcr." Socialstyrelsen redovisar diiremot en kritisk syn rä de realistiska möjligheterna att sammanföra ungdomsgrurrer 01.:h missbrukare (Socialstyrelsen redovisar 1978: 4).
I .edningsgrurren för Skäncprojektet siiger om dagcentralerna bl. a. följande.
För Je grava missbrukarna framstär behovet av omvärdnad och social
triining mera framträdande iin det egentliga SllCiala hchandlingsbehovct.
Ett skyddat boende i kllmhination med dagcentralverksamheten kan vara
ett alternativ. Insatserna mäste <la ocksä ligga pä en lägre krav ni va och ha
liigre förändringsm;'tl. Andra grnrper behöver ha mera strukturerade inslag
i verksamheten ra dagcentralen och en högrt: kravniva. Slutsatsen blir att
en dagcentral viil kan frek ventnas av skilda grurpcr av alkoholmissbrukare men den hör dit ha ett varierande program med Lllika grad av krav och
struktur.
Dagcentralerna bör enligt mm men111g kunna fylla en viktig urrgift i
t. ex. stora bostadsomräden med mänga missbruksrroblcm och andra so-

ciala svärigheter. Även h~ir mastc man bygga pt1 de erfarenheter och
kunskarer som man efter hand vinner när det gäller att utforma verksamheten med hiinsyn till dem man skall viinda sig till. syftet och innehället
som verksamheten skall ha.
Bostadssegregationen har pä en del orter bl. a. medfört en viss uprdelning i olika problemområden. Sä kan exemrelvis ett visst bostadsomräde
ha en hard misshrnksprohlematik. ett annat framträdande ungdomsprohlcm av annat slag. ell tredje kraftig anhlipning av fattiga cnsamstaem.le
och isolerade smr1barnsföriildrar. llSV. Dagcentralerna hör därför utformas
utifrån de behov som finns i bostadsomradet.
Fn första

föruts~illning

för all na bl. a. missbrukare och framför allt dem

som tillhör den s. k. d11lda missbrukargrurren ~ir den information som
socialtj~insten skall bedriva rå gent:rcll 01.:h individuell niva. Att alkohol-
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misshukare undviker dagens socialvard anser jag till stor del hero på de
följddlekter som drabbar misshrukaren om socialvården fär vetskap om
missbruket. Jag tänker närmast pa nykterhetsnämndernas hantering av
körkorts;irenden och den registrering som nu sker. De ändringar som i
dessa avseenden följer med reformen hör framhållas i den information som
famnas till allmiinheten.
En annan orsak till socialvtirdens svårigheter att få kontakt med missbrukare är det begr~insade utbud av resurser och handlingsalternativ som
socialvrtrden har i dag. Resurserna iir dessutom i hög grad inriktade på de
svåraste alkoholproblcmatikerna. Det är viktigt att socialtjänsten differentierar utbudet av insatser för de olika misshrukargrupperna och utarbetar
metoder för att behandla hegynnande misshruk.
För de svåraste missbrukargrupperna har vissa kommuner satt in särskilda resurser som går ut på att ordna arbetstillfällen. bostäder som är mer
eller mindre skyddade och möjligheter till aktiviteter på fritiden.
Bostadsanskaffningen för misshrukare underlättas genom att de får förtur av srn.:iala skäl. Efter en institutions- eller sjukhusvistelse kan de
behöva ett skyddat boende exempelvis i inackorderingshem. Detta kan
kompletteras med s. k. övergängslägenheter. dvs. att de hor i en vanlig
lägenhet men får visst bistand från socialtjänsten.
Det förekommer också särskilda former av kollektivt hoende i en skyddad miljö. Bl. a. Nyköpings kommun har byggt upp en vårdkedja av skyddat kollektivt boende. stöd i hoendet. arhctsberedande insatser. fritidssysselsättning. alkoholpolikliniska n::surser med socialmedicinska insatser.
Kommunen har goda erfarenheter av den hehandlingskedja som har byggts
upp för personer med grava misshruksprnblem.

2 .li. JO U11·ecklinR m· smm·erkan
Ansvaret för olika sociala stöd- och hjälpinsatser i hemmet är fördelat pä
flera huvudmän. En viktig fråga är hur dessa insatser skall organiseras för
att fä största möjliga effekt. Här är i princip två vägar möjliga. Den ena
leder till en prövning av själva huvudmannaskapsfrågan. Den andra riktas
mot frågor om hur samverkan mellan de olika huvudmännen lämpligen hör
utformas. De verksamhctsomril.dcn som jag avser är familjerådgivningen,
den psykiska barn- och ungdomsvården <PBU/BUP) och den skolkurativa
verksamheten. Innan jag går närmare in på dessa frågor vill jag erinra om
de häda kommunförhundens och socialstyrelsens omfattande arbete på att
finna ändamålsenliga former för uppgiftsfördclning och samverkan mellan
de medicinska och sociala värdområdena (avsnitt 2.14 l.
Familjerådgivningen
Socialutredningen skulle enligt sina ursprungliga direktiv överväga samordningen mellan samhällets olika organ för vård och service. Detta berör
socialtjänstens egna uppgifter och de sociala uppgifter som bl. a. landsting-
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et i egenskap av sjukvardshuvudman fyller. Det giiller friimst familjeradgivningen. PBU/BUP och övriga kuratorsfunktioner.
Den kompetensfördelning som rtlder n11 har hehandlah av utredningar
under hela 1970-talet. Fosterharnsutrcdningcn berörde hl. a. frägan om
PBU/BUP:s huvudmannaskap. Socialutredningen har siirskilt iignat familjcrådgivningen uppmärksamhet. Kommun- och landstingsforbundt'n har
genom olika projekt enats om principer för ansvarsfördelningen .mellan
huvudmännen (avsnitt 2.14).
Alla projekt och utredningar som har sett över huvudmannafragorna och
kompetensfördelningen mellan landsting och primärkommun har kommit
fram till att socialtjänsten bör svara för de sociala och psykologiska insatserna.
1955 års familjerådgivningskommitte föreslog är 1957 att man skulle
anordna en allmän familjerå.dgivning. som skulle hedrivas vid särskilt
inrättade familjerådgivningsbyråer.
Familjerådgivningen skulle hjälpa människor att lösa sina samlevnadsproblem och därigenom bidra till att minska antalet skilsmässor och
aborter med alla dessas följdverkningar. Verksamhcten skulle framför allt
genom denna inriktning söka skapa harmoniska hcmförhällanden. Familjerå.dgivningsbyrå.erna skulle enligt förslaget förläggas i centralt belägna
lokaler utan anknytning till vare sig sjukhus eller socialbyrå.
Familjerå.dgivningen regleras f. n. genom kungörelsen I 1960: 710) om
statsbidrag till försöksvis anordnad familjerådgivning. Verksamheten beskrivs i kungörelsen som rädgivning och behandling i samband med konfliktsituationer i äktenskap och familj samt upplysningsverksamhet om
samlevnadsproblem. Enligt kungörelsen skall huvudmannen som konsulter knyta två eller flera läkare till verksamheten. Varje familjerildgivningsenhet skulle förfoga över två eller flera kuratorer (familjerädgivare).
Socialutredningen har framhållit all familjerådgivningen till uppgift och
karaktär ligger mycket nära socialtjänsten. Utredningen har därför föreslagit att kommunerna skall svara för familjeradgivningen. Alla medhorgare
oavsett samlevnadsform bör ges möjlighet all kostnadsfritt fä kvalificerad
hjälp med bearbetning av relationsproblcm. Familjerädgivningen bör i
detta syfte byggas ut och dess förebyggande karaktär förstärkas. Informationen om verksamheten bör förhättras. nödvändig sekretess. inkl. frihet
från registrering. hör garanteras den som söker familjcrådgivningens tjänster.
Hur familjerådgivningen skall inlemmas i socialtjänstorganisationen bör
kommunerna enligt socialutredningen själva avgöra. Utredningen har redovisat tre alternativa organisatoriska lösningar. nämligen att familjerådgivningen
a) utgör en självständig förvaltning under sm:ialnämndcn
b) bildar en särskild enhet eller motsvarande inom socialtjänstförvaltnmgen
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c) ingar i socialtjänsten utan att bilda en s;irskild organisatnrisk enhet för
uppgiften.
Vid valet mellan de tre altt:mativen hör kommunerna beakta nödv~imliga
förutsättningar fiir att familjerädgivningcn skall kunna fungera tillfredsst;illande. Socialutredningen understryker att sekretessen nch kficntens möjligheter att vara anonym har en gnmdliiggandl' betydelse. De k1_implicerade
och ömtåliga problem familjerädgivningcn st~ills inför motiverar viss specialisering också i en ny organisation. rnirigenom kan man liittare ta till
vara hl. a. behovet av fortbildning. fördjupning i metodfrägor llch yrkesmässig erfarenhet. Det är enligt utredningen vidare angel;igct att erfarna
familjerådgivare kan utnyttjas för handkdning llCh samrad. Tillgången p~i
konsulter är ocksä en viktig förutsättning som bör tryggas genom avtal
med i första hand landstingen. Familjerädgivningen bör dimensioneras s~1
att den kan fullgöra den utiHriktade. pedagogiska verksamheten.
Socialutredningen hetonar vidare att organisationsfragan hör lösas utifrån varje kommuns behov och förutsiittningar. Utredningen anser det
därför olämpligt att förorda en konsekvent tilliimpning av endast ett av de
tre skisserade alternativen. även om utredningen ger förord för alternativ
h \. Socialutredningen har pekat p;i att det kan leda till svarhemiistrade
rollkonflikter att förena familjerådgivning med andra uppgifter inllm socialtjänsten. Slutsatsen hör hli att befattningshavare ~om ~ir verksqm inom
den kommunala socialtjänsten inte bör förena familjertldgivning med andra
socialtjänstpräglade uppgifter.
Några särskilda bestämmelser om familjerädgivningen har inte tagits
upp i förslaget till socialtjänstlag. Familjcrådgivningen biir enligt socialutredningen inga i socialniimndens allmänna rädgivandc verksamhet.
Förslaget att den knmmunala socialtjiinsten skall vara huvudman för
familjerädgivningsvcrksamheten tillstyrks av det övcrv~igande antalet r-emissinstanser som har yttrat sig i frägan. Till dessa hör socialstyrelsen. ett
stort antal länsstyrelser. harnomsorgsgruppcn. Kommunförbundet.
Landstingsförhundct. flertalet kommuner. Kommunal- och landstingsanställda familjerådgivares förening. LO. SACO/SR. Sveriges socionomer~
riksförbund. Sveriges Hikarforhund och Sveriges kommunaltjänstemannaförbund.
Flera av de remissinstanser snm tillstyrker förslaget ~ir dnck tveksamma
om de mindn: kommunernas möjligheter all anordna familjerådgivning.
Kommunförhundet anser att för de mindre kommunerna som inte har
hehov av tjänster i större omfattning bör den hittillsvarande landstingsorganiserade familjeradgivningen ge möjlighet att erh:illa en vlilhemannad
familjeradgivningshyrås resurser. Genom all köpa tjänster skulle dessa
kommuna slippa att hygga ut verksamheten med ett hdt personalteam
eller all anvlinda outbildad och orutinerad personal. L:tviigen att i ni:tgon
form behälla familjerådgivningsverksamhet inom landstingen för all lösa
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de mindre kommunernas problem foronias också av bl. a. några liinsstyrelscr.
Frågan om familjcradgivningsverksamhetens organisatoriska placering
inom kommunen diskuteras av i:ttskilliga rcmissinstanser. De flesta anser
att verksamheten bör bilda en särskild enhet eller motsvarande inom
socia lv~1rds forv alt ni ngen.
Socialstyrelsen finner det uppenbart att familjerädgivningen på vissa
orter har fält biittre fiirutsiittningar att utveckla motoder för sin verksamhet iin socialvtinien i övrigt. Enligt styrelsens mening biir det fa positiva
effekter for spcialtjiinsten i sin helhet om familjeradgivningen organisatoriskt inordnas i socialtjiinsten. Detta förordas därför av styrelsen. Under
en övergängstid kan man dock behöva söka organisatoriska liisningar inom
sol·ialtjiinsten som ger möjligheter till ömsesidigt kunskapsuthyte mellan
familjeri:tdgivningen och övrig verksamhet för att på längre sikt leda till
integrering.
Enligt Landstingsförhundet hör övergängsbestämmclser utfärdas för att
underliitta samverkan kring förändringen av familjerådgivningen kommunerna emellan och mellan kommuner m:h landsting. Inte minst viktigt är
det att finna former för konsultmedverkan fran psykiater. gynekolog. den
psykiska barn- och ungdomsvården och andra av landstingens verksamheter. Förbundet utesluter inte att det i vissa delar av landet kan visa sig
Himpligt att landstinget under en övergångstid behåller huvudmannaskapet.
Ett mindre ;mtal remissinstanser tar helt avstånd frän primiirkommunalt
huvudmannaskap. Västeri1s kommun t. ex. anser att del inte finns skäl att
överföra familjeradgivningen frän landstinget till kommunerna. Den nuvarande verksamheten fungerar enligt kommunens uppfattning tillfredsställande. Ett kommunalt huvudmannaskap skulle medföra problem i frtlga om
sekretess nch tillgång till medicinsk expertis. Det finns diirför risk för att
familjerädgivningen skulle hli mindre attraktiv i allmänhetens ögon.
Huvudmotiven för att inrätta familjerädgivningsbyråer var som jag har
nämnt redan att minska antalet skilsmässor och aborter. Vl'lr syn på relationsproblem i äktenskapet har sedan dess nyanserats. Familjerådgivningens uppgift bör snarare uttryckas som att hjälpa makarna att komma fram
till en lösning på prohlcmen som minskar konflikter och päfrestningar.
Även i de fall en skilsmässa inte kan undvikas, kan familjerådgivningens
insats ha stor hetydelse.
En si'.tdan förebyggande och behandlande uppgift är exempel på en av
socialtjänstens framtida viktigare uppgifter. Redan nu arbetar socialv~rden
i hög grad med en sådan inriktning. Även när en skilsmässa har blivit ett
faktum, kan socialvården träda in och försöka lindra separationens negativa verkningar för bi'.tda makarna och eventuella barn. I de vårdnadsutredningar som socialvi'.trden utför nu görs ett omfattande sådant förehyggande
arbete.
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Det andra motivet för att inrätta familjerådgivningen var att minska
antalet aborter. Den nya abortlagstiftning som sedan dess har antagits,
anvisar andra vägar för den i och för sig viktiga uppgiften att förebygga
aborter. Det är i första hand en uppgift för preventivrådgivningen, som
handhas av sjukvården och mödrahälsovården. DessU!om bör socialtjänsten verka för att ingen av ekonomiska eller sociala skäl känner sig tvingad
att begära abort.
Jag anser följaktligen att de motiv som låg till grund för att iPrätta
familjeradgivning inte liingre är lika aktuella. Trots detta har familjerådgivningen enligt min mening ett starkt existensherättigande också i framtiden
l><.:h då främst när det gäller hcarhetning av rclationsstörningar. Jag anser
vidare att familjeradgivningen är en viktig resurs för psykosociala insatser i
barnfamiljer. i separationssituationer. för föräldrainformation och radgivning i uppfostringsfragor m. m.
Redan fosterbarnsutredningen tog upp fragan om att tillföra den kommunala socialvärden kvalificerade hehandlingsresurser. I utredningen diskuterade man att inrätta en särskild hehandlingsenhet. Denna enhet skulle
besta av exempelvis harnpsykiatrisk expertis. psykolog och terapeut.
Även srn.:ialutredningen har understrukit att det behövs en kvalificerad
handledning av personalen vid socialbyraerna och kvalificerade terapeutiska resurser för att bredda utbudet av sociala tjänster. Både fosterbarnsutredningen och sm:ialutredningcn har pekat på problem som följer med att
behandlingsresurser som skall vara människorna till hjälp splittras på olika
myndigheter.
Sedan familjcrådgivningskommitten vid mitten av 1950-talet övervägde
frågan om huvudmannaskapct har förutsättningarna för valet av huvudman
ändrats i flera betydelsefulla avseenden. Viktigast är givetvis de kommunsammanläggningar som har genomförts. Socialvårdens organisatoriska och
kvalitativa utveckling har också stor betydelse i sammanhanget. liksom
den pågående utbyggnaden av den öppna hälso- och sjukvården.
Det är lättare nu än förr att fä biträde av medicinsk sakkunskap och att
etablera ett lagarbete. Den offentliga rättshjälpens omorganisation har
gjort det lättare att fä juridisk hjälp. Vidare har statsmakterna sa sent som
ar 1973 beslutat att förlägga den frivilliga medlingen i äktcnskapstvister till
primiirkommuncrna. Denna uppgift hör. som lagutskottet har sagt. en
su1:cessivt utbyggd familjcrådgivning pä längre sikt kunna överta.
Vad jag har sagt nu utesluter inte att ett primärkommunalt huvudmannaskap också kommer att skapa problem. Många kommuner är fortfarande
för små för att hilda tillräckligt underlag för en väl fungerande familjerådgivning.
Enligt socialutredningens undersökningar domineras familjerådgivarnas
verksamhet av samtalsbehandling med tyngdpunkt lagd pä bearbetning av
rclationsproblcm samt information i juridiska och sociala frågor. De vanligaste problemen i de ärenden som har varit aktuella vid byråerna var
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otrohet i äktenskapet. sexuella. ekonomiska och juridiska problem samt
alkohol- llCh tablettmissbruk m. m. Genomgäende tyder de olika slagen av
iirenden p<I en .rnciul dll'r psykologis/.:. prohll'mati/.:. och inte p(t behov av
medicinska insatser. Arbetsmetoderna iir utfnrmade diirefter. De iir egentligen desamma som numera tillämpas inom socialvi1rden. Det giiller frfönst
sådana metoder som familjeterapi m. m.
Den personal som betjänar rädgivningshyräerna iir i huvudsak socialt
utbildad personal. Den vidareutbildning som anordnas avser friimst olika
terapiformer. grupp-. familje- och individualterapi med psykodynamisk
inriktning. Familjerl'ldgivarna rekryteras ofta frtm socialhyräerna. De fär
sedan vidareutbildning och handledning från erfarna kollegor. De konsulter som är representerade vid familjcrädgivning~byräerna är friimst
psykiater. gynekologer och jurister.
Socialtjänsten kommer även i framtiden att ha ett behov av de alternativa behandlingsmöjligheter med kvalificerade resurser snm familjcradgivningen har. Socialtjänstens insatser i enskilda ärenden iir i dag som jag har
antytt tidigare inte sällan olika former av relationsbearhetning. Jag menar
att socialtjänsten genom nya arbetsmetoder redan har utvecklats i samma
riktning som familjcrådgivningen. Denna utveckling kommer att fortsätta.
Familjeradgivningcn kommer enligt den föreslagna nya sckretesslagstiftningen inte att jämställas med socialtjänsten. Den kommer som socialutredningen också har föreslagit att fä en särbehandling ur tystnadspliktsoch handlingssekrctessynpunkt. Jag redovisar de nya sckretcsshestämmelserna översiktligt längre fram (avsnitt 2. 18).
Den utveckling som pågår visar att kommunen alltmer kommer att inom
samtliga verksamhetsområden svara för de sociala och psykologiska insatserna. medan landstinget svarar för hälso- och sjukvårdsinsatscrna. Behov
av tjänster frän annan huvudman kommer att tillgodoses genom samarbete
i olika former. Detta fungerar redan i dag på flera omr:'lden. Bade Landstingsförbundet och Kommunförbundet är i egenskap av intresseorganisationer eniga om en sådan arbetsfördelning.
Av det anförda framgår attjag i likhet med många rcmissinstanser anser
att starka skäl talar för att familjerädgivningen efter hand tas över av
primärkommunerna. Som jag återkommer till i samband med behandlingen
av frågorna om ekonomin (avsnitt 2.23.2) upphör statsbidraget till familjerådgivningen att utgå fr. o. m. den I januari 1980. Därmed försvinner den
enda form av statlig reglering av familjerädgivningen som finns f. n. Jag
anser att det inte finns någon anledning att i samband med socialtjänstreformen införa särskilda bestämmelser om familjerädgivningen. Det bör ankomma på landstingskommunerna och kommunerna att själva avgöra i vilken mån och takt som familjerådgivningen skall tas över av kommunerna.
För- och nackdelar med olika former för familjerädgivningcns organisatoriska inplacering har utförligt redovisats av socialutredningen och flera
remissinstanser. Som jag har antytt redan bör frågan ses i samband med
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bl. a. den psykiska barn- och ungdoms värden. Sammanförs de bt1da verksamheterna kan det bl. a. skapa~ bättre förutsättningar för ett underlag som
möjliggör egna enheter inom socialförvaltningen. I annat fall riskerar man
att enheterna i många kommuner blir för smf1. I en sådan situation aktualiseras frågan om familjerädgivningen skall integreras helt i de ordinarie
socialassistentuppgifterna.
En tänkbar möjlighet är att mindre kommuner genom avtal med grannkommuner anordnar en gemensam familjerädgivning.
För <le medelstora och större kommunerna innebär en egen familjerä<lgivning inte samma problem. Det finns nu kommuner med omkring 30000
invånare som redan har kommunala familjerädgivningsbyråer. Piteå är ett
exempel på detta. I kommuner som har en sm:ialmedicinsk enhet kan
denna och familjerå<lgivningen sammanföras.
Här kan f. ö. erinras om att ledningsgruppen för Skåneprojektet i sin
slutrapport anser det angeläget att socialutredningens arbete följs upp av
en samordnad översyn av resursfördelning och organisatorisk samordning
och samverkan mellan främst socialtjänsten inklusive familjerädgivningen
samt PBU/BUP och den skolkurativa verksamheten.
Sammanfattningsvis anser jag således att starka skäl talar för att familjeri'tdgivningen får kommunalt huvudmannaskap, och att kommunerna
själva får bestämma om verksamhetens organisation. Dessa frågor bör
emellertid som ovan antytts belysas av en utredning. De har ett nära
samband med den psykiska barn- och ungdomsvården, som jag nu går över

till att behandla.
Psykisk barn- och ungdomsvård (PBU/BUP)
Fosterbarnsutredningen framhöll att det pa grund av splittrade hehandlingsresurser pi\. flera huvudmän inom barn- och ungdomsvarden !PBU/
BUP) fanns svårigheter att förverkliga nya principer som frivillighet. medinflytande i behandlingen, närhet och flexibilitet. Den främsta orsaken var
den arbetsfördelning som gäller mellan landstingen m;h primärkommunerna. Men även inom kommunerna var hehandlingsarbetet splittrat pä
flera förvaltningar.
fosterbarnsutredningen föreslog att primiirkommunerna skulle hli huvudmän för den psykiska barn- och ungdomsvården. Behandlingsresurserna borde samordnas i en behandlingsenhet inom den kommunala sm:ialvärdsorganisationen. Landstingsförbundet anförde i sitt remissvar att fosterbarnsutredningen inte hade beräknat vilka personella eller ekonomiska
resurser som de nya behandlingsenhetcrna skulle kräva. Sambandet mellan PB U /BU P och bchandlingsenhetcn framgick heller inte. Landstingsförbundet menade att det var oklart om det var fråga om en successiv
sammansmältning av PBU/BUP och behandlingsenheten eller om det handlade om tjänsteköp mellan de tvä huvudmännen.
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Socialutredningen understryker att sm:ialtjänstens kunskaper om uppkomsten och utvecklingen av psykiska problem mt1ste vidgas och fördjupas. Hiirigenom skulle socialtjiinsten fä större möjligheter att förebygga
uppkomsten av sociala problem.
l yttranden över socialutredningens principbetänkande anförde flera
remissinstanser tungt viigande skiil för en niirmare knytning mellan socialtjänsten och den psykiska barn- och ungdomsvården. Socialutredningen
delade i slutbetänkandet bedömningen men var för egen del inte beredd att
förorda att huvudmannaskapet för PBU skulle flyttas över frän landstingen
till primärkommunerna.
Socialutredningen ansåg hl. a. att det inte skulle vara möjligt för de
mindre kommunerna att bygga upp egna specialistresurser. Med hänsyn
till de knappa specialistresurser som nu finns på det barnpsykiatriska
området ansåg utredningen att det skulle innebära riskt:r att splittra dessa
på ett stort antal små enheter.
Enligt utredningen borde PBU/BUP:s samverkan med socialtjänsten underlättas genom att man lokaliserade en öppen barnpsykiatrisk enhet till
varje större kommun i anslutning till socialbyrän. För de mindre kommunerna borde landstingen organisera en ambulant sådan enhet. Personal
fran PBU/BUP skulle exempelvis varje vecka eller vid behov kunna ha dels
patientmottagning på socialbyrån. dels ingående samrad med socialtjänstens personal om barn och ungdomar med sammansatta psykosociala
problem.
Socialutredningens ställningstagande i slutbetänkandet delas av några
remissinstanser som SACO/SR. Sveriges liikarförhund m. fl.
Föreningen Sveriges socialchefer. Kommunförbundet m. fl. ställer sig
tveksamma till förslaget. Kommunförbundet anser att med den inriktning
som den öppna barnpsykiatriska verk~amheten har fått under de senaste
åren skulle denna resurs bäst komma till användning inom den kommunala
socialtjänsten. Eftersom frågan ännu inte är tillräckligt utredd så att konsekvenserna av ett förändrat huvudmannaskap i synnerhet för de mindre
kommunerna kan överblickas. avstår dock förbundet fran att nu ta definitiv ställning. Manga skäl talar enligt förbundet för en översyn av frågan om
hur man skall tillgodose den kommunala socialtjänstens och skolans behov
av psykologiska och barnpsykiatriska rådgivnings- och behandlingsinsatscr.
Vissa andra remissinstanser som exempelvis socialstyrelsen är inte heller beredda att ta ställning till socialutredningens förslag. Socialstyrelsen
anser att man bör ytterligare överväga frågor som rör organisation och
huvudmannaskap för PBU/BUP och övrig barn- och ungdomspsykiatrisk
verksamhet.
Jag anser liksom bl. a. fosterbarnsutredningcn. socialutredningen, Kommunförbundet och socialstyrelsen att det finns ett nära samband mellan
den öppna psykiska barn- och ungdomsvården och socialtjänsten.
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Socialtjiinsten har stort hehov av de kvalifin:rade resurser som finns där.
PH lJ /RU I' har odi.st1 stort behov av de resurser som socialtjänsten disponerar över. Det kan vara foster- eller hehandlingshem. harnomsorg. harnvärdarc m. m.
PHU/BUP började hyggas urr ra 1940-talct. Mentalsjukvärdsdelegationen föreslog i ett betiinkande (SOU 1957: 40) Psykisk barn- och ungdomsvtl!"d vissa riktlinjer fiir en fortsatt uprbyggnad. Delegationen föreslog hl. a. följande.
Rarn- och ungdomsrsykiatriska lasarettsavdelningar med tillhörande
örrna mottagningar skulle snarast möjligt inrättas inom varje landstingskommun samt i mi:'tn av resurser liven fristaende centraler och filialer.
Eftersom den slutna varden mtiste tillmätas stor betydelse som hasorganisation för den örpna. var det angeläget att lasarettsavdclningarna fick
företräde vill utbyggnaden.
I storstäderna skulle tyngdpunkten ligga ra fristaende centraler. dvs.
mottagningar som var utrustade med fullständiga team !läkare. psykologer. barnrsykiatriska kuratorer och eventuellt redagogkonsulterl. Even-

tuellt skulle hiir barnavardsniimnd eller skolmyndighet kunna leda verksamheten.
Organisationen borde st1 snart som möjligt komrletteras med behandlingshem för att möjliggöra fortsatt hehandling av harn som efter vard pa
avdelning. eller central av nagon anledning inte kunde vistas i det egna
hemmet eller annat enskilt hem.
Verksamheten skulle vidare vara avgiftsfri vid öppen barn- och ungdomsrsykiatrisk verksamhet. men vid lasarettsavdclningarna borde ordiniirt avgiftssystem tillämras.

Ett intimt samarbete förutsattes äga rum med den vuxenpsykiatriska
verksamheten. N Lir ung.domar i 20- 21-arsäldern fortfarande behövde vård
eller kontakt skulle de iive1föras till vuxenrsykiatrin.
Mentalsjukvtirdsrlatser för rsykiskt sjuka barn och ungdomar borde
inriittas ptl regionnivä. helst förlagda till universitetsstäderna med hänsyn
till behovet av niira kontakt med barnrsykiatrisk forskning och undervisnmg m.m.
Utbyggnaden av den psykiska harn- och ungdomsvården har i stort skett
enligt de intentioner som fastshilldes är 1957. Tyngdpunkten i varden har
dock förskjutits frän en tidigare dominerande psykosvard till behandling av
neuroser. som bottnar i rsykologiska och sociala problem. Detta har i sin
lllr lett till att behandlingen nu allt oftare riktar sig mot den grupp. t. ex.
familjen. som patienten tillhör. Som en knnsekvens av detta har det utvecklats olika terapeutiska aktiviteter. t. ex. familjc:terapi. Det har också
varit naturligt att engagera rsykologer. kuratQrer. sjuk värds personal samt
~iven

terareuter med annan. icke psykiatrisk erfarenhet.
Från en utredning som Landstingsforhunuet gjorde är 1975 framgar

anmälningsorsaker och behandlingsalternativ. Flertalet av de ärenden som
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blir aktuella vid PRU-<.:cntralcr initieras av raticnten sjiilv. anhörig. skolan
eller so.:ialvården. Enbart ett ringa antal iircnden knmmt:r frän den övriga
sjukvården som exempelvis mottagnings läkare. Flertalet av anmiilningsLirsakerna har som bakgrundsfaktor so<.:iala rrnblem.
De hchandlingsalternativ som den rsykiska barn- o<.:h ungdomsvtmlen
använder sig av är sluten sjuk värd. barnrsykiatrisk konsultation. utredning med rådgivning. utredning med utliHande. fortlöpande kontakt samt
psykoterapi. Sluten sjukvård svarar för en mindre del av de olika behandlingsalternativen. omkring en frmtedel. Ar 1974 fanns för den slutna vt1rden 759 platser vid barnpsykiatriska eller vid spe<.:ialkliniker. Vid
behandlingshem fanns samtidigt 54 platser. I den öppna värden mottogs
samma är 115 000 besiik.
Jag anser att det finns grundläggande likheter mellan dt:n psykiska barnm:h ungdomsvarden. familjerädgivningen oi.:h den kommunala socialvården. Det giillcr såväl inriktning och arbetsmetoder som de problem s~im
förorsakar behov av hehandling och stöd hos barn. ungdom och familjer.
Socialvården har under senare år mer och mt:r i sitt behandlingsarbete
börjat tillämpa terapeutiska behandlingsmetoder. Dessa arbetsmetoder
bygger pä den enskildes egen medverkan och syftar bl. a. till att frigör<1
klientens egna resurser. Klienten får därigenom möjlighet att ta ett större
ansvar för sin situation. En sådan utveckling hör enligt min mening fortsätta inom ramen for den nya socialtjänsten.
Socialvärdens tjiinstemiin har hittills varit bundna vid en betungande
administration genom dokumenthantering. ekonomiska utredningar. laghundna insatser m. m. Sannolikt skulle tilHimpningen av terapeutiska arbetsmetoder. allmiin rädgivning i olika frf1gor m. m. ha utgjnrt ett betydligt
större inslag i sol.'ialassistenternas arbete. om de inte hade haft denna
administration.
En möjlighet är att sammanföra familjerädgivningen. PBU/BU P och socialtjänsten till en huvudman. Man kan då räkna med au den kvalitativa
ni vän pt1 sol.'ialtjänstens insatser kommer att höjas. Erfarna socialarbetare
behöver inte lämna den kommunala socialtj;instcn för att vidareutvel.'kla
sig till kvalifil.'erade hehandlare. Genom att ocks;1 PBLJ /R lJP:s hehandlingsarhete har starka sociala inslag finner jag det naturligt att primiirkommunen hlir huvudman för verksamheten. Genom en sådan samordning
kommer man ifrän den nuvarande uppsplittringen pa klientgrupper. som
stiimmer mindre viil överens med en helhetssyn.
Resurserna för insatser av det slag jag talar om iir lKh kommer under
överblickbar tid att vara begränsade. Det iir rimligt att anta att en samordning gör det möjligt att utnyttja resurserna hättre. Samverkansproblem.
kompetenskonflikter och andra oklarheter liksom splillrade vårdinsatser
kan då undvikas eller reduceras.
Det framgår av socialstyrelsens vårdstrukturutredning från är 1973 att
det behövs en omfattande utbyggnad av den öppna barn- ol.'h ungdomspsy-

Prop. 1979/80: 1 Stöd och

l~jälp

i hemmet

241

kiatriska vården. huvudsakligen på primärvärdsniva och pa mindre eller
större vårdcentraler. Inom tätbefolkade samh:illen hör enligt utredningen
ungdomsmottagningar inrättas främst för svårnädda. socialt avvikande
ungdomar. i synnerhet missbrukare. Detta bör enligt min mening ocksä ses
i samband med fragan om man genom organisatoriska föriindringar kan
uppnå ett större resursuthud och ett effektivare resursutnyttjande.
Socialtjänsten. familjerådgivningen och PBU/BLP kan samordnas och
organiseras på olika sätt. De alternativ som socialutredningen skisserade
för familjerådgivningen kan övervägas även om PBU/BUI' inordnas under
kommunalt huvudmannaskap. Helhetsprincipen måste sjiilvfallet beaktas.
Valet av organisationsmodell blir beroende av många olika faktorer. Jag
nöjer mig här med att peka på att. om häde familjerädgivningen och PBU/
BUP inordnas under kommunalt huvudmannaskap. sä ökar förutsättningarna för att dessa verksamheter bildar en sammanht1llen enhet (rådgivningsbyrå l inom socialförvaltningen. Till denna enhet kan iiven andra
experter överföras. Jag avser då kommunalt anställda psykologer. terapeuter och kuratorer som alltså redan finns inom den kommunala organisationen. De llesta kommuner torde i dag ha ett sådant befolkningsunderlag att
ifrågavarande specialistresurser behövs och kan ingå som en del av den
kommunala socialtjänsten. För de kommuner som inte har ett sådant
befolkningsunderlag kan lämpligtvis flera kommuner sluta avtal med varandra för att tillsammans klara denna rädgivningsverksamhet.
Också de ungdomsmottagningar och socialmedicinska avdelningar som
redan finns inrättade i en del kommuner skulle kunna inordnas i en shdan
sammanhållen enhet. Som konsulter till verksamheten kunde knytas t. ex.
jurist. gynekolog. psykiatriker. sexualrådgivare.
Verksamheten (radgivningshyrån l kan förutom mottagningen för allmänheten vara en konsult- och expertresurs för den övriga socialtjiinstcn.
skolan och fritiden. Med övrig socialtjiinst avser jag de olika aktiviteterna
barnomsorg. utrednings- och hehandlingsarbete inom barn- och ungdnmsvarden m. m.
Även den skolkurativa verksamheten omfatlar uppgifter som mer ellcr
mindre sammanfaller med socialvärdens. Utvecklingen av socialvärden till
en socialtjänst kommer att göra detta samband ännu tydligare. Därför
behandlar jag nu den skolkurativa verksamheten. Jag har i denna fråga
samrått med sta!srådet Rouhe.
Skolkurativ verksamhet
Den kurativa personalen inom skolans elevvård är i de flesta kommuner
knuten till skolstyrelsen. Det förekommer numera i flera kommuner att
skolkuratorerna har knutits fastare till socialförvaltningen. I en del kommuner har socialförvaltningen och skolstyrelsen delat pa tjänster sh till
vida att samma befattningshavare tjänstgör ha.de som socialassistent och
som skolkurattir. Erfarenhe!erna från denna form av samverkan mellan
16 Riksdal(t'll 1979/80. I sam/. Nr I. Del A
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socialförvaltning och skolan har varit goda. I kommuner med en sådan
organisatinn har skolan bl. a. i ökad utstrikkning anv~int socialnämndens
resurser i stiillet för att bygga ut en egen verksamhet.
I rrincirbetiinkandet redovisade spcialutredningen mer utförligt socialvt1n.lcns nch skobns behnv av \·arandra och förvaltningarnas gemensamma
rrnhlem. Sklilan och socialvården har behov av bäde ömsesidigt informationsuthyte och samarhcte i säviil allmänt förehyggande syfte som i individuella hehandlingsiirenden.
I 1 s skollagen t 1902: 319) fastsläs att "'um.lervisningen av harn och
ungdom har till syfte att meddela eleverna kunskarer och öva deras färdighet samt i samarhete med hemmen främja elevernas utveckling till harmoniska miinniskor Pch till dugliga och ansvarskiinnande samhällsmedlemmar"'. Sknllagen anger salcdes två jämställda mål: kunskarsförmed\ing
od1 social fostran. I detta sammanhang är det senare mtllet av särskilt
intresse. Mt11cts innehörd utwcklas närmare i avsnittet "Mal och riktlinjer"' i hirorlan för grundskolan ( Lgr 69). Där siigs bl. a.
all skolan har ett siirskilt ansvar för de elever som av fysiska. psykiska
eller andra skiil har svärigheter i skolarhetet
att varje liirare hör k~inna till barns normala utvecklingsgäng nch de
vanligaste orsakerna till hetcendestörningar sä att han kan bidra till att
hindra och hiiva förekommande anrassningssvarigheter och skapa psyh•logiskt riktiga förutsiittningar för verksamheten inom ~kolan. Han måste
Pcksä ha kunskarer om de olika slag av fysiska och psykiska handikarr.
som kan försvåra elevernas verksamhet i skolan
att skolan som ett led i elevernas sociala utveckling skall skara förståelse for de grurrer som har siirskilda rrohlcm i det ml>derna sHmhiillet samt
att det gemensamma ansvaret och intresset för de ungas utveckling hör
förena hem. skola och samhälle i ett fruktbiirande samarhete.

I dessa mtil för skolan ligger grundfaggamk forutsiittningar för samverkan mellan socialvarden och skolan. De innebär att bl. a. skolan och
socialvtmkn har ett gemensamt ansvar för samhällets insatser för barns
och ungdoms sociala fostran.
Socialutredningen föreslår i sluthetiinkandet att den skolkurativa personalen skall hehållas under skplstyrelsens huvudmannaskar och att deras
arbete skall samordnas med övrig skolrersonals verksamhet. Socialutredningen anser att samarhetet mellan socialtj~inst och skola m:'ISte vidgas och
ges ett reellt innehåll. Nagra sreciella samarbetsformer redovisas inte utan
de bör utvecklas i enlighet med socialutn:dningcns allmänna samarbetsrekommendationer.
De remissinstanser som tar upr frägan om skolkurawrernas organisatoriska hemvist delar vanligen socialutredningens mening. Pl1sitiva till att
den skolkurativa personalen ~iven framdeles skall stå under skolstyrelsens
huvudmannaskap är bl. a. skolöverstyrelsen. en länsstyrelse. nagra kommuner och SACO/SR.
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Flera remissinser lir emellertid tveksamma eller uttalat negativa till
utredningens ställningstagande. Hit hör socialstyrelsen. Kommunförbundet. Föreningen Sveriges socialchefer och nagra mindre kommuner.
Sociala anpassningssvårigheter som ger sig till känna i skolan kan bearbetas med i prim:ip tre olika slag av insatser. niimligen
dels allmänt förebyggande insatser utanför skolmiljön.
dels förändringar av skolans arbetsformer i fräga om både det inre
arbetet och kontakten med närsamhiillet.
dels individuellt inriktade insatser inom och utom skolan i syfte att
underlätta elevernas anpassning.
När det gäller den första typen av insatser delar flera organ ansvaret för
initiering och planering - framför allt skola. socialvärdsorgan. fritidsnämnd m:h polis. Att genomföra insatserna ankommer närmast på socialvårdsorganen och ibland på fritidsnämnd. För den andra och tredje typen
av htgärder har skolan ett förstahandsansvar. Beträffande individuellt inriktade insatser inträder dock ett primärt ansvar för socialvården i de fall
då åtgärder bör vidtas utanför skolmiljön.
Oavsett vem som har det primära ansvaret behövs det ett samarbete vid
alla typer av insatser. Samarbetet syftar bl. a. till att åstadkomma helhetspräglade bedömningar och lösningar. Detta är inte minst viktigt i samband
med individuella elevvårdsärenden. där man dessutom kan behöva utnyttja flera organs samlade resurser.
Den skolkurativa personalens arbete är i fråga om grundskolan huvudsakligen inriktat på
medverkan i allmänt förebyggande verksamhet
rådgivning och kontakt med skolans övriga personal. elever och målsmän
sociala utredningar och bedömningar i det individuella elevvårdsarbetet
fortlöpande kontakt med representanter för kommunens socialvård.
Riksdagen antog är 1976 prop. ( 1975/76: 39) om skolans inre arbete
SIA-reformen. Till de allmänna principerna i denna reform hör att skolstyrelsen i samverkan med andra kommunala organ skall ta ansvar för barnen
under en större del av dagen än hittills - skolstyrelsen är huvudman för
den samlade skoldagen - att kontakterna med samhället och framför allt
arbetslivet utanför skolan skall ägnas ökad uppmärksamhet inom ramen
för de normala arbetsformerna och att undervisning, fria aktiviteter och
elevvård skall integreras bättre än hittills.
Den nuvarande organisationen av den kommunala socialvärden innebär
att nera förvaltningar och nämnder arbetar med socialtjänstuppgifter. Fritidsförvaltningen som bedriver ungdomsverksamhet i kommunen arbetar
med förebyggande barnvård och svarar för ungdomsgårdar. tillfälliga aktiviteter under skollov m. m. Därutöver samarbetar fritidsförvaltningarna
sedan länge med idrottsföreningar och andra frivilliga organisationer. Inom
fritids- och ungdomsgårdarna bedrivs individuellt och generellt förebyggande socialt arbete.

Prop. 1979/80: 1 Stijd och l!iiilp i hemmet

244

Kulturförvaltningen bedriver inom ramen för biblioteksverksamhetcn
ett allmänt förebyggande arbete. Den riktar sig bädc till särskilda grupper
som exempelvis ungdomar och pensionärer och till allmiinheten i stort.
Den skolsociala verksamheten äterkommer jag strax till mera utförligt.
Socialtjänstens uppgifter bör sättas in i detta perspektiv. dvs. :ill sc..,cialt
arbete bedrivs inom ett nertal kommunala förvaltningar. Denna organisatoriska splittring innebär en sektoriscring som försvårar samverkan i enskilda ärenden och samordning av resurserna. Ibland förekommer iiven
kompetenskonnikter och skilda synsätt pa hur olika sociala svärigheter hör
lösas. Jag menar att de sociala funktionerna inom olika förvaltningar
behöver närma sig varandra för att man skall kunna fä ett mer enhetligt
synsätt på sociala svärigheter. hur de uppstår och hur de skall lösas.
De intentioner som SIA-reformen ger uttryck för och den slutsats socialutredningen har kommit till innebfa att skolan hör hli öppnare gentemot
det övriga samhället än vad som nu är fallet. Det skulle dä vara olyckligt
om skolan och andra förvaltningar eller organ bygger ut egna resurser som
är parallella med socialtjänstens.
De olika verksamheterna bör så längt möjligt komplettera varandra och
inte dubbleras. Finns det t. ex. behov av sociala insatser inom skolan. bör
socialtjänsten svara för att dessa behov tillgodoses. Ett sådant synsätt
gäller f. ö. inte enbart socialtjänsten utan också de fria aktiviteter som
bedrivs inom skolans ram. Omvänt bör skolans resurser kunna komplettera socialtjänsten och dess funktion. Skolkuratorernas arbetsuppgifter varierar mycket frän kommun till kommun liksom fran skolenhet till skolenhet.
I vissa kommuner har skolkuratorernas.arbete inriktats på behandling och i
andra kommuner på. information och förebyggande insatser. Dessa olika
inriktningar. delvis beroende på skiftande lokala förutsättningar. mäste
givetvis beaktas när man överväger frågan om huvudmannaskapet.
Skolöverstyrelsen har år 1978 i en rapport "Skolkurativt arbete" angett
de arbetsuppgifter av generell och individuell karaktär som en skolkurator
lämpligen hör ha.
Flera av dessa uppgifter skiljer sig inte nämnvärt fran de arbetsuppgifter
som andra funktionärer inom skolan eller närstående samhällsorgan som
t. ex. socialvården och fritidsförvaltningen har. Jag avser främst sådana
uppgifter som att skolkuratorn skall medverka till utformningen av mjukare övergångar mellan olika stadier som exempelvis frän förskolan till
grundskolan, delta i planeringen vid ny- och omhyggnad av skolor. initiera
samrM mellan elev. lärare. föräldrar. skolsköterskor. skolpsykologer.
syokonsulenter m. m .. uppmärksamma elevernas behov av fritidssysselsättning. elcvdcmokratifrägor. information i invandrarärenden samt medverka i undervisning av studiecirklar kring samlevnadsfrågor m. m.
När det gäller medverkan till att utforma mjukare övergång frän förskola
till lågstadium anser jag det vara angelägnare att förskolans personal liksom socialassistcntpcrsonal direkt medverkar i dessa uppgifter. Barnom-
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sorgens personal har kännedom om de olika barnens speciella behov och
socialassistenten kan känna till barns hemförhällanden. Det kan dlirför
vara lämpligare med en direktkontakt mellan barnomsorgs-. Slicialassistent- och lärarpersonal for all uppna hra resultat. Om dessa uppgifter
åligger skolkuratorn. innebär det att man inriittar ett mellanled i kommunikationen mellan de berörda.
När det gäller kuratorns uppgift att uppmiirksamma elevens hchov av
fritidssysselsättning och informera om omrädets utbud rn:h fritids verksamhet m. m. vill jag erinra om följande. Fritidsförvaltningarna bedriver en
omfattande förebyggande harn- och ungdomsverksamhet i kommunerna.
Flera kommuner har hörjat lligga ut administrationen distriktsvis. Jag
anser all sådan information som här avses kan fritidsförvaltningen lämna
direkt. Denna kommer da på ett naturligt sätt in i skolans verksamhet och
kan informera. knyta kontakter och fä information om vilka aktiviteter
som hehövs. Annars kan fritidsförvaltningens möjlighet att komma in i
skolan avskärmas och medföra att sektorsgrlinserna förstärks.
När det gäller information om invandrarnas förhållanden vill jag erinra
om att flera kommuner har inrättat tjiinstcr som s. k. invandrarkonsulenter. Dessa resurser bör tas till vara för den här informationen.
Det är samtidigt angeläget att olik<t invandrarorganisationer far komma
till tals under särskilda informationsdagar etc. Upplysning om samlcvnadsproblem. mobbning. missbruk etc. är en uppgift för flera och dä främst för
socialtjänsten. En arbetsfördelning kan inte sällan behövas. t. ex. så att
skolkuratorn behandlar mobbningsproblem medan en socialarbetare informerar om missbruksproblem. En annan socialarbetare (familjeradgivare)
kan vara den lämpligaste att lämna information i samlevnadsfrågor etc.
För all skolan inte skall bli ett slutet system ;ir det viktigt att bl. a. olika
kommunala verksamheter i fråga om socialtjänst. fritid och kultur får
direkta kontakter med skolpersonal och elever. Man måste utifrån en
helhetssyn ta hänsyn till behovet av samverkan över sektorsgr;inserna.
De arbetsuppgifter av individuell karaktär som kuratorn skall ha kräver
närhet till skolan. Den som skall fullgöra uppgifterna maste leva i skolmiljön och arbeta tillsammans med liirare och elever. Men det är självfallet
också i det individuella hehandlingsarhetet viktigt att skolan nyttjar de
resurser som finns upphyggda inom andra förvaltningar för att inom skolan
klara av olika svårigheter. Så. sker även ofta. En tredjedel av ;irendena som
handläggs inom PRU/BUP anmäls från skolan. Ytterligare en tredjedel
anmäls frän socialvärden. Om PBU/BUP skulle överi"öras till primärkommunerna och tillsammans med familjerådgivningen utgöra en gemensam
enhet. bör skolan ta till vara dessa resurser i de individuella ärenden i
skolan som hehövcr kvalificerade hehandlingsinsatscr.
I en del kommuner har man valt att samordna distrikten för socialassistentpersonal och barn om sorgspersonal med skolans rektorsomrtlden. En
samordning av de geografiska distrikten innebiir att det inom ett rektors-
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\imri\de kan finnas en till tre socialassistenter och en till två bamomsnrgsassistcnter. som svarar för den sociala omsorgen inom kommundelen. Vid
behov kan socialassistenten närvara vid elcvvil.rdskonferenser. S01.:ialassistenten kan pil ett naturligt siitt iiven gä in i individuella ärenden inom
skolan liksom all han eller hon svarar för ~ircnden utanför skolan. Ett
iirende inom skolan och ett utom kan gälla samma familj. Det kan vara
fampligt all ocks~i skolkuratorsfunktionen svarar for en sådan kontinuitet
och tar hand om individuella ärenden stiväl inom som utom skolan. I
princip skulk valet hli beroende av vilken tjiinsteman som i det enskilda
iirendet hade de biista förutsättningarna att klara uppgifterna.
Som jag har antytt tidigare bör kretsen av medarbetare kunna vidgas. En
föreständare vid fritidsgil.rden kan vara biist lämpad all ha direktkontakten
med t. ex. en tonäring och hans familj. Denne bör då få möjlighet att även
kunna verka inom skolan. Man uppnår därigenom en bättre kontinuitet
mellan fritid och skola för ett harn eller en tonärig i en krissituation.
Enligt socialtjiinstlagens intentioner skall ett barn som behöver värd i
familjehem i möjligaste mån placeras inom den egna kommunen. Det
innebiir att <le barn som kommer att placeras i enskil<la hem redan är kända
av socialtjiinstcn. Att skilja barn fril.n hemmet innebiir ofta starka känslokontlikter. De niirmast berörda iir aggressiva. förtvivla<le och ångestfyllda.
Socialarbetaren känner kanske bäst av alla till situationen. Han eller hon
kun<le då ha han<l nm barnens situation även i skolan.
Min rc<logörclse for den skolkurativa verksamheten reser frågor om hur
denna verksamhet bör vara utformad och organiserad utifrån en helhetssyn pii samhiillets resurser.

2.8./ J Behm·

lll'

ytterliRtm' utredninR

Som framgår av det sagda har familjeri'tdgivningen, den psykiska barnoch ungdomsvården ( PBU/BUP) samt kuratorer och psykologer inom elevvården arbetsuppgifter som berör eller är gemensamma med främst socialtjänsten men ockstt med andra kommunala verksamheter inom framför allt
kultur- och fritidssektom. Många rcmissinstanser stöder tanken att familjerttdgivningen bör bli en primärkommunal angelägenhet. När det gäller
den psykiska barn- och ungdomsvården är utgångsläget mera oklart. Det
finns otvivelaktigt önskerntll om att denna skall samordnas med eller
knytas närmare den kommunala verksamheten i övrigt och di'I särskilt
socialtjänsten. Därmed skulle ocksi'I inte st1 stora kommuner fä tillräckligt
underlag för att t. ex. organisera de nämnda verksamheterna som en sammanhållen enhet (rådgivningsbyrå) inom socialförvaltningen. om inte en
längre gi'lende samordning bedöms lämplig. Mindre kommuner skulle kunna gå samman om en gemensam enhet. Mina överväganden giiller PBU/
HUP:s sociala resurser (psykologer och kuratorer) och lämpligheten av att
flytta över dessa till ett kommunalt huvudmannaskap. Barnpsykiatrikerna
skulle förbli landstingsanställda men vara konsulter hos socialtjänsten. Till
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verksamheten vid den skisserade sociala enheten kan också knytas andra
redan kommunalt anställda experter - psykologer. terapeuter. kuratorer
- liksom personal vid befintliga ungdomsmottagningar.
Socialstyrelsen har föreslagit att en översyn skall göras av både den
örrna och den slu1na barn- och ungdomsrsykiatriska vårdens målsättning.
organisation och huvudmannaskap. Enligt Kommunförbundet talar många
skäl för en översyn av fr[1gan hur socialtjänstens och skolans behov av
psykologiska och barnpsykiatriska radgivnings- 01.:h behandlingsinsatser
skall tillgodoses. Föreningen Sveriges so<.:iakhefer vill föra över fristående
enheter inom PBU/BUP till den kommunala socialtjänsten. Socialdepartementets sjukvärdsdelcgation underströk förra året att den psykiska barnoch ungdoms värden borde studeras. Här avsägs bl. a. förhållandet till
socialvärden och dennas behov av barnpsykiatrisk expertis. Socialstyrelsen har i samband härmed framhållit att den psykiska barn- och ungdomsvården ~ir i stort behov av ett strukturprogram men att problematiken är
utomonlentligt komplex.
Även i fråga om den skolkurativa verksamheten var en betydande remissopinion tveksam eller direkt negativ till socialutredningens förslag om
oförändrat huvudmannaskap etc. Socialstyrelsen ville att huvudmannaskapsfrågan skulle utredas ytterligare. Kommunförbundet ansåg att varje
kommun själv borde fä bestämma vilken förvaltning som skolkuratorerna
skall höra till. f'örcningen Sveriges socialchefer ansåg att skolkuratorerna
borde ställas under socialt huvudmannaskap.
Vären 1978 tillsattes en elevvårdsutredning som berör bl. a. skolkuratorerna - psykologerna och sköterskorna samt även PBU/BU P. Utredningen
har till uppgift att analysera erfarenheterna av skolans elcvvårdsarbete.
kartlägga samverkan med olika organ samt föreslå åtgärder i syfte att bryta
Je hinder för samverkan som kan finnas. Utredningen skall därvid "utgå
från den syn på dessa frågor som regering och riksdag kommer att redovisa
i samhand med att man tar ställning till socialutredningens förslag - - - ".
Enligt direktiven skall utredningen vidare redovisa de förutsättningar som
finns för gemensamt personalutnyttjande mellan skolan och andra kommunala och landstingskommunala myndigheter.
Jag kommer inom kort att begära regeringens bemyndigande att få
tillkalla en parlamentariskt sammansatt kommittc för att utreda några av
de frågor som jag har behandlat nu. Kommitten bör bl. a. få till uppgift att
göra en översyn av frågan om huvudmannaskapet för den psykiska bamoch ungdomsvården (PBU/BUP) samt att överväga hur denna verksamhet
och familjerådgivningen kan organiseras på lämpligaste sätt. Vid övervägande av olika organisatoriska lösningar bör kommitten undersöka förutsättningar - både i ett kort och ett långt perspektiv - för såväl en mer
självständig organisation inom socialtjänsten som för en integrering med
socialtjänsten. Kommitten bör ha en allsidig sammansättning och förfoga
över social och medicinsk expertis.
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2. 9 Omsorger om barn och ungdom
2.9./ Utgtlng.1punkta

Den senaste stora reformen ptl värdlagarnas område när det gäller nmvärdnaden av barn och ungdom genomfördes är 196 I. när 1924 ärs BvL
ersattes med den nuvarande. Den nya BvL innebar bl. a. all den allmänt
förebyggande verksamheten betonades starkare, proceduren i barnavardsärenden fick en bättre reglering och vård i enskilt hem gavs i prim:ip
företräde framför vård i institution.
Utvecklingen inom barn- och ungdomsvarden i vid mening har långt
ifrån stått stilla under de snart 20 år som har gått sedan nuvarande BvL
infördes. Tvärtom har samhällets insatser för barn och ungdom förändrats
och byggts ut kraftigt. Framför allt gäller det pa förskole- och fritidshemsomrädet. Detta markeras av de nya lagar som har beslutats vid sidan om de
traditionella vårdlagarna. nämligen lagen ( 1973: 1205) om förskoleverksamhet vilken har efterträtts av den nu gällande lagen ( 1976: 38 I J om
barnomsorg.
Andra viktiga stödformer för barn och ungdom som har vuxit fram eller
byggts ut under de senaste två decennierna har varit inriktade på att hjälpa
barnfamiljerna ekonomiskt och på annat sätt. Jag kan påminna om t. ex.
bostadsbidragen som medverkar till att ge barnfamiljer goda och rymliga
bostäder och reglerna om föräldrapenning och föräldraledighet som gör det
möjligt för föräldrarna att under vissa perioder stanna hemma från arbetet
för att vårda sina barn. Jag vill i sammanhanget också omnämna att barns
och barnfamiljers villkor och hur dessa har förändrats över tiden har varit
föremål för en ingående belysning och analys genom barnmiljöutredningens arbete 1SOU 1975: 30-33, 35-38).
Riksdagen har n-y\i.gcn an\agi\ en proposition ( 1978/79: 168) om föräldrautbildning och förbättringar av föräldraförsäkringen m. m.
Det pågår f. n. också en övergripande översyn av samhällsstödet till de
ensamstående föräldrarna och deras barn. En parlamentariskt sammansatt
kommitte skall bl. a. kartlägga de stödbehov som finns och hur nuvarande
stödformer svarar mot dessa behov. En annan kommitk har nyligen tillkallats för att utreda barnfamiljernas, särskilt flerbarnsfamiljernas. ekonomiska situation.
Socialutredningens förslag innebär att den kommunala omvårdnaden av
barn och ungdom blir en integrerad del av den nya socialtjänsten. Principerna för och innehållet i socialtjänsten gäller givetvis barn och ungdom
lika mycket som andra grupper. Vissa insatser för barn och ungdom
behandlar jag emellertid särskilt i samband med värd i familjehem m. m.
(avsnitt 2.12) och hemmen för vård eller boende (avsnitt 2.13). Motsvarigheten till de nuvarande reglerna om omhändertagande för samhällsvärd
behandlar jag också särskilt som en del av problematiken kring vård utan
samtycke (avsnitt 2.25). En mera utförlig genomgång av dessa frågor har
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jag gjort i lagrådsremissen om värd utan samtycke inom socialtjänst och
sjukvård (bil. 4).
De reformer som jag har nämnt tidigare när det gäller Pmsorgcrna om
barn och ungdom och familjepolitiken har hyggt ph förslag fran flera
utredningar som delvis har arbetat parallellt med socialutredningen. För
socialutredningen har uppgiften i dessa delar friimst varit att överväga i
vilken mån de nya insatserna behövde lagtekniskt anpassas till den nya
socialtjänstlagstiftningen. Det har däremot inte legat i utredningens uppdrag att göra någon översyn av innchälkt i de reformer som bygger pa
förslag från de mera speciellt inriktade utredningarna.
2. V.2 N111·arwuil' insatser
Nu gällande lagstiftning ger barnavårdsniimnden ett förstahandsansvar
att se till att barns och ungdomars uppväxtmiljöer är tillfredsställande och
att deras utveckling i olika avseenden blir positiv.
I BvL ges barnavårdsnämnden omfattande uppgifter niir det gäller att
känna till barns och ungdomars villkor och att arbeta för goda förhallanden
för dem i kommunen. Nämnden skall dessutom bedriva en aktiv verksamhet för att förebygga problem och tillgodose barns och ungdomars allmänna och individuella behov.
I 3 § BvL regleras barnavårdsnämndens allmänna ansvar för barn- och
ungdomsgrupperna. Barnavårdsnämnden skall göra sig väl förtrogen med
barns och ungdoms levnadsförhållanden och speciellt uppmärksamma sådana barn och ungdomar som på grund av olika omständigheter riskerar att
utvecklas ogynnsamt. Nämnden skall också arbeta med syfte att förbättra
kommunens barn- och ungdomsvård och i mån av behov och möjligheter
medverka till att bättre fritidsförhållanden för barn och ungdom skapas.
Nämnden skall vidare stödja den personlighetsutvecklande och samhällsfostrande verksamhet som ungdomens egna sammanslutningar bedriver.
Dessutom skall barnavårdsnämnden ge råd och upplysningar till allmänheten om nämndens verksamhet.
Med stöd av denna paragraf har kommunerna kunnat utveckla en omfattande förebyggande verksamhet inom barn- och ungdomsvärden. Barnomsorgen. fritidsverksamheten och det sociala fåltarhetet är exempel på
sådana verksamhetsgrenar som har kommit att fä en allt större hetydelse.
Barnomsorgslagen ålägger kommunerna att bedriva förskole- och fri tidshems verksam het for de barn som är kyrkobokförda i kommunen eller som
stadigvarande vistas där. Kommunen skitll också genom uppsökande verksamhet ta reda pä vilka barn som av fysiska. psykiska. sociala, språkliga
eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling och som av den
anledningen skall anvisas plats i förskola tidigare än enligt lagens huvudregel (höstterminen det är då barnet fyller sex årJ. Syftet med barnomsorgen
är att i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barnen.
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Förutom allmänt förebyggande och stödjande verksamhet har barnavärdsniimnden ålagts all ingripa i individuella fall. om situationen sa krä-

**

ver. I 2.'i m:h 31
BvL finns regler om sädana speciella ingripanden.
Niimnden skall agera för att skydda barn m:h ungdom från olämpliga
uppv;ixtmil.iöer. Ett annat skäl for ingripande är att den unge brister i
anpassning till omgivningen eller samhället. Om föräldrarna begär det eller
samtycker till det. kan barn tas om hand för samhällsvärd. Samma gäller
för barn som har förlorat sina föräldrar eller som har övergivits av dem.
För de ut vccklingsstörda barnen har landstingskommunerna ett särskilt
ansvar. I lagen ( 1%7: 940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda (omsorgslagen) åläggs landstingskommun att bereda psykiskt
utvecklingsstörd som är bosatt inom kommunens område undervisning.
värd och omsorger i övrigt. i den mån ingen annan gör det. I lagen finns
även bestämmelser om förskola för psykiskt utvecklingsstörda barn. I 3 §
sligs att undervisning meddelas i särskola. Särskolan omfattar bl. a. förskola. Denna iiverensstiimmer niirmast med den i barnomsorgslagen nämnda
deltidsgruppen.

2. CJ .3 I11.1·a/.l'l'rn11 ,li'ir hum och ungdom inom socia/(jiinsten
Socialtjänstens olika verksamheter skall i enlighet med socialutredningens förslag föras samman i tre huvudgrupper: strukturinriktade. allmänt
inriktade och individuellt inriktade insatser (avsnitt 2.4). Barn- och ungdomsfrägor berör som jag nyss antydde alla dessa olika insatser. I socialtjiinstens arbete med all påverka samhällsstrukturen. för att diirigenom
förebygga uppkomsten av individuella hjälpbehov. iir givetvis barn- och
ungdomsgruppen en av de viktigaste målgrupperna. Pä samma sätt är stöd
till barns och ungdoms omvårdnad och utveckling i form av allmlint inriktade insatser en av socialtjiinstens mer väsentliga uppgifter. Bestiimmelserna om den enskildes rätt till bistand skall sjiilvklart gälla ett barn eller en
ung människa på samma sätt som de giiller andra i kommunen som behöver
socialnämndens hjälp.
Jag har tidigare redogjort för mina överväganden heträffande socialtjänstens medverkan i samh1illsplaneringen. Jag kommer diirför att i det följande främst begränsa diskussionen till socialtjänstens roll i det allmänt
stödjande och förebyggande arbetet med barn oel1 unga. Vidare skall jag
kort redovisa mina ställningstaganden till socialnämndens ansvar för att
tillgodose harns och ungdomars individuella behov av stöd och hjälp och
då speciellt diskutera rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen och hur
denna förhåller sig till barns och ungdomars särskilda behov.
Socialutredningen anser all bland dl· viktigaste uppgifter som socialtjänsten har all arbeta med av allmiint inriktad karaktär är sådana som rör
barn och ungdom. Litrcdningen föreslar att' de mäl för förskolan som
barnstugeutredningen angav i betiinkandet (SOU 1972: 27) Förskolan Il
skall gälla alla sociala tjiinster som avser all stödja barns omvärdnad och
utveckling. Dessa mål är:
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Förskolan hör str~iva efter att i samarbete med föräldrarna ge varje barn
hiista möjliga betingelser att rikt och mangsidigt utveåla sina känslolKh tankemässiga tillgängar.
- Förskolan kan därigenom lägga grunden till att harnet utvecklas till en
öppen, hänsynsfull människa med förmåga till inlevelse och till samverkan med andra i stand att komma fram till egna omdömen och problemlösningar.
- Förskolan bör hos barnet lägga grunden till en vilja att önska och
använda kunskap för all förbättra såviil egna SL1m andras levnadsvillkor.
Socialutredningens ställningstaganden till insatser till stöd för barns och
ungdoms omvårdnad Ol:h utveckling bygger delvis pa arbeten som har
utförts av andra utredningar. I betänkanden frän den nämnda barnstugeutredningen (SOU 1972: 271 liksom fran fosterbarnsutredningen (SOU
1974: 7). barnomsorgsgruppen 1SOU 1975: 87). barnavårdsmannautredningen (SOU 1972: 65) och invandrarutredningen (SOU 1974: 69) redovisas
överväganden om den kommunala verksamheten för barn och ungdom.
Socialutredningen framhåller att familjens sätt att fungera har fundamental betydelse för barnens sm:iala och personlighetsmässiga utveckling.
Svårigheter att fungera som vuxen grundläggs ofta i barndomen. Detta är
inga nya rön. Forskning och erfarenheter har påvisat de tidiga uppväxtttrens betydelse för utvecklingen. Att förbättra uppväxtförhållandena hör
dä1för till de bästa förebyggande insatser som kan göras.
En god ekonomi har stor betydelse för familjen och dess möjligheter att
ge barnen en trygg uppväxt. Barnfamiljernas behov av ekonomiskt stöd bör
i första hand tillgodoses genom en fortsatt utbyggnad av mer generella
socialpolitiska anordningar.
Men sadana anordningar. bostadshidrag kan nämnas som exempel. kan
givetvis inte tillgodose alla behov av inkomstförstärkningar. Särskilt familjer med stor försörjningsbörda är sarbara vid mer eller mindre tillfälliga
inkomstbortfall eller utgiftsökningar. Man får därför räkna med att socialtjänsten maste kunna gå in i olika situationer med ekonomisk hjälp för att
förhindra en negativ utveckling av barn och unga. Sm:ialbidraget bör
liksom hittills kunna ges som hjälp till en bra hemutmstning. omkostnader
för fritidsverksamhet i form av lekredskap. utrustning för att barn och unga
skall kunna vara med i olika sportaktiviteter osv.
Socialutredningen pekar på att familjen behöver stöd i olika former.
Samtidigt kommer behovet av omsorg och service utanför familjen att
ställa stora krav på olika sociala anordningar. Samtliga sådana resurser
som ställs till familjers. harns 01:h ungdomars förfogande föreslår utredningen skall innefattas i begreppet barnomsorg. Detta begrepp skulle alltså
omfatta hela den del av den kommunala socialtjänsten som avser verksamhet för barn och ungdom.
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I stället för det nu giillandc harnomsorgshcgrerret - dvs. kommunernas
ansvar för att anordna och driva förskolor och familjedaghem och annan
komplcuerande förskoleverksamhet samt deras ansvar för fritidshemsverksamheten - föresfär socialutredningen att man skall anv~in<la begrerpen försli.o\cvcrksamhct och fritidshemsverksamhet. Utredningen betonar
att dessa båda verksamhetsområden har stor betydelse för kommunernas
stödjande arhete för barn och ungdom.
Som inslag i det förebyggande och stödjande arhctet framhäller utredningen vidare !lera andra verksamhetsområden. Social hemhjälr är en
social tjänst som fyller en viktig funktion som stöd för familjer vid tillfälliga
sjukdomsperioder hos föräldrar eller vid andra tillfällen då l'nwardnadcn
av barnen riskerar att bli eftersatt. SOl:ial hemhjälp kan alltså användas
som ett led i mer omfattande insatser för att stödja en familj och därmed
också barnens utveckling. Möjligheten att fä rad och stöd i frågor som rör
barn och deras utveckling framhålls av utredningen som en viktig del i den
förebyggande verksamheten. Också föräldrautbildningen är betydelsefull.
nä.got som också har understrukits i flera andra sammanhang. bl. a. i
fosterbarnsutredningens och barnomsorgsgruppens betänkanden.
Socialutredningen pekar också på betydelsen av samhällets fritidsverksamhet för barn m:h ungdom. Utredningen anser att samhället tydligare än
nu måste ta ansvar för att barns behov av lek och av aktiv och stimulerande fritid kan tillgodoses. Utredningen betonar särskilt att möjligheter till
gemensamma aktiviteter för olika åldrar bör tas till vara.
Ett stort antal remissinstanser har behandlat socialutredningens förslag
om åtgärder för barns och ungdoms omvårdniid och utveckling. En genomgående uppfattning som förs fram är att socialtjänsten har en av sina
viktigaste uppgifter på detta område.
Utredningens förslag om att utvidga begreppet barnomsorg till att avse
hela den del av den kommunala socialtjänsten som rör verksamhet för barn
och ungdom tillstyrks av flertalet remissinstanser. däribland socialstyrelsen och Kommunförhundet. Detsamma gäller utredningens förslag att de
mål för barnomsorgen som barnstugeutredningen angav i betänkandet
Förskolan 11 skall gälla all samhällets omsorg om barn och ungdom.
Socialstyrelsen anser dock att begreppet Omsorg om barn och ungdom är
mer adekvat. Andra avstyrker en utvidgning. med motivering att begreppet i dess nuvarande lydelse är nytt och att utredningens förslag ger ordet
barnomsorg ett helt nytt innehåll. Så I. ex. framhåller Svenska facklärarförbundet att från att vara enbart en pedagogisk allmän verksamhet som
erbjuds föräldrar, kan barnomsorg enligt förslaget ocksh innefatta "'ingripanden" i fråga om barn som vistas i olämpliga uppväxtmiljöer. är socialt
missanpassade, värnlösa eller nödställda. Förbundet anser att om den
föreslagna integrationen genomförs. kommer det att försämra främst daghemmens status av allmän förskola. som är en pedagogisk resurs för alla
barn.
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SQcialstyrclsen. som sålunda i övrigt iir positiv till all harnomsorgcn ges
en vidare innebörd. beklagar all inte utredningen närmare har analyserat
vad barnomsorgens utbyggnad och dess sociab och pedagogiska verksamhet betyder för utvecklingen av socialtjänsten. Konsekvensen hör enligt
styrelsen bli att sociala och pedagogiska synsiitt niirmar sig varandra.
Detta kan leda till mer konstruktiva insatser för barn nch ungdomar inom
hela socialtjänsten.
För egen del vill jag till en bii1jan framhälla alt samhiillets ansvar fi.ir
föräldrar. harn och ungdomar har vidgats successivt. Jag har tidigare
nämnt de familjerolitiska insatserna och vissa ekonomiska stödformer.
Kommunernas största ataganden har i dag servicekaraktiir. Detta har bl. a.
sin grund i ett föriindrat familjemönster och en annorlunda rollfördelning
mellan föriil<lrarna. Värdansvarel för barnen delas i högre grad. Bä<la
föräldrarna arbetar också numera utanför hemml'I i langt större ustriickning än tidigare.
Kraven på olika sociala serviceinsatser har ökat. Barnavärdsniimn<lens
verksamhet var tidigare till stor del inriktad pa förebyggande och avhjälpande insatser i förhållande till ett enskilt barn eller en grupp av barn eller
ungdomar. I dag har <le sociala organen i kommunerna getts ett vidgat
ansvar för omsorger om barn och unga. I begreppet omsorg ligger shviil
"traditionella" in~atser av bä<le förebyggande och individuellt stödjande
karaktär som nu finns reglerade i Hv L som olika sociala verksamhetsformer som har vuxit fram till stöd för barn och föriil<lrar. Jag tiinker <la
främst på förskole- och fritidshemsverksamheten. den sociala hemhjiilpen.
föräldrautbildningen och friti<lsverksamheten. Dessa anordningar har givetvis ocksä en klart förebyggande karaktär.
Jag delar socialstyrelsens uppfattning att en vidgning av begreppet på
det sätt som utredningen har föreslagit kommer all fä effekter

p~1

utveck-

lingen av socialtjiinsten. såväl organisatoriskt som arbetsmiissigt. Att pt1
detta sätt integrera socialt och pedagogiskt arbete ger socialtjiinsten vidgade möjligheter i arbetet med harn- och ungdomsfrågorna. Liksom socialstyrelsen anser jag att detta kan leda till mer konstruktiva insatser för harn
och ungdomar inom hela socialtjänsten.
Jag vill därför i överensstämmelse med socialstyrelsens förslag förorda
att begreppet Omsorger om barn och ungdom förs in i socialtjänstlagen
som en sammanfattande beteckning för all den verksamhet som socialtjänsten skall bedriva för harn- och ung<lom~gruppcrna . .lag ansluter mig
samtidigt till <le mäl för verksamheten som socialutredningen har föreslagit
skall gälla för alla sociala tjiinster för att stödja och vårda barn och ungdom
och som en gång har s@lts upp för förskoleverksamheten. Socialtjänstens
insatser bör syfta till att underliitta familjens uppgift att ge barnen en
materiell och känslomiissig trygghet. Oe skall ocksä medverka till en
positiv idcntitctsutveckling hos barn och unga och i övrigt stimulera och
tillvarata barns resurser och tillgodose olika behov. Insatserna skall öka
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barnens förutsiittningar att lära in vissa grundfaggandc normer och värderingar. samtidig! som barnen hör bibringas förmågan till kritisk prövning.
Grundläggande principer skall här vara trygghet. jiimlikhct. solidaritet och
medansvar. Individens sjiilvständighct och hans önskan att tillfredsställa
egna behov m[1ste balanseras mot en solidaritet med andra och en insikt
om behovet av samarbete.
Var kultur avspeglar sig i vår fostran av de unga. Liksom vär kultur är
vär uppfostran sammansatt av häuc gemensamma. grundläggande värderingar och delvis motstridanue intressen och uppfattningar. Socialtjänstens
medverkan i de ungas sociala fostran bör gå ut på att förankra de grundlägganue viirueringar som kommer till uttryl:k i de sm:iala mälen. En viktig
uppgift blir att medverka till att ge barn m:h unga förmågan att analysera
konfliktsituationer. Jiskutera olika s~itt att lösa problem och att klarlägga
konsck ven ser av olika handlingssiilt. Jag tror att bl. a. en sådan inriktning
av insatserna kommer att ge barn och ungdom föruts~ittningar att förebygga och lösa olika konfliktsituationer och bidra till att motverka sociala
svårigheter och avvikelser som kan skada Jem sjiilva eller andra.
Genom att benämna verksamheten Omsorger om barn och ungdom ges
begreppet Jen vidgade betydelse som vissa remissinstanser har efterlyst.
Socialnämndens ansvar sträcker sig frän insatser för Je minsta barnen och
deras föräldrar till insatser för ungdomar upp till 20-ärsi\ldern. När det
gäller allmänt förebyggande och stödjande arbete vill jag inte begränsa
insatserna genom all lägga fast ni\gon äldersgräns uppåt. Som framgär av
min framställning beträffande reglerna för vård av unga oberoende av
samtycke skall beslut om sådan vi\.rd inte kunna meddelas sedan den unge
har fyllt 20 är (avsnitt 2.2.'i ).
Flera rcmissinstanser tar upp behovet av en speciell bevakning av ungdomsfrägorna och pekar pti behovet av en speciell ungdomsomsorg med en
lagfäst skyldighet för socialnämnden att göra upp en plan för den liksom
för barnomsorgen. Också socialnämndens möjligheter att följa andra
nämnders verksamhet för barn och ungdom tas upp av remissinstanserna.
Sti t. ex. anser Kommunförhundct att de angivna målen för omsorger om
barn och ungdom ocksi'I bör gälla sådan verksamhet som till viss del
handhas av andra kommunala organ än socialniimnden. t. ex. fritidsgtirdsverksamhet och kulturella aktiviteter.
Kommunernas förebyggande arbete för barn och ungdom är enligt min
mening en av de viktigaste uppgifterna som kommunerna har. Denna är
emellertid inte bara en socialtjänstens uppgift. Som socialutredningen ocksi'I har pekat på har det i kommunerna vuxit fram en omfattande förebyggande barn- och ungdomsverksamhet. där framför allt fritids- och kulturniimnderna tillsammans med de sociala organen har deltagit i uppbygg-

*

nadsarbetet. En allmän uppfattning är att 3 Bv L har bidragit till denna
utveckling. Enligt denna paragraf skall barnav~mlsnämmlen bl. a. "verka
för ön sk värda förbättringar i fråga om kommunens barnavilrd samt därvid i
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mi'm av behov och möjligheter främja anordningar för bättre fritidsförhållanden för barn och ungdom" samt "stödja den personlighctsutvecklande
och samhällsfostrande verksamhet som utövas av ungdomens egna sammanslutningar".
Genom dessa bestämmelser har sålunda barnavårds.nämnden/sociala
centralnämnden i kraft av sitt ansvar för det förebyggande arbetet kunnat
bevaka olika insatser för att främja utvecklingen på området. Socialtjänstlagen ger ett motsvarande fast ansvar. De särskilda bestämmelserna om
socialnämndens insatser för barn och ungdom ger nämligen tillsammans
med de allmänna riktlinjerna om åtgärder för att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för bl. a. barn och ungdom socialnämnden ett
särskilt bevaknings- och samordningsansvar. Detta gäller inte minst det
förebyggande arbetet med barn- och ungdomsgrupperna i kommunen.
1 fråga om behovet av en särskild "ungdomsomsorgsplan" vill jag hänvisa till vad jag har uttalat tidigare om planeringen av socialtjänsten inom den
kommunala verksamheten. Genom att en sådan planering bör omfatta alla
socialnämndens uppgifter kommer den också att inbegripa förebyggande
verksamhet för barn och ungdom. För dessa grupper är en gemensam
planering med övriga berörda kommunala nämnder nödvändig. Det är
också väsentligt att de frivilliga organisationernas resurser beaktas i planeringen. Mot den här bakgmnden anser jag att det inte finns något behov av
en särskild plan för omsorgerna om ungdomen.

2. 9.4 Särskilt om barnomsorgs- och omsorg slagarna
Som jag har antytt tidigare har barnomsorgslagen med dess bestämmelser om kommuns ansvar för att anordna och driva förskole- och fritidshemsverksamhet en central roll när det gäller samhällets service till barnfamiljerna.
En rad olika frågor om barnomsorgen utreds f. n. i arbetsgrupper och
utredningar som väntas lägga fram förslag under det närmaste året. Således remissbehandlas f. n. en promemoria från socialdepartementet som rör
frågor om gruppstorlek, personaltäthet och personalutbildning m. m. inom
förskolor och fritidshem. 1 detta sammanhang diskuteras även statsbidragsreglerna för förskolor och fritidshem. Överläggningar skall vidare tas
upp med Kommunförbundet om barnomsorgens fortsatta utbyggnad. Bamomsorgsgruppen fortsätter sitt arbete med att utarbeta förslag till föräldrautbildning för föräldrar med barn i förskole- och skolåldrarna. Familjestödsutredningen utreder verksamheten för små barn i daghem.
Jag får tillfälle att återkomma till denna viktiga del av kommunernas
omsorger för barn och ungdom och mera utförligt redovisa min syn på
olika bamomsorgsfrågor när de olika utredningsförslagen har presenterats.
Det finns därför inte anledning för mig att nu ytterligare belysa dessa
frågor.
Låt mig emellertid fä påminna om att kommunen enligt barnomsorgsla-
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gen bl. a. är skyldig att anvisa barn plats i förskola fran sex års Mder och att
barn som av olika skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling skall anvisas
plats tidigare. Till kommunens skyldigheter hör också att genom uppsökande verksamhet ta reda på vilka barn som skall beredas plats tidigare.
Kommunen skall vidare genom en planmässig utbyggnad av förskole- och
fritidshemsverksamheten sörja för att barn fä.r den omvårdnad därutöver
som de på grund av föräldrarnas förvärvsarbete eller studier o. d. behöver.
Riksdagen har tidigare slagit fast att förskole- och fritidshemsverksamheten skall ha ett socialt och ett pedagogiskt innehåll. Den skall ge barnen
trygghet och stimulans och föräldrarna det stöd som gör det möjligt att
förena föräldrarollen med rollen som aktiv samhällsmedlem. Den kan
också. vara en väsentlig stödresurs i det individuella förebyggande och
behandlande arbetet.
De handikappade barnens speciella problem har behandlats bl. a. av
barnomsorgsgruppen i ett särskilt betänkande (Ds S 1976: 7) Samverkan i
barnomsorgen Il - Handikappade barns förskolevistelse. Barnomsorgsgruppen betonar att de handikappade barnen bör integreras i den reguUära
förskolan och förordar ett primärkommunalt grundansvar. Detta grundansvar och landstingens stödjande och kompletterande uppgifter bör vara
vägledande för rollfördelningen mellan landsting och kommunen.
Kommunförbundet och Landstingsförbundet har i en särskild överenskommelse rekommenderat sina medlemmar att tillämpa vissa riktlinjer för
samarbete och ansvar vid integrering av handikappade barn i primärkommunal förskoleverksamhet. I korthet innebär dessa riktlinjer att kommunen anordnar, betalar och utformar förskolevistelsen för varje barn som
går i kommunens förskola, oavsett fysiskt eller psykiskt handikapp eller
annan omständighet. Landstingens ansvar gäller insatser av hälso- och
habiliterande karaktär inom ramen för gällande sjukvårds- och omsorgslagstiftning. Landstingens insatser skall så långt möjligt samordnas med barnens förskolevistelse.
Enligt min mening är det naturligt att barnomsorgslagens centrala bestämmelser om samhällets service till barnfamiljerna tas in i socialtjänstlagen som en integrerad del av socialtjänsten. Lagtekniskt hör bestämmelserna fogas in i ett avsnitt om Omsorger om barn och ungdom. Jag hänvisar
i övrigt till specialmotiveringen.
Jag har tidigare (avsnitt 2.4) behandlat den uppsökande verksamheten
som en av socialtjänstens strukturinriktade insatser. Där har också kort
berörts hur den i barnomsorgslagen reglerade uppsökande verksamheten
har utvecklats och de studieaktiviteter som socialstyrelsen har tagit initiativet till kring dessa frågor. Det är väsentligt att kommunens uppsökande
verksamhet bland förskolebarn samordnas med övrig sådan verksamhet.
Särskilt bör uppmärksammas det samarbete som barnomsorgsgruppen i
betänkandet (SOU 1975: 87) Samverkan i barnomsorgen föreslår skall finnas med olika organ inom landstingens arbetsfält.
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Omsorgerna om vissa psykiskt utvecklingsstörda. som är en angelägenhet för landstingskommunerna; är f. n. föremfll för översyn av omsorgskommitten (S 1977: 12). f det sammanhanget kommer ocksft särskolans inkl. särförskolans - roll och organisatoriska tillhörighet att behandlas. I
direktiven till kornmitten (Dir. 1977: 89) sägs att omsorgslagens karaktär av
särlag bör diskuteras. Därvid bör prövas om och hur utvecklingsstördas
trygghet kan upprätthållas och förstärkas om man minskar antalet särbcstämmelser. Kan det visas att förändringar i dessa avsendcn leder till
förbättringar för utvecklingsstörda, skall förändringarna göras. Frågorna
om omsorgen om de psykiskt utvecklingsstörda kommer sMedes att prövas
i ett senare sammanhang. Jag vill för min del understryka att också de
utvecklingsstörda givetvis omfattas av den kommunala socialtjänsten i den
män inte landstingen har getts ett särskilt ansvar i omsorgslagen.
2.9.5 De ungas rätt till skydd och stöd
Jag går nu in på fri'lgan om de individuellt inriktade åtgärderna och di'!
särskilt i vad mån de föreslagna bestämmelserna om omsorger om barn och
ungdom tillgodoser deras rätt till skydd och stöd. Vissa remissinstanser
anser nämligen att socialutredningen i sitt lagförslag inte tillräckligt har
betonat att åtgärder skall vara motiverade främst med hänsyn till barnets
bästa. Detta skulle få till följd en försämring av barns rättsliga ställning i
förhållande till nu gällande lagstiftning. Länsstyrelsen i Älvsborgs län
uttrycker saken så. att barnavårdsnämnds ställning i BvL som en "barnens
ombudsman" försvinner.
Också JO pekar på att utredningen har betonat de vuxnas - föräldrarnas
- behov på ett sådant sätt att samhället avhänder sig mycket av ansvaret
för de barn som inte själva kan ställa krav pä socialtjänsten. JO anser
därför att socialnämndens ansvar för att barn som far illa får den hjälp från
samhällets sida som behövs måste slås fast. Liknande synpunkter har
framförts av utredningen (Ju 1977: 08) om barnens rätt, Frälsningsarmen.
och Föreningen barnens rätt i samhället.
Flera remissinstanser anser det vara en brist att utredningen i förslaget
till socialtjänstlag inte har tagit in regler som motsvarar bestämmelserna i
31 § Bv Lom skyldighet att i vissa fall ta om hand barn för samhällsvärd pft
föräldrarnas begäran eller med deras samtycke. Man delar inte utredningens uppfattning act de föreslagna bestämmelserna om rätt till bistånd enligt
socialtjänstlagen i tillräcklig grad beaktar barnens rätt. Utredningen om
barnens rätt anser t. ex. därför att paragrafen bör formuleras om eller att en
särskild bestämmelse bör tas in i avsnittet om Omsorger om barn och
ungdom där det klart framgår att barn och unga i vissa situationer har rätt
till vård och fostran genom samhällets försorg. Samma uppfattning har
Stockholms kommun som framhäller att utredningen har utgått från att
bistånd till föräldrarna i form av placering av barn utom hemmet också är
att tillgodose bistånd till barnet och att någon intressekonflikt inte kan
17 Riksda1:en 1979/80. I sam/. Nr I. Del A
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föreligga i dessa situationer. Den möjlighet som i dag finns i 31 § BvL bör
enligt kommunen samordnas med övriga bestämmelser om omsorg om
harn och ungdom och bör således inte omfattas av de föreslagna bestämmelserna om rätt till histänd.
Jag vill för min dd peka pt1 att ett genomgående tema i hela förslaget till
socialtj~instlag är att socialtjänsten har skyldighet att pä olika sätt bevaka
de enskilda kommuninvänarnas intressen och deras rätt att fä hjälp och
stöd. Socialnämnden skall antingen själv svara för de nödvändiga tjänsterna eller ocksfl. förmedla dessa. Detta ligger i bestämmelsen om kommunens
yttersta ansvar. Vidare gäller bestämmelserna om enskilds rätt till biständ
alla som bor i kommunen, oavsett älder. Socialnämnden har självfallet
skyldigheter ocksi\. mot de unga. Bisti\.nd skall således inte bara tillgodose
föräldrarnas behov eller ges på deras villkor. Ocksa de ungas behov av
stöd skall tillgodoses med stöd av biståndsbestämmelserna. Samtidigt är
· jag införsU\dd med att den föreslagna lagtexten kan uppfattas som otydlig
när det gäller att uttrycka barnens och ungdomarnas rättigheter. Det heter
ju att den enskilde skall ha rätt till bistånd av socialnämnden för sin
försörjning och sin livsföring i övrigt, om hans behov inte kan tillgodoses
på annat sätt. Som utredningen om barnens rätt har framhållit kan det vara
svärt att av detta läsa ut att sädan värd som nu anges i 31 § BvL ingär i
rätten till bistånd.
Jag förordar därför att socialtjänstlagen kompletteras med en bestämmelse som tydligt uttrycker socialnämndens skyldighet att - med föräldrarnas samtycke - sörja för att barn och ungdom som på grund av särskilda omständigheter riskerar att utvecklas ogynnsamt fär det skydd och stöd
som de behöver. I den utsträckning som de ungas bästa motiverar det bör
de erbjudas värd och fostran utanför hemmet. Denna socialtjänstens skyldighet har givetvis ett nära samband med andra insatser för dessa åldersgrupper och bestämmelsen bör därför tas in i anslutning till de övriga
bestämmelserna om omsorger om barn och ungdom.

2.9.6 Vissa allmänna insatserfiir unf?dom
Ungdomsåren präglas generellt av en successiv frigörelse från en relativt
skyddad tillvaro i familjekretsen till en strävan efter en självständig och
kravfylld vuxenroll. De unga skall under denna period finna och utveckla
en identitet i ett större socialt sammanhang.
De ungas möjligheter att fä olika behov tillgodosedda. utveckla intressen
och att uppfylla de krav och lösa de konflikter som de möter bestäms av en
rad faktorer. Inte minst de vuxnas hållning, samhällets tilldelning av resurser och framför allt de förutsättningar de unga har med sig från yngre år.
Familjegruppens tidigare funktioner har alltmer flyttats över på olika
samhällsinstitutioner. Barnomsorgens och fritidshemmens utveckling ser
jag som exempel på en sådan förändring. Konsekvenser av bl. a. denna
samhällsförändring är att vi numera har en mindre kontaktyta mellan olika
generationer och därmed större skillnader i normer och värderingar.
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Socialutredningen har i sitt principhetänkande lämnat en rad exempel på
insatser som kan behövas för att möta de särskilda problem och behov som
många ungdomar har. Utan att fördjupa mig i denna inventering vill jag
framhf1lla vissa faktorer i detta sammanhang.
Hur den unge lyckas växa in i vuxenrollen heror till stor del på hur han
har kunnat införliva vissa grundläggande normer och värderingar och
kunnat utveckla en trygghet i förhållande till omvärlden. Också en positiv
stimulans under den viktiga utvecklingen i barnaåren har stor betydelse för
en gynnsam utveckling till en vuxen människa. Familjen men även barnomsorgen har här en nyckelroll under särskilt den första barndomstiden.
Skolan fär sedan en allt mer betydelsefull roll för de ungas utveckling både
genom undervisningen som sil.dan och genom skolans möjligheter att träna
självständigt arbete och verksamhet i grupp. Den har också en viktig
uppgift i att förbereda tonåringarna för arbetsliv. självständigt boende,
fritids verksamhet m. m. Den utvecklade SIA-skolan får en stor betydelse i
denna förheredelseprocess.
Socialtjänstens olika uppgifter för harnfamiljer har i de flesta avseenden
även relevans när det gäller unga. Socialtjänstens samverkan med fritidsverksamheten som fritidsgårdar, föreningar av olika slag har också en
synnerligen stor betydelse för denna målgrupp.
Att ungdomar som har slutat skolan fär inleda sitt vuxna liv med att
deras insatser inte efterfrågas. dvs. med arbetslöshet innebär stora sociala
risker. Socialtjänsten mhste medverka till att minska ungdomsarhetslösheten även om delta problem kräver politiska insatser utanför socialtjänstens
ram. Riksdagen har också vid olika tillfällen beslutat om särskilda ä.tgärder
mot ungdomsarbetslöshct. Dessa har gällt arbetsförmedlande insatser,
beredskapsarbeten för ungdom. inrättande av praktikplatser. utbildningsi\tgärder och särskilda htgärder inom skolans omr<"ide. Jag har tidigare
erinrat om den uppsökande och uppföljande SYO-verksamheten (avsnitt
2.4.2).
Trots detta finns det här viktiga uppgifter för social!jänsten. Det kan
t. ex. gälla att fä fram praktikplatser. Socialvarden är en personalkrävande
verksamhet och innehåller mhnga institutioner som harnstugor. servicehus
m. m. Inom socialtjänsten hör det därför finnas utrymme för att skapa
möjligheter för ungdom alt fä yrkespraktik. Socialtjänsten har även ett
ansvar att utanför den egna organisationen tillsammans med arbetsförmedlingen söka fä till stånd praktikplatser m. m.
Flera kommuner har redan initierat sii.dana insatser. Huddinge kommun
samarbetar med byggmästarföreningen för att inrätta lärlingsplatst:r M
ungdomar som har genomghtt introduktionskurscr inom byggområdet.
Västerfls kommun satsar pä korta uthildningar inom de yrkesomräden där
arbetskraft efterfrågas. Lycksele kommun har i samarbete med landstinget
gett ett antal ungdomar praktiska erfarenheter i frisk vi\rd. Kommunförbundet har nyligen gett ut en skrift som hehandlar ett urval av praktiska
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exempel på lämpliga insatser som syftar till alt skapa arhetsmöjligheter for
ungdom.
Socialtjänsten har Liven ett ansvar att kartlägga dold ungdomsarbetslöshet och genom den uppsökande verksamheten förmedla kontakter mellan
den enskilde och arbetsförmedling (avsnitt 2.4.3).
En annan form av stödverksamhet som ett trettiotal kommuner redan
bedriver sedan ett antal hr tillbaka lir ungdomsmollagningar. Ungdomsmottagningarna lämnar rfld och hjälp till ungdomar i medi<.:inska, psykiska
och sociala frågor. Socialstyrdsen har l\r 1977 gett ut "En rapport om
11ngdomsmottagningar", där det framgår att en shdan uppläggning av rädgivningen har gett bra resultat. Ungdomsmottagningarna har dock haft
svårt att fä kontakt med ungdomsgruppcr som befinner sig i riskzoncn. Jag
anser därför att de bör knytas närmare till de vän.lorgan som i övrigt
behandlar barn- och ungdomsproblem. Med shdana vä.rdorgan menar jag
PBU/BUP, familjerädgivning och socialtjänsten.

2.10 Omsorger om äldre människor
Den föreslagna socialtjänstlagens inledande "portalparagrar· sliger att
socialtjänstens insatser skall inriktas på att frigöra och utveckla enskildas
och gruppers egna resurser. Detta må.I slitter inga äldersgrlinser. Mälet
giiller självfallet iiven de äldre. Deras kunskaper och livserfarenheter m<'i.ste i ökande grad tas tillvara som en resurs för samhlilkt. vilkt:t samtidigt
innehär förddar för både deras rersonliga utveckling och deras medverkan
i samhällslivet.
Innan jag behandlar omsorgerna om de mdre i den framtida socialtjiinsten, vill jag översiktligt beskriva nagra drag i ut vecklingen av värden av de
äldre. Översikten grundar sig delvis pft en redtivisning som socialutredningen har gett i sitt shllbetiinkande. Jag skall vidare belysa de iildres
situation i dagens samhiille med utgangspunkt i pensionärsundcrsökningens helänkamle lSOU 1977: 9K) l'ension~ir 7'>.

2.IV.I

/)e

iildre i samhii/l.111trffkli11go1

Dl' äldre Fir1' i11d11.1·1rialisainge11
I det gamla bonde- rn.:h han I verkarsamhiillct hade de äldres erfarenheter
och kunskaper mänga gånger en stor hetydclse för yngre generationer. I
olika samhiillsklasser rädde inte sällan en arbetsgemenskap mellan generationerna. I kollektivet tillgodosågs ofta tillsyns- och undervisningshchov
av olika slag. O\."h det fanns utrymme for de lildres insatser och ocksa
behov av dessa. De äldre hade en rlats i rroduktionen. tKh deras insatser
var ofta meningsfulla. Niir de gamla bodde. levde och arbetade tillsammans med anhöriga av yngre generationer. förmedlade de kunskaper fr!111
en gängen tid. Även liwts hörjan och slut - födelse och död - ingick som
en naturlig del i den livsordning som rädde i bondesamhället.
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En annan hild av det gamla hllnde- och han! verkarsamhiillel ~ir all dc
sysslor som anförtrllddes de ~ildre ofta inte hörde till dc mest anscdda.
Arhetet kunde vara krävande. De iildrc inom den sjiilviigandc hondcklassen och de agrara undcrklasscrna stod vanligen under andras viilde. inom
eller utom familjen. Uc iildrcs auktoritet gällde siirskilt gcntcmot barnen.
U ndantagsstugorna för ttldringarna inom bondeklasscn liimnade mycket
övrigt att önska. Mänga gamla. sjuka och fattiga - även barn - hiinvisadcs
till en eländig "gemenskap" i dtJ.tidens fattigstugor. De triingdcs iivcn ut till
primitiva bostiider i byarnas utkanter och var tiimligen avskiirmade frfln
social gemenskap med det starkt skiktade samhiillct i övrigt.

De iildre i i11d11.1·trisamhiilll'l
Människors villkor, inte minst de äldres. förändrades kraftigt i takt med
den industriella expansionen. Arbete utanför hemmet blev allt vanligare.
Krav ställdes på arbetskraftens rörlighet. Industriarbetarnas tri\ngboddhct
och knappa löner inom penninghushållningens ram gav inte utrymme för
kost och logi till medellösa äldre anförvanter. Mekanisering och effektivering gav heller inte plats för de äldre i produktionen.
Den gemenskap - det sociala kontaktnät - pi1 gott och ont som fanns i
naturahushållningcns viirld var inte längre funktilmell i ett samhiillc med
nya förutsättningar för produktionen. Kvar fanns de känslomiissiga banden mellan generationerna. De helhjärtade insatser som gjordes av yngre
för iildre anförvanter kan symholiseras med den s. k. hemmadotterns uppoffrande insatser för sina föräldrar. Enskild viilgörenhet och social patriarkalism inom näringslivet hade begränsad betydelse. Utvecklingens huvudström var att stat och kommun tog över försörjning av och omsorg om de
äldre.
Jag har tidigare gett en översikt över utvecklingen inom socialpolitiken
inbegripet reformerna pä pensionsomrädet (avsnitt 2. I. I).
2 .10.2 U11·1'Cklingen a1· .rnm/11il/1·1.1 i11.1·t11.1er.fi"ir dl' iildre
1947 års ri'.fi>rm

Ar 1947 fattade statsmakterna ett viktigt beslut som kan ses som en
kursändring av samhällets insatser för de äldre. Beslutet avsåg all iindra
främst p:i två utmärkande oliigcnheter inom vården i Mderdomshem.
Som en konsekvens av folkpensionsreformen är 1940 skulle alderdomshemmens karaktär av fattigvärdsanstalter avskaffas. Omhändertagandet
på hemmen under denna tid motiverades till stor del av försörjningssvärigheter. Vidare skulle den s. k. klientelblandningcn avskaffas. Pä mänga
av ~tlderdomshemmcn "'hystes"' vad man kallade sinnessjuka eller sinnesslöa. krnppssjuka och fysiskt invalidiserade människor i olika Mdrar tillsammans med friskas. k. forsörjningsfall.
Ett ytterligare kännetecken för dätidens ålderdomshem var att de inte
erbjöd nägon aktiv värd. Alderdomshemmen var i stort sett förvaringsan-
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staltcr. lkssa förhtlllanden m:h den läga standarden skapade en uthredd
fruktan hland de gamla för denna värdform. Den mörka bilden hade naturligtvis m.:ksa ljusa inslag i form av personalens hchjärtade insatser. lät vara
att de ofta priiglades av en auktoritiir välvilja mot de s. k. understödstagarna.
Genom 1947 ärs heslut ville man skapa en hoendeform som de gamla inte
hehövde frukta eller känna motvilja inför. De skulle inte ses som understiidstagare utan som inackorderingsgäster. Folkpensionsreformen syftade
till att göra dem ekonomiskt oberoende. Ålderdomshemmen skulle rustas
upp och ges en biittre standard. Det gamla samboendesystemet skulle. för
dem som sa önskade. ersättas med enskilda rum. Vidare horde endast
iildre och handikappade. som var i hehov av omvårdnad och tillsyn. ho i
ålderdomshem. Äldre personer som var i hehov av vård i sjuk värdsinrättning skulle vårdas där. En förutsättning för denna avgränsning var dock att
vanlmöjligheterna utökades för vad man kallade sinnessjuka. sinnesslöa
och kroniskt sjuka.
1947 års beslut att ålderdomshemmens karaktär av fattigvardsanstalter
skulle försvinna ansågs innebära att bestämmelsen om ålderdomshem
horde tas upp i siirskild lagstiftning. I avvaktan på att 1952 års åldringsvärdsutredning blev 11irdig med sitt arbete fick dock lagbestämmelserna
kvarstn i ShjL. när denna är 1956 efterträdde 1918 ärs fattigv:irdslag.
I och med ShjL hlcv ålderdomshemmen öppna hem dit man kunde söka
sig av fri vilja. Man tog hl. a. hort lagbestämmelserna om arbetsplikt och
riitten att vidta discipliniira åtgärder mot den som bodde i ålderdomshem.
1957 1/rs riktlinjer

År 1957 utformade statsmakterna riktlinjer för vården av åldringar i
älderdomshemmen m. m. Till grund för beslutet låg åldringsvårdsutredningens hetiinkande. Man konstaterade att massfattigdom inte längre fanns
och därför inte krävde samhiillsinsatser för de äldre. Insatserna borde i
stället grundas p~1 de iildres hehov av bostäder. omvårdnad och service.
Efterfrågan borde tillgodoses inom ramen för ett så längt som möjligt fritt
konsumtions val. Insatserna för de iildre skulle inte bindas till vissa bestämda och en gäng för alla fastställda handlingsmönster. Man ansåg att särskilda hj~ilpatgiirder borde vidtas för att sä många gamla som möjligt i framtiden skulle kunna leva kvar i sin invanda miljö. I fräga om vårdinsatserna
inom ålderdomshemmen uttalades att någon aktiv sjuk vård inte skulle
himnas men väl sådan sjuk värd som kunde betecknas som en god hemsjukvård. Sjukvårdens insatser för de äldre skulle syfta till att återföra dem till
hälsa eller relativ hiilsa. Bestämmelserna om ålderdomshemmen fick stä.
kvar i ShjL.
När de nya folkpensionerna infördes år 1948. medförde de enligt föredragande departementschcfen ett ekonomiskt oberoende - men pil en
blygsam niva - för de flesta äldre. Förutom indextilHigg fick pensionärer-
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na standardhöjningar av folkpensionen. Aven den allmänna sjukförsäkringens ikrafttriidande år 1955 pitverkade de äldres situation. Folkpensioniirernas realinkomster hade ökat i takt med andra inkomsttagares. Omkring tva tredjedelar av pensionärerna hade inklimster vid sidan av pensionen. För ca en tredjedel motsvarade dessa sidoinkomster omkring eller
mer iin hälften av folkpensionen för ensamstående.
Gamla miinniskor bodde företrädesvis i det äldsta bostadsbeståndet. Ett
betydande antal gamla bodde i lägenheter som saknade vatten. avlopp. wc
lH.:h centralvärme. Särskilda åtgärder hade vidtagits f'ör att förbättra boendet. Pensioniirshem och pensionärsbostäder hade byggts i flerfamiljshus.
Lån och bidrag hade lämnats till förbättringar av äldre bostäder.
Bostadstillägget för pensionärer förbättrades efterhand. Enligt åldringsvärdsutredningen var emdlcrtid bostadstillägget inte sä stort att de äldre
kunde konkurrera om moderna lägenheter. Utredningen ansåg det viktigt
att bostadstilläggen i sa stor utsträckning som möjligt knöts till de faktiska
bostadskostnaderna. På grund av pågående utredningar kunde departementschefen inte mer än i princip instämma i utredningens uttalande.
Sedan år 1947 hade det gjorts betydande framsteg inom vården vid
ålderdomshem. Friimst gällde detta upprustning och modernisering av
hemmen. Kommunreformen. det ökade skatteunderlaget samt statsbidrag
som hade införts för ny- och ombyggnad av ålderdomshem hade stor
betydelse för denna utveckling. Fattigvårdskaraktären undanröjdes även
formellt när ShjL trädde i kraft år 1956. Folkpensionerna höjdes så att de
äldre kunde betala för sig och inte betraktas som försörjningsfall. Av detta
följde. ansåg dåvarande departementschefen. att avgiften på ett ålderdomshem inte skulle vara högre än att en pensionär med full folkpension
kunde betala avgiften. Riksdagen slog fast att denna princip borde uppställas som huvudregel.
I ett avseende hade ut vecklingen inom vården i ålderdomshem inte varit
så positiv. Detta gällde den s. k. klientelblandningen. I sin behandling av
propositionen är 1957 underströk riksdagen att frågan var minst lika aktuell
vid detta tillfälle som då statsmakterna tog beslutet är 1947. Andelen sjuka
i ålderdomshemmen hade sedan är 1950 varit konstant. Det hade dock
skett en bättre differentiering av dem som behövde värd.
De gamlas fruktan för ålderdomshemmen hade i allmänhet försvunnit.
Inte sällan sökte sig de äldre självmant till alderdomshemmen i en utsträckning som överträffade platstillgången.
I propositionen uttalades vidare att ålderdomshemmen i princip inte
tillhörde sjukvårdsorganisationen. Hemmen var inte avsedda för akut eller
långvarigt sjuka personer. Utgångspunkten för vilka som kunde beredas
plats i ålderdomshemmen skulle vara ShjL:s bestämmelser. Hemmens
uppgifter reglerades dock av en härd verklighet. Under en avsevärd framtid kom det att finnas sjuka äldringar i ålderdomshemmen. Det innebar inte
att departementschcfcn därmed accepterade att en del ålderdomshem fungerade som sjuk värdsanstalter.
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Sjuk värden borde byggas ut sä att det blev möjligt att ge alla iildre sjuka
en vård som !'.yftade till att äterföra dem till hälsa eller relativ hlilsa. Även
gamla människor kunde behandlas med framgäng. Det föreslogs att beteckningen kroniskt sjuk skulle mönstras ut och ersiittas med langvarigt
sjuk. I fräga om sjuk värden borde olika former av öppen värd uppmuntras.
Det framhölls i propositionen att en kvalificerad värd krävde viil utbildad
perslinal.
Ambitionen var att stl många gamla som möjligt skulle leva kvar i sin
invanda miljö. Särskilda åtgärder bnrde vidtas för de gamla i hemmen. s. k.
öppen åldringsvård. Skälet till detta var att hälla tillbaka behovet av
institutionsvärd. Även med avsevärda finansiella insatser ansägs en öppen
vård vara direkt ekonomiskt gynnsam för samhället.
Den s. k. hemtjänsten för gamla hade vuxit ut förhällandevis snabbt
under 1950-talct. Hemvårdarinnornas arbete spelade alltjiimt den största
rollen inom den sociala hemtjänstens äldringsvärdande verksamhet. Även
om statsbidrag inte föreslogs utgä till hemtjänstverksamheten. ansäg departementschefen att det var väsentligt att kommunerna fortsatte utvecklingen av verksamheten i de former den hade fätt. Frivilliga organisationers insatser borde stödjas.
I den s. k. hemtjänsten för gamla engagerades deltidsanställd personal.
Det ansägs värdefullt ur folkhushållets synpunkt att ta tillvara arbetsförmågan och yrkeskunnigheten hos husmödrar och andra kvinnor utanför
den vanliga arbetsmarknaden. Den anlitade arbetskraften måste dock uppfylla vissa krav på kunnighet och smidighet. Ersättningen för arbetet borde
inte sättas för lågt.
I propositionen underströks värdet av den verksamhet som höll pä att
växa fram för att bereda gamla förströelse. Vidare uttalades förht1ppningen
att sysselsättningsverksamheten vid i'lldcrdomshemmen skulle utvecklas
vidare.
Statsmakternas beslut är 1959 om allmän tilläggspension var en fortsättning av samhällets insatser för att förhättra de äldres ekonomi. Beslutet kan
sägas på sikt radikalt ha förändra\ de äldres ekonomiska situation i det
svenska samhället.

1964 års program
År 1963 lade socialpolitiska kommitten fram en kartläggning av åldringsvården. På grundval av denna beslöt riksdagen är 1%4 om vissa reformer
inom åldringsvården. I propositionen konstaterade dåvarande departementschefen att samhällets insatser syftade till att bereda de gamla ekonomisk självständighet, en god bostad och vid behov personlig värd och
omvårdnad. Ökningen av antalet äldre ansågs skärpa behovet av samhällets insatser.
De äldre hade i ekonomiskt avseende nått större oberoende och fått
större valmöjligheter. Det var närmast den allmänna försäkringen - främst
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pensioneringen - som hade förbiittrat de ~ildres situation. I framtiden
skulle förhållandena ytterligare förhiittras genom den allmiinna tilHiggsrensioneringen. En fortsatt successiv standardhöjning av folkrensionerna ansågs ha grundläggande betydelse för att de äldre skulle fä del av den
materiella välständsutvecklingen.
1%4 års program syftade till dels en kraftig satsning pä hiittre bostiider
och en utbyggnad av särskilda insatser sä att äldre sä länge som möjligt
skulle kunna bo kvar i sin invanda miljö. dels en snahh utbyggnad av
långtidssjukvården. Det underströks all de stora olikheterna mellan kommunerna beträffande äldringsv:\.rden var mindre tillfredsställande.
Bostäder för äldre ansågs vara en del av den allmänna bostadsförsörjningen för vilken kommunt:n hade ansvaret. De äldres hostadsbehov skulle
däiför beaktas i det kommunala bostadsbyggandet. Det behövdes en snabb
och omfattande uppmstning av de äldres bostäder. Förslag lades fram om
dels en inventering av de äldres bostäder. dels en ökning av den verksamhet som avsåg förbättringslån till bostäder för äldre. dels anordnande av
temporära bostäder för äldre.
Samtidigt som man förbättrade de äldres bostadssituation borde de
gamla fä en effektivare tillsyn och värd i hemmet. Den sociala hemhjälpen
borde byggas ut i betydande grad. Förslag lades fram om statsbidrag med
35 % av nettokostnaden för hemhjälp till äldre. handikappade och barnfamiljer. Statsbidraget skulle medverka till att verksamheten över hela landet byggdes ut sä att behoven täcktes.
Det fanns vidare behov av att stimulera en snabb utveckling av långtidssjukvården. Ett tidsbegränsat lånestöd till byggande av sjukhem infördes.
Länen skulle vara ränte- och amorteringsfria under fem år. Som villkor för
länen gällde bl. a. att sjukhemmen skulle inrättas och utrustas så att de fick
en hemliknande miljö. Man framhöll bl. a. att sjukhemmet för många
patienter skulle vara deras hem för en mycket lång tid. kanske återstoden
av deras liv. Det ansågs möjligt att ställa dessa krav utan att ge avkall på
sjukvårdsresurserna.
Utbyggd om.wrg

Genom en ändring i ShjL är 1968 har kommunerna getts en skyldighet att
bedriva uppsökande verksamhet. Beslutet avser att skapa en trygghet och
garanti för god personlig vård och omvårdnad för människorna. Den uppsökande verksamheten är avsedd att vara ett väsentligt inslag i det sociala
välfärdssystemet. Den skall vara en garanti för individens personliga värd
och omvärdnad - den personliga tryggheten - på samma sätt som lagen
om allmän försäkring är en viktig grund för ekonomisk trygghet.
År 1974 antog riksdagen förslag om nya statsbidragsregler för social
hemhjälp. Statsbidraget utgår numera med 35 % av kommunernas bruttokostnader för hemhjälpsverksamheten. I bidragsunderlaget ingår även
kostnader för här- och fotvård, badservice. matdistribution, snöröjning
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rn:h hemhjiilpslcdare. Även serviceinsatser som ges äldre och handikappade i servicehus iir statsbidragsberättigade liksom färdtjänsten.
2. /0.3 Di' iildre i dagc·ns samhiillc

Den följande redovisningen bygger på material från såviil socialutredningen som pensionärsundersökningen. Pensionärsundersökningen hade
till uppgift att mot bakgrund av socialpolitiska kommittens kartläggning
belysa utvecklingen och följa upp effekterna av 1964 ärs program. Vidare
skulle utredningen kartlägga pensionärernas situation i dagens samhälle
och analysera de framtida utvecklingslinjerna. Utredningen stödjer sig på
uppgifter frän en intervjuundersökning som gjordes bland älders-. förtidsoch blivande pensioniirer under mitten av år 1975. Fömtom en redovisning
av viss central statistik har pensionärsundersökningen i april 1975 också
genomfört en enkät bland landets samtliga kommuner. Vidare ti\lställdes
samtliga sjukvårdshuvudmän i december 1975 en enkät rörande hemsjukvärden. Utredningen redovisar också resultatet av en enkät om den somatiska långtidssjukvården som socialstyrelsen hade genomfört på utredningens uppdrag i oktober 1975. En liknande undersökning inom den psykiatriska vården tillställdes huvudmännen i februari 1976.
Omsorgerna om de äldre berör många samhällsområden. Inom regeringskansliet har nyligen tillsatts en äldreberedning med representanter för
social-. budget-. utbildnings-, bostads- och arbetsmarknadsdepartementen. Äldreberedningen skall åt regeringen bereda frågor om de äldres
levnadsförhållanden. I första hand skall man behandla aktuella frågor om
boende och vård. Beredningen skall även vara ett organ där man diskuterar
övergripande prioriteringar inom äldreomsorgen. Avsikten är att regeringen i anslutning till äldreberedningens arbete skall inbjuda till överläggningar med pensionärernas organisationer. landstings- och kommunförbunden
och med forskare och andra som har särskilda kunskaper eller erfarenheter
av äldrp··:nsorgen.
De iildres allmänna situation

Pensionärsundcrsökningen visar att de äldre i allmänhet är i ett förhållandevis gott fysiskt och psykiskt välbefinnande långt upp i åldrarna.
Utredningen ger alltså en mer positiv bild av pensionärernas verklighet än
vad som hittills har varit känt. Den aktiva levnadstiden visar sig - enligt
pensionärsundersökningens olika undersökningar - vara genomsnittligt
längre än vad man tidigare har trott. Det är först i slutet av 70-ärsäldern
som behovet av stöd och hjälp från omgivningen relativt snabbt ger sig
tillkänna. De småkrämpor o. d. som visar sig dessförinnan kan ofta framgångsrikt behandlas eller kompenseras med tekniska hjälpmedel.
Denna besk.rivning, som bl. a. forskningen har tagit fram. öppnar enligt
min mening stora möjligheter till framgångsrika insatser från samhällets
sida i fråga om omsorgerna om de äldre. Den stämmer väl med vad jag
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framhöll inledningsvis att de ~ildres kunskaper och livserfarenheter i ökande grad måste tas tillvara i samhällslivet. Matcrii1let ger enligt min mening
anledning till omprövning pa många punkter av de värderingar som hittills
har gmlt om de äldre i samhällslivet. Fortsatt forskning hehövs men det
forskningsmaterial som vi redan har hör studeras ingående och tas tillvara
niir vi skall förverkliga de politiska riktlinjerna för den framtida äldreomsorgen. Det kan också bli fråga om att göra vissa omprövningar av de
verklighetsförestlillningar och värderingar vi har om dt: äldre i samhället.
Förr var fritiden och rekreationsmöjlighett:rna hegränsade. De positiva
faktorerna var gemenskap med anhöriga och en väl känd krets utanför
familjen. I dag iir dd totala utbudet till pensionärerna mycket stort. Det
finns kursverksamht:t. resor. föreningsliv och andra kulturella aktiviteter.
förströelse och övriga former av samvaro. Det lir framför allt pensionärernas egna organisationer som ansvarar for uthudet men även inom den
kommunala äldreomsorgen görs hetydande insatser.
Flertalet pensionärer trivs enligt pensionärsundersökningen med pensionstiden. Men ensamhet och sysslolöshet är inte ovanligt. Ekonomiska
svarigheter. sysslolöshet. bristande självkänsla och utanförkänsla är störst
hland nyblivna pensionärer (60-69 ar). Ensamhet är det största problemet
i den äldsta <'lldcrsgruppen (80 ar och äldre}.
Pensionärsundersökningen visar att knappt hälften av ålderspensionärerna klinde till sina riittigheter. Pensionärerna var bäst informerade om
pensionens storlek och sämst om hyresbidrag. hostadstillägg m. m.
Behovet av samhällsservice bland äldre har vuxit under senare år. År
197.'i fick 327 000 ålderspensionärer eller 27 '.i av gruppen hjälp av samhället i nhgon form. Enligt pensioniirsundersökningen anlitade ungefär var
fjärde ::\lderspensioniir med bostad i den öppna marknaden service av
något slag. Praktiskt taget alla pensionärer i hldern 90 ar och diiröver var i
behov av samhällets stöd i en eller annan form. Behovet av hjiilp stiger
efter 7.'i ars ålder. Enligt pensionärsundersökningen anlitade år 197.'i niirmare var femte ålderspensionär social hemhjälp. Efterfrågan var störst i
aldersgruppen 8.'i-90 hr. Efterfrågan av service i ålderdomshem och inom
den somatiska långtidsvärden var störst i den högsta illdergruppen. 90 är
och äldre.
Det är alltså personer i de äldsta åldersgrupperna som behöver mest
stöd. I framtiden. som i dag. kommer de kvinnliga pensionärerna att
hehöva mest hjälp. Pensioniirsundersökningen konstaterar också att de
ensamstående har stiirre behov av hj~ilp och stöd än gifta och sammanhoende. Dödligheten hland dem som inte lever ensamma är påfallande låg i
jämförelse med ensamstäende i samma alder.
Trots alla insatser som görs for de äldre nu är jag medveten om att det
finns brister i dagens samhälle. Ensamhet m:h isolering, framför allt i
tätorter iir el! svårt problem hland allt för manga. kanske ~ärskilt för den
som överlever jämnåriga. anhöriga och vänner. Nedsatt rörlighet och
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hinder i boendemiljön liksom det iindradL' livsmtinstrct i det moderna
samhiillct medverkar till att mänga äldre upplever tillvaron som prohlcmfylld.
Arhetl'
I ökande grad har pensionärerna famnat arbetslivet. Somliga har kunnat
göra det av fri vilja. andra mot sin vilja. I dag behöver tildre heller inte
arbeta efter pensionsåldern för alt trygga sin matcriL'lla standard. Strukturomvandlingen medför särskilt stora risker för den äldre arbetskraften.

Detta gäller även rationaliseringar och effektiviseringar i företagen. Arbetsmarknadspolitiska ätgärder har satts in för att motverka en sådan
utveckling och trygga arbetet för de äldre. De s. k. trygghctslagarna pri
arbetslivets omrade har haft samma syfte.
Pcnsionärsundersökningcn visar att skiilen till att de äldre arbetar efter
pensioneringen är behovet av syssels~ittning. varefter följer intresset för
arbetet. Först pä tredje plats kommer ekonomiska skiil. En niistan lika stor
andel pensionärer arbetar för att komma i kontakt med andra.
Pensionärsundersökningen framhåller att det är förenat med stora svtirigheter att försöka förutse andelen rnrviirvsarbetande bland de äldre i
framtiden. Av de uppgifter som har framkommit i utredningen förefaller
det dock som om andelen äldre förvärvsarbetande kommer att minska.
Arbetet är en källa till försörjning med det kan och bör 01.:ksa ge en
positiv självupplevelse utifran medvetenheten att människan gör en insah.
medverkar i produktionen. Arbetet är också en kiilla till gemenskap. Upplevelserna av arbetslivet i detta avseende iir do1.:k mycket skiftande. En del
pensionärer har vid pensionsi'tlderns intr~ide åtskilliga lcvnadsär kvar b1\.de
med förmåga 01.:h vilja till att arbeta. Andra är slitna av ett häri arbete
under ett helt liv. Det iir här ofta fräga om brister som f"örst en demokratisering av arbetslivet och fortsatta förbättringar av arbetsmiljön k;rn avhjälpa.
Enligt StKial11tredningen är det av största betydelse all de som vill iivcn
skall kunna behålla sitt arbete efter uppnadd pensionsi'llder. Naturligtvis
måste det vara ett arbete i förhallande till deras arbetsförmåga. Den enskilde i åldern 60- 70 år måste enligt utredningen ges reella möjligheter att
välja mellan arbete och pensionering eller att kunna kombinera dessa.
Jag delar helt den principiella ståndpunkt som StKialutredningen har gett
uttryck för. Den rörliga pcnsionsålder som har genomförts inom den allmänna försäkringens ram på senare är med möjligheter för den enskilde att
mellan 60 och 70 års ålder viilja pensionstidpunkt och delpcnsion har också
detta syfte. Det gar dock inte att hlunda för att Jen nuvaranlle strukturförändringen inom arbetslivet medför stora risker för den äldre arbetskraften.
De arbetsmarknadspolitiska ätgärder som har satts in för att motverka
denna utve1.:kling måste fortsätta.
Jag är överens med socialutredningen om att brister i arbetslivet. som
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gör att arhetet upplevs negativt hör avhjiilpas genom en demokratisering
av arbetslivet 01:h fortsatta förhiittringar av arbetsmiljön. Skiilen for pensionärernas intresse av att arbeta är som har framgatt av pensionärsundersökningen främst behovet av syssclsiittning och kontakt samt intresset för
arbetet. I den mån de äldre inte kan vara kvar i arhetslivet m~1ste samhiillet
i andra former ta tillvara den kunskap och erfarenhet denna grupp har. Jag
aterkommer till detta.
Jag anser emellertid att utgångspunkten mäste vara att alla äldre som si\.
önskar skall få. och behålla ett arbete. Regeringen har heslutat tillsätta en
särskild utredning som skall kartlägga och analysera de möjligheter och
hinder som finns för äldre att förvärvsarbeta.

Inkomst
Pensionärsundersökningcn har gjort en specialbearbetning av inkomststatistiken för inkomståret 1974. Den visar att drygt en halv miljon personer över 67 är hade enbart folkpension som inkomstkälla. Niistan lika
många hade också annan pension. vanligen ATP.
Som en konsekvens av samhällets reformer under de senaste ärtiondena
kommer de äldres ekonomiska situation att ytterligare förbättras. De
äldres ekonomiska välfärd är därför säkrad i framtiden. Bade folkpension
och ATP är värdebeständiga genom deras anknytning till hasheloppct.
Pensionärsundersökningen har visat att andelen pensioniirer som kommer
att fä ATP successivt ökar. Men ännu år 1990 kommer en (jiirdedel av
ålderspensionärerna att vara utan ATP. De tillkommande pensioniirerna
får efter hand högre pension genom att antalet intjänade poängär ökar.
Pensionärsundersökningen redovisar en statistik i 1973 ärs priser som
visar att medelinkomsten för inkomsttagare i åldern 67 år och däröver steg
från I I 900 kr. ar 1961 till 15000 kr. i'tr 1973. De äldres ekonomiska
situation har således förbättrats hetydligt. Kvinnornas pension är i genomsnitt lägre iin männens (år 1974 var den sammanlagda medclpen!>ionen
10 399 kr. för kvinnor och 14 2 lo kr. för män).
En tredjedel av personer med skattepliktiga förmögenheter (mer än
200000 kr.) var personer i åldern 65 år och däröver. De ligde ocksä en
tredjedel av den samlade skattepliktiga förmögenheten (87 miljarder kr.).
Det råder alltså stora välståndsskillnader mellan pensionärerna liksom
inom befolkningen i övrigt.

Boendt•
Riksdagen har begärt en kartläggning och översyn av pensioniirernas
boendeförhållanden. Denna övervägs f. n. som jag har nämnt tidigare inom
äldreheredningen. Jag vill dock här något beröra de äldres boende. Jag har
i dessa frågor samrått med chefen för hostadsdepartementet.
Jag har tidigare påmint om statsmakternas uttalande år I 957 att särskilda
insatser måste vidtas för att så många gamla som möjligt i framtiden skall
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kunna leva kvar i sin invanda miljö och om beslutet år 1964 att genom vissa
åtgärder snabbt skapa biittre hostadsförhällandcn for de äldre.
Socialutredningen har fullföljt dessa tankegångar. Utredningen uttalar
att en ändamalsenlig bostad är en självklar förutsättning för goda livsvillkor. Målen sjiilvhestämmanderätt och normalisering. som jag kommer att
behandla senare. innebär att de äldre skall ha valfrihet och kunna leva och
ho som andra och med andra så längt detta över huvud taget kan förverkligas.
Socialutredningen betonar att man bör eftersträva en variationsrik utformning av boendemöjligheterna för äldre. Förutsättningar måste ges för
samvaro och gemenskap mellan olika åldersgrupper.
De iildres behov av ändamålsenliga bostäder måste beaktas i kommunernas bostadsförsörjningsprogram menar socialutredningen. Av pensionärsundersökningen framgår även att de flesta kommunerna avser att täcka
pensionärernas bostadshehov inom det allmänna hostadsbyggandet.
Pensionärerna 1illbringar en stor del av sin tid i bostaden. Det iir då
viktigt att bostaden är modern och välplanerad och i vissa fall individuellt
anpassad och utrustad med tekniska hjälpmedel. Utbudet av sociala tjänster till äldre måste också vara viil avvägt och differentierat. Härigenom
minskar även pensionärernas behov av hjälp. Detta är enligt sm:ialutredningen en följd av målet normalisering - de äldre bor i en normal miljö.
Socialutredningen uttalar vidare att pensionärernas miljö måste planeras
i samråd med dem. Miljön måste ses i ett hclhetsperspektiv så att den ger
möjlighet till både enskildhet och gemenskap. I bostadsområdet bör dagoch områ.dcscentraler upprättas. menar utredningen. De skall vara tillgängliga för alla invånare i ett geografiskt område. I första hand för barn
och pensionärer vilka är de grupper som har den mesta fritiden. Jag
återkommer till denna fråga.
Pensionärsundersökningen har framhållit att bostadsstandarden för pensionärer i glesbygden måste uppmärksammas i den allmänna bostadsplaneringen.
Pensionärsundersökningen ger exempel på hur kommunerna kan gå till
väga när ett bosladsområ.de. där det bor ett s1örre antal pensionärer, skall
förändras. Det bör enligt utredningen övervägas om inte en fastighet eller
en del av en sådan bör inrymma servicebostäder. Härigenom får pensionärerna möjlighet att bo kvar i det gamla bostadsomrtidet.
Pensionärsundcrsökningen hänvisar till boende- m:h bostadsfinansieringsutredningarnas slutbetänkande (SOU 1975: 51) Bostadsförsöi:ining och
bostadsbidrag i fråga om det framtida boendet. Utredningsförslagen bereds
f. n. inom bostadsdepartementet. I dessa utredningar framhälls att bostadspolitiken måste grundas på en helhetssyn. Med detta menas inte enbart
lägenheterna och deras standard utan också den yttre miljön och de sociala
förhållanden som gäller i ett bostadsområde. Enligt utredningarna skall
bostadspolitikcn främja en utveckling av bostadsmiljöerna som präglas av
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ett mängsidigt sm:ialt liv llCh som ger förutsättningar för kontakter mellan
miinniskor i olika levnadssituationer. I varje bostadsområde måste det
enligt utredningarna finnas väl utbyggd service så att inte vissa grupper.
nl. a. pcnsinniirerna nlir utestiingda fr1m området. Det kriivs en fortlöpande
anpassning till föriindrade hehov. Åtgärder som syftar till förbättring för
svaga grupper som redan hor i ett område hör komma i första hand.
Utredningarna fiireslog en siirskild lag llm hostadsförsörjning m. m. med
föreskrifter om hl. a. bostadssocial inventering.
Pensioniirsundersökningen visar att det finns en 3.lderssegregation i
noendet. 1 de centrala och iildre delarna av de större tätorterna är ålderspensioniirerna i allmänhet kraftigt överrepresenterade. I förortsområdena
iir andelen ålderspensioniirer låg. Sm:ialutredningen uttalar att segregationstendensen i boendet maste brytas.
Jag ansluter mig liksom remissinstanserna till uppfattningen att det hör
anses normalt att miinniskor behåller sin bostad när de hlir äldre. Denna
prim:ip mäste vara grundliiggande för den framtida äldreomsorgen. Det
betyder att ett diffen:nticrat utbud av service maste erbjudas pensionärerna.
De iildres hehov av ändamålsenliga bostäder måste beaktas i kllmmunens hostadsförsörjningsprogram. Striivan skall vara att sa långt möjligt ge
de iildre hostiider i det vanliga bostadsheståndet. Genom att knyta de
iildres hehov av iindamälsenliga bostäder till bostadsförsörjningsprogrammet för man de bästa möjligheterna att motverka älderssegregation i boendet. 1 saneringsomraden bör pensionärsundersökningens ide om att en
fastighet eller en del av sådan bör inrymma servicehostäder vara ett
riktmärke.
Den helhetssyn som hör gälla inom bostadspolitiken berör inte hara
liigenhetcrna och deras standard utan ocksä den yttre miljön llCh de sociala
förh~tllandcn som gäller inom ett bostadsområde. Jag menar att bostadsmiljön m<iste rräglas av ett m;)ngsidigt socialt liv. Härigenom ges förutsättningar för kontakter mellan m~inniskor i olika aldrar och levnadssituationer. Till förutsättningarna hör som Pensionärernas riksorganisation har
betonat en lättillgänglig omradeshunden service.
En konsekvens av min instiillning att de äldre sa langt som möjligt skall
bo kvar i sin invanda miljö blir att huvudlinjen hör vara att undvika en
kategorisering i boendet för iildre.
År 197.5 bodde nio av tio (8!Vi;J ålderspensionärer i bostäder pa öppna
marknaden. Resten hodde således i host~ider avsedda för pensioniirer eller
i institution. Andelen institutionshoende stiger naturligt nog med ökande
ålder. Pensioniirsundersökningen visar ocksa att gamla. ensamstäende
rensioniirer i glesbygd har den lägsta hostadsstandarden. Blivande pensionärer hade h;ittre standard än de som redan var pensil1nerade.
Ar 1960 bodde enligt folk- och bostadsräkningen närmare hälften !47 '.'-{)
av "hushållsförestitndarna .. i itldern över 6.5 är i omoderna bostiider. Det
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var hostiidcr som saknade en elier flera hckviirnligheter som vatten. avllipp, wc. centralvärme eller bad.
År 1975 bodde endast 10'>; av "hushällsförestandarna" i niimnda itlder i
omoderna bostiider. Samhiillets hostadspolitik. bl. a. de t1tgiirder som riksdagen beslöt ar 1964. har sälcdcs medfrirt en avsevärd förhiittring av
fägenhctcrnas kvalitet. Trots denna fiirhiittring menar pensinniirsundersökningen att pensioniirsgruppen hor i sämre bostäder än befolkningen i
övrigt. Uppgifter som styrker denna uppfattning är hiimtade ur bl. a. utredningens egen intervjuundersökning samt folk- och hnstadsräkningarna.
Av intervjuundersi.ikningen framgar att niira 1or.; av itlderspcnsioniirerna saknade vatten och avlopp. ca 15 ':; varmvatten och omkring 19'';
dusch/bad. En tredjedel av rörelsehandikappade alderspensioniirer bodde i
handikappanpassad hostad eller i institution. Det förefaller diirför som tvti
tredjedelar av ri.irclsehandikappade alderspensionärer inte hor i handikappanpassad bostad. Var femte !22 ';) älderspensioniir hodde en eller
flera trappor upp i hus som saknade hiss. Motsvarande uppgift för ri.irclsehandikappade ålderspensionärer var 15 r:;.
Pensionärsundersi.ikningen undersökte även den yttre miljön för pensionärer. Av intervjuundersökningen framgår att rörelsehandikappade hade
längre väg än andra miinniskor till livsmedelsaffär. kommunikationer och
postkontor. Äldre människnr hade i allmänhet fängre väg iin yngre till
så.dan service.
För äldre människor är närhet till liikare. sjuksköterska och apotek
särskilt betydelsefull. Var femte älderspensioniir och en lika stor andel av
de hlivande pensioniirerna hade mer iin en mil till hikare. var tionde hade
mer iin en mil till sjuksköterska.
Till en god hoendemiljö hör möjlighet att vistas ute i friska luften. Ca
hälften av pensioniirerna. bland de iildsta 7()'.:;. hade inte tillg~mg till
halkong enligt pensionärsundersökningen.
Kontakt med andra miinniskor är mycket viktig för att man skall uppleva
livet som meningsfullt. Pensioniirsundersökningen har försökt redovisa
hur många människor som befinner sig i riskzonen mot ensamhet. Drygt en
tredjedel ( 19 '.;; av miinnen och 47 r.; av kvinnorna) av samtliga alderspensionärer var ensamboende i sin bostad. Andelen ökar naturligt nog med
stigande akter. Endast 4 1 ·; av a.lderspensioniirerna bodde tillsammans med
sina barn. En (j~irdedel av äldcrspensioniirerna hade inte kontakt med
grannar. En tredjedel av äldcrspensionärerna uppgav att de hade någon
person eller familj i hostadsomrädet som de utbytte tjiinster med. Enligt
vissa jämförelser som pensioniirsundersökningcn har gjort bodde hlderspensioniirerna i mindre utsträckning iin övriga befolkningen i omrt1den där
miinniskor uthyter tjänster med varandra.
Som jag har nämnt tidigare hor drygt var tionde pensionär i särskilda
bostiider som iir avsedda för dem. Särskilda hostiider för pensilrnärer iir förutlim institutioner inom sjukvärden - pensionärshcm. insprängda pcn-
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sionärsfägenheter. temporära bostäder samt ålderdomshem och servicehus.
År 1962 fanns Lie! 32 000 liigenhcter i pensioniirshem. År 1975 hade
antalet lägenheter ökat till 41 300. Kartläggningen år 1975 visar att standarden var låg både utrymmes- och utrustningsmässigt. I mer än hiilften av
lägenheterna fanns varken bad eller dusch.
Enligt de planer som nu finns i kommunerna kommer man att ändra en
förhållandevis stor andel av bostäderna i pensionärshem. Vissa bostiider
kommer att rivas. andra kommer att ändras till servicehus. Kommunerna
avser också att hyra ut bostäderna till andra hyresgäster än pensionärer.
Under perioden 1962-1975 nästan fördubblades antalet insprängda pensionärslägenheter - från 11400 till 22 000. Hälften av fägenheterna fanns i
de s. k. storstadslänen.
Statsmakternas beslut år 1964 innebar bl. a. att man skulle förbättra
pensionärernas bostadsförhällanden i glesbygden. Det skulle anordnas
s. k. temporära bostäder - monteringsfärdiga hus. Byggandet ökade kraftigt fram till år 1968 men har sedan avtagit i allt snabharc takt. En viss
uppgång skedde dock år 1973. Enligt pensionärsundersi.ikningen kan dessa
bostäder på sikt vara en lösning på problemen för de äldre i glesbygd.
Pensionärsundersökningen visar att pensionärernas boendeförhållanden
har förbättrats påtagligt under det senaste decenniet. Det finns ändå allt för
många pensionärer som har otillfredsställande boendeförhållanden. särskilt rörelsehindrade och handikappade. Det gäller både lägenheternas
standard i olika avseenden och brist på kontakter med omgivningen. I de
områdesbeskrivningar som jag har nämnt tidigare (avsnitt 2.4) bör enligt
min mening ingå s. k. hostadssociala inventeringar bl. a. av de äldres
bostadssituation. Genom regelbundna beskrivningar får man en löpande
kunskap om boendeförhållandena.
Som jag har nämnt tidigare hör man så långt möjligt undvika kategorisering i boende för äldre. Vissa av de nuvarande pensionärshemmen och
temporära bostäderna hör kunna omformas och kompletteras med hchihliga serviceanordningar så att de tillgodoser det servicebehov som socialutredningen har avsett i fräga om servicehusen. Jag Merkommer till servicehusen senare (avsnitt 2. I0.5 Serviceboende J. De insrr~ingda liigenheterna
tillgodoser det viktiga normaliseringskravet att så längt möjligt minska
kategoriboendet. Det är vidare viktigt att de pensionärerna kan bo kvar i
sina gamla hostäder när de blir äldre. Bostadsförbättringslånen och
bostadsanpassningsbidragen har spelat en stor roll för att möjliggöra detta.
De frågor som jag har berört nu hör närmare överv:igas av iildreberedningen.
En ytterligare huvudlinje i framtiden maste vara att bygga ut konlaktverksamheten och skapa aktiv sysselsättning för pensionärerna. Jag atcrkommer till denna fråga.
I!! Rik.1·daf!en 1979/80. I sam/. Nr i. Dt•I A
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2. IU...I /)(' ci/Jres lllllid m· h1'.fi1/kni11Rl'fl
Statistiska 1.:entralbyrän <SCB) gör med jämna mellanrum beräkningar av
den framtida befolkningen efter ålder och kön enligt vissa antaganden. Den
senaste utgår frän befolkningsfördelningen vid slutet av år 1977 <Befolkningsrrognos för riket 1978-2000 med utblick mot 2025. Information i
rrognosfrägor. 1978: ."i).
Sveriges befolkning kommer enligt SCB att öka mycket litet under den
I dag urrgår befolkningen till 8.27 milj. människor. och den beräknas ar 1986 vara 8.36 milj. Därefter kommer folkmängden alt börja minska. Vid sekc:lskiftet bcriiknas den vara lika stor som nu.
dvs. 8.27 milj. Llnder början av 2000-talct rekar rrognosen mot en kraftigan~irmaste tio~irsrerioden.

re nedgäng. Ar 2025 ger beriikningarna en folkmängd som är mindre än 7 .8
milj.
Befolkningens hlderssammansättning kommer att förändras. Antalet
barn och ungdomar minskar med ungefär 10% fram till sekelskiftet och
minskningen beräknas fortsätta under början av 2000-talet. Fram till år
2000 ökar åldersgruppen förvärvsarhetande något, varefter den beräknas
minska under början av nästa sekel. Antalet pensionärer kommer att öka.
Ökningen gäller framför allt de allra äldsta. de över 85 års ålder - där
värdbehovet är mycket stort. Fram till sekelskiftet beräknas denna åldersgrupp öka med 80':i·. från ca 90000 till 160000 personer. Under början av
nästa sekel beräknas åldersgruppen minska något.
Åldersgruppernas andel av totalbefolkningen och deras förändring vill
jag belysa med nagra procentsiffror i runda tal för åren 1977. 2000 och
2025.
Barn i åldrarna t. o. m. 14 i\r minskar från 20 till 18 '}f. år 2000 för att vara
nere på 17% år 2025. Föräldrarna 15-64 år ökar andelen från 64% till
66 ':'r· år 2000 för att sedan sjunka till 63 1,:~. De äldsta - 65 år och äldre har i stort sett oföriindrad andel mellan fa 1977 och år 2000 - ca \6<:'4· men ökar till 20 ',:( år 2025.
Det är en sjiilvklarhet att utformningen av samhällets insatser för de
iildre fri'ln flera synpunkter får ökad betydelse av att antalet äldre. enligt
tillgängliga uppgifter. ökar i förhållande till andra i'lldersgrupper.

2.10.5 Samhiil/etsframtida in.1·atser.fi"ir de ii/Jre
Jag har hittills främst beskrivit samhällets hittillsvarande insatser för de
äldre. pensionärernas nuvarande situation och den väntade befolkningsutvecklingen. Innan jag gär över till att behandla de framtida insatserna inom
samhällets äldreomsorg vill jag ge några sammanfattande utgångspunkter.
Även om den obligatoriska skolan hade en begränsad omfattning när
dagens pensionärer var barn. har kunskapsnivån höjts i förhallande till
tidigare generationer. Samtidigt har samhället blivit mer sektoriserat och
komplicerat. Andra krav ställs i dag pft kunskap och samhällsorientering
än förr.
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Som jag har nämnt tidigare har de äldre i ökande grad tvingats lämna
arbetslivet framför allt pi\ grund av strukturomvandlingen inom industrin.
Genom förbättrade pensioner och vidgade möjligheter till pensionering har
de äldres materiella standard tryggats. Även om det finns brister har deras
bostadsförhållanden och omsorgerna om dem förbättrats. En utveckling
pågår för att öka de äldres deltagande i samhällslivet. Alltför många äldre
människor upplever dock tillvaron problemfylld.
Mälen för samhällets insatser inom socialtjänsten kommer till uttryck i
portalparagrafcn i förslaget till socialtjänstlag och i helhetssynen. Den
särskilda målsättningen för äldreomsorgen återkommer jag strax till. Insatserna mi\.ste inriktas på att förändra de brister i välfärden som bl. a.
socialutredningen och pensionärsundersökningen har redovisat.
Med ett ökande antal äldre behövs ökade samhälleliga insatser för dem.
De har själva under sin levnadstid arbetat för en materiell trygghet under
pensionstiden. Jag anser att en grundläggande utgångspunkt för samhällets
äldreomsorg bör vara att med den materiella tryggheten som grund medverka till en meningsfylld livssituation för de äldre.
Samhällets framtida insatser inom äldreomsorgen måste utgå från synsättet att de äldre är en tillgång för samhället. Deras kunskaper och
livserfarenheter måste i ökande grad tas tillvara i samhällslivet. Denna
utgångspunkt stöds av pensionärsundersökningens redovisning att de äldre
visar ett förhållandevis gott fysiskt och psykiskt välbefinnande långt upp i
åldrarna. Pensionärernas verklighet är trots allt mer positiv än vad vi
hittills har föreställt oss.
Mål för äldreomsorgen

Socialutredningen föreslår att delmålen för äldreomsorgen skall vara
självbestämmanderätt och normalisering. Självbestämmanderätt inom
äldreomsorgen förutsätter ett differentierat utbud av stöd- och serviceformer. Individen skall själv kunna välja mellan dessa. Den service som
den äldre har valt skall ges utan ingrepp i den personliga integriteten. De
äldre själva och deras organisationer bör aktivt medverka i utformningen
av äldreomsorgen.
Med normalisering som delmål inom äldreomsorgen menar socialutredningen att samhällets insatser skall underlätta för de äldre att bo i sin
vanliga miljö. Vård och service bör tillhandahMlas i de äldres bostäder
eller i närbelägna servicelokaler av olika slag. Insatserna för de äldre bör
så långt det är möjligt ges i samma former som för övriga medborgare. De
särskilda krav som kan gälla för äldre personer bör beaktas.
Socialutredningens förslag om äldreomsorg får ett mycket gott mottagande av remissinstanserna. Dessa delar utredningens förslag till principer
och riktlinjer. Genomgående betonas vikten av att insatserna för de äldre
vägleds av självbestämmanderätt och normalisering. Några remissinstanser anser att avsnittet tillhör betänkandets mest förtjänstfulla. Den övcrvä-
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gande delen av remissinstanserna tillstyrker oreserverat utredningens förslag.
Jag ansluter mig till uppfattningen att självbestämmanderätt och normalisering bör gälla som delmål för äldreomsorgen. Som jag framhöll nyss
är det också viktigt att vi ser de äldre som en tillgäng i samhället. Deras
kunskaper och erfarenheter. vilka de har förvärvat under ett långt liv,
måste komma till uttryck i samhällslivet. Detta innebär inte bara att pensionärerna skall ges möjlighet till ett aktivt liv för att motverka isolering
och passivitet. utan även att de aktivt skall delta inom olika områden av
samhällslivet.
De äldres egnu i11itiati1· skull stimuleras

Av det sagda följer att pensionärernas egna initiativ skall stimuleras.
Som socialutredningen framhl\ller utgör den allt större pensionärsgruppen
en betydelsefull maktfaktor i samhället, främst genom sina organisationer.
Enligt pensionärsundersökningen var ca 60'1r av ålderspensionärerna anslutna till någon pensionärsförening, något politiskt parti, eller nagon fackförening, frikyrka eller handikapporganisation. Pensionärsorganisationerna anslöt ca 30 % av ålderspensionärerna. Därefter kom de politiska
och fackliga organisationerna. Inte mindre än 89 % av ålderspensionärerna
uppges ha röstat vid 1973 års val. Bland de yngsta ålderspensionärerna var
andelen 96%. Kvinnorna röstade i mindre utsträckning än männen. Siffrorna pekar på det stora intresse pensionärerna har för samhällsfrågorna.
En form av aktivitet för pensionärerna är föreningsarhete. Enligt socialutredningen behöver pensionärernas förening:u; stöd för sin verksamhet i
olika former genom bidrag eller genom hjälp med lokaler. Sådant stöd
stämmer väl med principen om självbestämmanderätt. Enligt normaliseringsprincipen skall verksamhet bedrivas inom många föreningar. När det
krävs direkt kommunalt engagemang kan detta genomföras inom kommunens olika verksamhetsområden, bl. a. socialnämndens, fritidsnämndens
och kulturnämndens.
Kommunerna understöder eller driver själva en omfattande fritidsverksamhet utanför institutionerna enligt pensionärsundersökningen. Den vanligaste sysselsättningen är studier men också olika typer av hantverk och
hobbyarbeten. Film, musik och föreläsningar för pensionärerna förekommer också liksom utställningar och distribution av böcker via bokbussar.
Vidare förekommer sådan verksamhet som dans, sång, motionsidrott och
utflykter.
Besök hos anhöriga, vänner och olika institutioner är en viktig form av
aktiv tillvaro. För detta krävs goda kommunikationer. Vissa kommuner
lämnar subventioner till pensionärerna för att de skall kunna besöka teater,
bio eller andra nöjestillställningar - ibland i form av särskilda föreställningar för pensionärer.
Enligt socialutredningen bör det vara en gemensam uppgift för arbets-
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marknadsparterna. framför allt för fackföreningarna, att ta ansvaret för att
de äldre får en meningsfull och berikande kontakt och gemenskap med
varandra även efter uppnådd pensionsälder. Utredningen menar att socialtjänsten vid behov bör ta initiativ i denna fråga.
Pensionärsundersökningen erinrar om att socialpolitiska kommitten lade
fram förslag om kontaktpersoner - by- och kvartersvis - som olika
organisationer kunde stå för. I utredningen redovisas ett projekt kallat
"Grannansvar" i vilket man har prövat en komplettering av den sociala
hemtjänsten med ett nät av kontakter med människor inom de äldres
närmaste omgivning.
I framtiden anser pensionärsundersökningen att man kan räkna med att
pensionärerna själva, inte minst genom sina organisationer. kommer att
göra större insatser för sysselsättnings- och kontakt verksamhet m. m.
Socialutredningen framhåller att man bör försöka finna en avvägning
mellan å ena sidan de specialiserade intressen som pensionärerna har för
att säkerställa sin situation och å andra sidan en helhetssyn över i\.klcrsgränsema. Enligt principen normalisering är det viktigt att pensionärerna
aktivt medverkar i hela samhällslivet. Via pensionärsråd i kommunerna
och förtroenderåd vid ålderdomshem eller servicehus menar socialutredningen att de äldre kan stärka sina möjligheter till inflytande över sina
villkor i enlighet med principen om självbestämmande. Pensionärernas
miljö måste planeras i samråd med dem och ses i ett helhetsperspektiv så
att den ger möjlighet till enskildhet och gemenskap.
Flertalet remissinstanser som har uttalat sig i denna fråga tillstyrker
förslagen. Några remissinstanser anser att ekonomiskt stöd bör utgå.
Av delmålet självbestämmanderätt följer enligt min mening att de äldres
egna initiativ skall stimuleras. Jag ansluter mig till vad socialutredningen
och pensionärsundersökningen har sagt i dessa delar. Jag anser det angeläget att samhället även i fortsättningen stödjer pensionärernas organisationer.
Det är som socialutredningen bl. a. har pil.pekat angeläget att pensionärerna medverkar i hela samhällslivet. De bör spela en viktig roll i ett
organisations- och samhällsliv. som omfattar alla åldrar. Det är samtidigt
ett samhällsintresse att det finns ett varierat och mängfacetterat föreningsliv, som inom samhällsramen företräder olika gruppers intressen.
Kommunerna stödjer i dag på olika sätt och i varierande omfattning
pensionärernas organisationer. De har de bästa förutsättningarna att bedöma de lokala organisationernas behov av stöd och i vilka former detta bör
lämnas. Jag anser att äldreberedningen bör kartlägga hur och i vilken
omfattning kommunerna stödjer pensionärernas egna organisationer samt
hur de bedömer behovet av ytterligare stödinsatser av ekonomiskt och
annat slag.
För att tillgodogöra sig kostnaderna för vård eller försörjning har kommunen rätt enligt 10 kap. 3 ~ lagen om allmän försäkring att uppbära
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pensionärens folkpension. Enligt pensionärsumlersökningen fick i april
197.'i mindre än hälften av i\.lden.lomshemmens pensionärer sin pension
själva. Sm:ialutrcdningen menar att denna inskränkning i rätten för
i'tlderdomshemmens pensionärer att själva uppbära sin folkpension är
otidsenlig och bör upphävas. Bestämmelsen, som infördes är 1962, grundar
sig enligt utredningen pi\ ett förlegat synsätt. Som jag har nämnt tidigare
beslöt riksdagen i\r 1947 att älderdomshemmen inte längre skulle vara
försörjningsanstalter. Enligt socialutredningen har bestämmelsen frän i'lr
1962 inte föl.it utvecklingen utan bygger p1\. det synsätt som gällde före är
1947. Att bibehftlla bestämmelserna strider enligt utredningens uppfattning
mot delmälen för äldreomsorg.
Socialutredningen menar att pensionärer som si\ önskar även i fortsättningen bör ha möjlighet att fa service frän kommunerna genom att dessa
lyfter pensionen. Denna form av service skall dä hygga pä pensionärens
fria vilja. Det begränsade antalet ärenden då hetalningsvägran förekommer
måste enligt utredningen lösas på annat sätt än genom att inskränka rätten
för samtliga pensionärer i hlderdomshem alt uppbära sin pension. Förslaget att upphäva inskränkningarna i pensionärernas rätt till pension har
tillstyrkts i det närmaste enhälligt av de remissinstanser som har uttalat sig
i frågan.
Jag delar helt socialutredningens uppfattning att det är en otidsenlig
bestämmelse att kommunen skall äga rätt att uppbära den pensionsberättigades folkpension och att bestämmelsen är oförenlig med de delmål som
gäller för äldreomsorgen. Jag föreslår därför att den skall upphävas.
Planering

cll"

äldrl'o111.rnrgl'11

Åtskilliga remissinstanser anser att det hör införas en laglig skyldighet
för kommunen att upprätta en plan för äldreomsorgen i likhet med vad som
gäller för barnomsorgen. Fri\gan har inte behandlats av socialutredningen.
Socialpolitiska kommitten tog upp frägan om planering av äldreomsorgen i sitt hetänkande ar 1964. Enligt pensionärsundersökningcns kommunenkät förekom det är 197.'i inte någon mer systematisk och organiserad
planering av iildreomsorgen. Översiktsplaner för iildreomsorgen har dock
därefter vunnit spridning i kommunerna. Den kommunalekonomiska långtidsplaneringen (KELP) ;ir ett viktigt planeringsinstrument enligt pensionärsundersökningen. Den redovisar dol'.k inte beräknad utveckling av
t. ex. vård- och h_i;ilpbehov för pensionärer. Detta utgör en brist. Pä sjukvärdssidan finns det dock enligt utredningen mera omfattande planer rörande äldre.
Pensionärsundersökningen anser att kunskaper och erfarenheter om
iildreomsorgen fortlöpande hör samlas in. sammanstiillas. systematiseras
m:h kompletteras med sikte pi anv~i.ndning för plancringsändamM. SCB·.s
statistik är inte tillräcklig. Den hör bearbetas for att man skall få en vidgad
och fördjupad hild av de äldres situation. Inte enbart kvantitativa utan
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ocksi1 kvalitativa välfardsaspekter bör ingå. Samordningen mellan huvudmännen bör också uppmärksammas.
Del ökande antalet pensionärer och behovet av utbyggda insatser för
äldre från samhällets sida gör det enligt pensionärsundersökningen nödvändigt alt skjuta planeringen i förgrunden. Planerna bör utarbetas på riks-,
läns- och kommunnivå. De bör gälla både hälso- och sjukvård samt socialtjänst. De måste omfatta behov och resurser för olika verksamheter. Även
personalfrägor och personalutbildning bör ingå i planerna. De skall utgöra
grunden för en utveckling med syfte att ge de äldre bra levnadsbetingelser.
Enligt vau jag har inhiimtat upprättar flertalet kommuner numera särskilda planer för äldreomsorgen. Det är med tillfredsställelse jag har noterat
alt landstings- och kommunförbunden. socialstyrelsen och Spri i ett samarbetsprojekt rörande primärvården och äldreomsorgen har påtalat behovet
av utveckling av planeringsarbetet inom kommunerna. Samordningsfrägorna mellan kommun och landsting tas också upp till behandling.
Äldreomsorgen bör ingå som en viktig del i den planering av socialtjänsten som jag har behandlat tidigare (avsnitt 2.4). Därmed tillgodoses i
huvudsak de önskemål om en plan för äldreomsorgen som remissinstanserna och pensionärsundersökningen har framställt. Det hör. liksom i fråga
om övriga områden inom sm:ialtjänsten. ankomma på socialstyrelsen alt
sammanställa kommunernas och landstingens planer. Jag återkommer till
detta (avsnitt 2.21 ).

Fiirhacddse inför en

mening~frlld

pensionstid

Genom de senaste årens pensionsreformer har allt fler aktiva och vitala
människor fått möjlighet till ålderspension. Somliga när en hög ä.lder med
relativt väl bevarade krafter och funktioner. medan andra långt tidigare får
betydande försämringar av fysisk eller psykisk natur. De biologiska förändringarna påverkas av den sociala situationen t. ex. genom förlust av
make. andra anhöriga. gamla vänner eller genom utträde ur arbetslivet.
Pensioneringen blir därför för många en ny situation som man måste
förbereda sig inför.
Direkta förberedelser inför pensioneringen tycks vara mindre vanliga.
Under senare år har det kommit igäng viss kursverksamhet som syftar till
att underlätta övergången frän aktivt yrkesliv till pensionering. Enligt
socialutredningen är det viktigt att genom information m. m. underlätta
anpassningen till de nya förhållandena så att pensionstiden upplevs som
meningsfull och positiv.
Pensionärsundersökningen anser att den verksamhet som nu håller på
att växa fram för förberedelse till livet som pensionär är splittrad till såväl
innehåll som organisation. En samordnad ledning saknas. Ett samarbete
bör komma till stånd mellan statliga och kommunala myndigheter. utbildningsanstalter. fackliga organisationer. pensionärsorganisationcr. studie-
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förbund och arhetsgivare. Utredningen anser att de problem som möter
blivande och nyhlivna pensioniirer inte har hclysts pli ett tillfrcdsstiillande
sätt. Bättre kartläggningar och analyser bör därför ligga till grund som
underlag för åtgärder.
Både socialutredningen och pensionärsundersökningcn anser det viktigt
att blivande pensionärer förbereds pl'l de förändringar pensioneringen för
med sig. Härigenom ökar förutsättningen för att pensionstiden upplevs
som meningsfull och positiv för den enskilde. Enligt socialutredningen är
detta en uppgift för såväl myndigheter och folkrörelser som företag och
fackliga organisationer. Socialutredningen har föreslagit en särskild bestämmelse i socialtjänstlagen om stöd för att underlätta övergängen frän ett
yrkesverksamt liv.
Jag anser det självklart att pensionstiden måste fä upplevas som meningsfull och innehållsrik för den enskilde. Antalet pensionärer har ökat
kraftigt dels genom den sänkta pensionsäldern. dels förändringarna i åldersstrukturen. Detta stryker alldeles särskilt under vikten av att samhället
medverkar i utvecklingen. En god början är. som både socialutredningen
och pensionärsundersökningen framhäller. att myndigheter. folkrörelser.
företag och fackliga organisationer samverkar i förberedelserna inför pensioneringen. Som har framhållits under remissbehandlingen av bl. a. LO.
Stockholms kommun och Föreningen Sveriges socialchefer är det viktigt
att pensionärerna kan hälla kontakt med tidigare arbetskamrater.
Frågor om förberedelsen inför pensioneringen hör till dem som bör tas
upp av äldreberedningen. Jag vill för egen del peka på önskvärdheten av
att det i den del av kommunernas verksamhetsplanering som gäller de
äldre också ingår ett avsnitt om behovet av samordnade resurser för att
förbereda människor inför pensioneringen. Det är kommunerna som bäst
känner de enskildas situation. Kommunerna har också goda kontakter med
folkrörelser, fackliga organisationer och företag. De bästa insatserna torde
därför kunna göras inom ramen för kommunens samordningsansvar.

Kontaktverksamhet med akth· sysselsättning
Som jag har erinrat om redan var fritiden och rekreationsmöjligheterna
förr mer begränsade än nu. Gemenskap med anhöriga och en välkänd krets
utanför var då en positiv faktor. I dag är det totala utbudet till pensionärerna mycket stort.
Socialutredningen uttalar att socialtjänsten kan och bör medverka till en
positiv utveckling av samhället som befrämjar gemenskap och bryter isolering och passivitet. Många gamla känner sig ensamma. Pensionärsundersökningen har visat att många också vill att kommunen ordnar med kontaktverksamhet.
Genom information bör de enskildas Ievnadsbetingelser underlättas och
förbättras. En mer allmän informationsverksamhet bedrivs av samhället.
Genom socialkatalogen ges f. n. en allmän information om socialförsäk-
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ringar. socialvården och hälso- och sjukvården. Olika iimhetsverk liksom
kommuner och landsting. i de senare fallen dock inte alla. liimnar ocksa
allmän information.
Behovet av information är stort. har pensionärsumJcrsökningen visat.
Var fjärde älderspensionär och blivamJc pensionär k~inde inte till sina
rättigheter och förmåner eller vart de skulle vända sig för att fä uppgifter
om dessa.
Pensionärsundersökningen menar att det hehövs större informationsinsatser, framför allt av kommunerna. Pensionärernas organisationer har
ocksä en viktig uppgift. Det behövs en kommunal självprövning av om
informationsinsatserna till de äldre är tillräckliga och lämpligt utformade.
Betydande informationsbehov har enligt socialutredningen inte tillgodosetts trots att upplysningsverksamheten har byggts ut kraftigt. Informationen blir effektiv först när den är anpassad till lokala förhållanden och
inriktade på dessa.
För många pensionärer är ensamhet och isolering ett stort prohlcm. Pä
kvällar. nätter och helger är oron ofta störst samtidigt som möjligheterna
att få kontakt är minst. Detta förhållande begränsar valfriheten för de äldre
när det gäller deras boende. Socialutredningen anser det angeläget att
behovet av en allmän social jour tillgodoses i kommunerna.
Enligt utredningen måste målet för samhällets socialtjänst vara att ha sä
god kännedom om människors situation att vissa väsentliga behov kan
tillgodoses. Ett av medlen för att nå detta mål är den uppsökande verksamheten. Jag har tidigare behandlat denna verksamhet (avsnitt 2.41. De äldre
är en särskilt viktig grupp i detta sammanhang.
Pensionärsundersökningen studerade den uppsökande verksamhetens
organisation och omfattning. Av kartläggningen framgår att verksamheten
i de flesta kommuner inte är den garanti för personlig trygghet som har
avsetts och förutsatts.
Alla vägar bör enligt pensionärsundersökningcn prövas för att fä kontakt
med människor. Kommunen skall via den uppsökande verksamheten söka
nä den enskilde och kunna erbjuda tjänster. Den betydelsefulla kunskap
som kommunen får för sin planering via den uppsökande verksamheten är
också viktig. Decentraliseringen av resurser ut i bostadsområdena är enligt
pensionärsundersökningen ett steg i rätt riktning för att komma niira människorna.
Jag kan i allt väsentligt instämma i pensionärsundersökningens uppfattning. Samtidigt vill jag när det gäller den uppsökande verksamheten betona
att det är viktigt att verksamheten utformas så att den enskildes integritet
skyddas.
All personal som arhetar inom socialtjänsten skall enligt min mening
kunna förmedla kunskaper om invånarnas rättigheter och förmåner. Bl. a.
via den sociala hemtjänsten kan detta ske till pensionärerna.
Kommunerna har byggt ut olika tjänster som telefonservice eller larm-
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system for att öka pensionärernas trygghet. Detta har varit möjligt. dtersom flertalet pensionärer enligt pensioniirsundersökningen har telefon.
Genom dessa tj1inster kan pensionären påkalla hjälp vid skilda nödsituationer. Ytll:rligare atgärder som syftar till att skapa trygghet för pensionären iir möjligheten att erhålla ledsagare under promenader. Besöksverksamhet/väntjiinst har etahlerats i vissa kommuner för att bryta ensamhet
och isnlering. Atminstnne en tredjedel av kommunerna har sådan verksamhet.
Jag vill erinra om att jag tidigare har shillt mig positiv till projekt som
befrämjar att niit av kontakter människor emellan byggs upp i bostadsomrt1dena. Pensionärernas egna organisationer kommer här att ha en stor
betydelse för de äldres situation.
Enligt pensioniirsundersökningens kommunenkät fanns det nästan 750
dagcentraler i april 1975. I dessa fanns ett varierande utbud av tjänster rn.:h
aktiviteter: handledd hobbyverksamhet. studie- eller nöjesbesök, musik,
teater. filmunderhallning. lum:hservering. fotvard etc. och biblioteksverksamhet. 1 ökande omfattning förekommer lämplig industriell sysselsättning.
Dessa dag- eller områdeseentraler kan användas för att skapa sociala
kontakter över åldersgränserna i ett bostadsområde. I första hand för barn
och pensionärer. som har den mesta fritiden. Socialutredningen uttalar att
det i en dagcentral kan ingå t. ex. ett fritidshem, socialmedicinsk service
samt utrymme för skiftande aktiviteter. Dessa kan exempelvis vara studie-.
biblioteks- och hobbyverksamheter av olika slag beroende på de boendes
önskemt'll.
De remiss instanser som har berört de frägor som jag har behandlat nu
närmast är positiva till vad socialutredningen har uttalat. Dessa verksamheter stämmer v1il med normaliseringsmälet. och de kan utgöra ett v~irde
fullt stel! i ut vecklingen. Jag vill samtidigt betona att det Lir nödviindigt att
genom försöksverksamhet fä erfarenhi:ter för att kunna bedöma en dagcentrals lämpliga utformning.
Sl'n·iceh11entle

1964 ärs beslut av riksdagen pekade pa att det behövdes alternativa
boendeformer för de äldre. f-'örst under 1970-talet har sädana boendeformer utvecklats i nägl1n mer nämnvärd omfattning. Debatten under
senare år har gällt servicebostäder som alternativ till älderdomshem.
Socialutredningen har framhållit att det centrala i bestämmelserna om
i'llderdomshcm i ShjL inte är att tillgodose de äldres behov av bostad. utan
erbjuda värd och tillsyn som inte gi:s i annan form.
Det har tillkommit :20000 platser i ålderdomshem under de senaste 15
åren. Det finns i dag drygt 60000 platser. Kommunerna planerar att bygga
3 300 nya platser under åren 1975- 1985. Antalet ålderdomshem har minskat i riket. medan antalet platser har ökat. Samtidigt har det skett en
all

successiv förnyelse av hemmen.
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Nästan alla vtlrdplatser finns i dag i enkelrum. Standarden har stigit men
den är inte tillfredsshillande vid många ålderdomshem. fortfarande förekommer flerbäddsrum och toaletter i korridorer i äldre och omoderna hem.
I dag finns det så gott som inga icke ålderspensionärer i ålderdomshem.
Drygt tva tredjedelar av älderdomshemsgästerna var är 1972 över 80 år.
Knappt hiilften av pensionärerna i ålderdomshem är gravt handikappade
visar pensionärsundersökningen.
Många av pensionärerna i ålderdomshemmen ( 16 %) är mycket vårdkrävande eller har behov av långtidssjuk värd. Variationen är dock stor mellan
länen. Pensionärsundersökningen anser att tillsyns- och vårdbchovet för
boende i ålderdomshem är större i dag än för 15 är sedan. när vårdbchovet
undersöktes.
Pensionärsundersökningen menar att ålderdomshemmen är bättre rustade att ta hand om mera vårdkrävande pensionärer i dag än år 1%2. Den
utbildade personalen har ökat liksom personaltätheten. Också läkarmedverkan har ökat. År 1975 fanns det sysselsättningshandledare vid nästan
alla ålderdomshem. Vid ca 75 C.'r av ålderdomshemmen fanns förtroenderåd eller samrådsgrupper.
Snm jag har nämnt inledningsvis har nya boendeformer för de äldre
utvecklats under de senaste liren. Det gäller främst s. k. servicehus. I vissa
kommuner benämns dessa pensionärshotell. bostadshotell e. d. Ibland
avser ocksä begreppet en del av en fastighet. Av pensionärsundersökningens kommunenkät är 1975 framgår att 61 kommuner hade servicebostäder. flertalet i kommuner med mer än 60000 invånare. Antalet bostäder
var 6 500 i vilka det bodde 6 900 hyresgäster. Enligt kommunernas planer
för perioden 1975- 1985 skall ytterligare I0 400 lägenheter byggas i servicehus.
Flertalet lägenheter (70 "/,)omfattade ett rum och kök eller kokvrå, 27 'J~.·
av lägenheterna hade två rum och kök eller kokvrä och resterande andel
tre rum eller flera. Det fanns betydande standardskillnader inom denna typ
av bostäder.
Ett varierande serviceutbud lämnades i anslutning till servicebostäderna. Omkring fyra femtedelar av servicebostäderna hade tillgång till
hobbylokaler. restaurang/matsal och läsrum/bibliotek. Badavdelning fanns
i anslutning till tre fjärdedelar av lägenheterna. Till ungefär två tredjedelar
av lägenheterna fanns rum för fot- och hårvärd och grupprum/studierum.
Till knappt hälften av servicebostäderna fanns det motionsrum.
Enligt pensionärsundersökningen var 28 r;'r av de boende i servicebostäderna relativt gravt handikappade.
Personalen vid servicebostäderna var anställda inom den sociala hemtjänsten. Drygt en fjärdedel hade föreståndare som arbetsledare och
knappt en fjärdedel hemvårdsassistcnt. I övrigt var personalen anknuten
till den reguljära hemtjänstverksamheten.
Socialstyrelsen och Kommunförbundet har försökt stimulera kommu-
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nerna att bygga servicehus. År 1972 gav socialstyrelsen ut en skrift Servicehus (Socialstyrelsen redovisar nr. 28). 1 denna anges de krav som enligt
socialstyrelsen bör gälla för att en anläggning skall kunna kallas servicehus. Det genomgående kravet är sj~ilvständighet i boendet. Kommunförbundet gjorde i samverkan med socialstyrelsen en inventering av servicebostäderna är 1975. Materialet frän inventeringen finns redovisat i skriften
Serviceboende för äldre.
Enligt srn.:ialutredningen måste del inom överskådlig tid finnas en boendeform som motsvarar den som ålderdomshemmen representerar. Det
finns annars risk för att grupper av pensionärer inte fär den service som
motsvarar deras behov. Pensionärsundersökningen menar att ålderdomshemmen har en viktig funktion inom äldreomsorgen. En alltför omfattande
och kanske passiverande omvårdnad får emellertid inte ges i dessa hem.
Utredningen anser det vara synnerligen angeläget att den inledda utve1:klingen med standardförbättringar av skilda slag inom ålderdomshemmen
fortsätter.
I såväl utrymme som former för service skiljer sig ålderdomshem från
servicehus enligt socialutredningen. Medan pensionären i ålderdomshemmet som regel har ett eget rum. har han eller hon i servicehuset egen
lägenhet. I bästa fall finns det möjlighet att koka kaffe e. d. i ålderdomshem
där pensionären är helinackorderad och betalar för allt i ett pris. I servicehuset hyr pensionären lägenheten och har där möjlighet att själv laga sin
mat. Kommunalt hostadstillägg för hyran kan utgå till äldre som bor i
servicehus. Pensionären få.r betala för de tjänster han eller hon önskar.
Socialutredningen uttalar sammanfattninjlsvis att de äldre i ålderdomshemmet framför allt får sitt trygghetsbehov tillgodosett genom den omfattande service och omvårdnad som ges där. Servicehusen däremot tillgodoser en högre grad av självständighet utan att åsidosätta tryggheten.
Enligt socialutredningen hör servicehus vara ett gemensamt begrepp för
olika former av boende med gemensam service. Servicehus markerar att
inte bara äldre utan även andra med särskilda servicebehov kan komma i
fråga som hyresgäster. Utredningen ställer upp tre grundläggande krav för
att denna form av boende skall kunna betecknas som servicehus:
- bostaden skall var så. utformad och utrustad att den hoende kan utveckla
sina personliga resurser att leva ett självständigt liv
- den boende skall varje tid på dygnet kunna erhålla de tjänster som krävs
för att den boende skall kunna klara sin tillvaro och känna sig trygg
- det skall finnas tillgång på. personal som kan bedöma när det behövs
social eller medicinsk vård och som kan svara för att så.dan ges.
Socialutredningen föreslår att de nuvarande ålderdomshemmen skall
ingå. i begreppet servicehus. Dessa bostäder är servicehus med omfattande
service och värd. Kommunen måste inom överskådlig tid ha möjlighet att
erbjuda de äldre också. så.dan omvårdnad. Utredningen uttalar sig för en

Prop. 1979/80:1

Om.wr[.ter om äldre

285

utveckling från ålderdomshemmets form av helinackordcring till ett
boende som är förenat med ett mer differentierat utbud av tj~inster. En
sådan utveckling väntas medverka till att de äldre aktiveras.
Servicehusen hör vara centralt placerade i olika kommundelar. Av trivselskäl bör inte servicehusen hli för stora. Servicelägenheterna hör kunna
utnyttjas flexibelt både i fråga om utrymme och utrustning. Lägenheterna
bör i regel inte understiga två rum och kök. I de kommuner som har fä
älderdomshemsplatser bör servicehusen kunna utformas med hänsyn till
det servicebehov som skall tillgodoses. Socialutredningen anser all en
utvärdering om förslagsvis fem år bör göras för att vinna kunskap om hur
omfattande vård- och servicebehov som kan tillgodoses inom ramen för
serviceboendet.
Utredningen menar att del i framtiden bör bli allt vanligare all en
särskild avgift tas ut för varje slags tjänst. Eftersom ålderdomshemmen
enligt förslaget skall finnas kvar som en typ av servicehus med mer
omfattande service och vård. bör avgiftsformen för dessa inte förändras.
Om man inför ett system där avgift tas ut för varje tjänst. bör den enskilde
garanteras ett belopp för personliga utgifter. som minst motsvarar garantibeloppet vid helinackordering. När serviceavgifterna utformas. bör man la
hänsyn till dels den avgift som helinackorderade betalar. dels de kostnader
som pensionärer som bor i annat hem än servicehus har för sin dagliga
livsföring.
Finansieringen av bostäder för äldre bör enligt socialutredningen vara
enhetlig för att kommunerna skall stimuleras till en önskvärd variation av
boendet. Olika finansieringsregler gäller för ä.lderdomshem och servicehus. Utredningen föreslår att den särskilda byggnadskvoten för älderdomshem skall slopas och inräknas i en kvot för servicehus. Den föreslår vidare
att hela kostnaden för servicehus skall finansieras med statliga lån. Utredningen anser också att en särskilt reglerad granskning av ritningar och
andra byggnadshandlingar inte är påkallad. Även kostnader för gemensamhetsanläggningar som är avsedda för pensionärer utanför servicehuset bör
ingå i lånet.
Det finns i dag skillnader i finansieringen av driftkostnaderna. Driftkostnaderna för ålderdomshem är inte statsbidragsherättigade. Dessa kostnader avser insatser som svarar mot hemtjänst. för vilket kommunerna fär
statsbidrag. Utredningen menar att denna inkonsekvens bör rättas till och
att lika villkor bör gälla för statsbidrag.
En alternativ boendeform. som har diskuterats länge men som aldrig har
fått någon större utbredning. är kollektivhuset. De erfarenheter som i dag
finns av kollektivhus visar enligt socialutredningen att de ursprungliga
ideerna i många fall har fått överges. Vissa erfarenheter visar dock att
denna boendeform har stora fördelar för många människor. I ell kollektivhus ges bl. a. tillfällen till kontakter och aktiviteter utanför den egna
lägenheten. Då ökas bl. a. kontakten mellan generationerna. Det är möjligt
att i kollektivhusen bygga in service för såväl åldringar som barnfamiljer.
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Socialutredningen framhåller att möjligheterna för de äldre att skapa en
god bostad ofta är beroende på deras möjligheter att fä kommunalt
bostadstillägg till hyreskostnaden. Det kommunala bostadstilläggets beloppsnivåer och grunder i övrigt skiljer sig avsevärt mellan kommunerna. I
pensionlirsundersökningens kommunenkät påpekade ett flertal kommuner
att om pensionllrerna fick kommunalt bostadstillägg till hela hyreskostnaden. behövde kommunerna inte bygga speciella pensionärslägenheter.
Remissinstanserna har i allmänhet insfamt i socialutredningens förslag
om att bygga ut servicehusen. Man tillstyrker genomgående en kraftig
utbyggnad av pensionärsbostäder med tillgang till särskild service.
Som jag har påpekat tidigare är det först på 1970-talet som alternativa
boendeformer för äldre har kommit till. Det byggs i dag allt färre ålderdomshem. Kommunerna satsar i större utsträckning på andra boendeformer. t. ex. servicehus. Socialstyrelsen och Kommunförbundet har verksar.it bidragit till denna utveckling. Jag kan för min del ansluta mig till
socialutredningens förslag att använda ordet servicehus som ett gemensamt begrepp för olika former av boende med gemensam service. under
förutsättning att de uppfyller de tidigare nämnda tre grundläggande kraven. I begreppet servicehus ingår då också de nuvarande ålderdomshemmen som bostäder vilka tillgodoser omfattande behov av service och vård.
Strävan bör vara att successivt övergå från den hclinackordering som
erbjuds vid ålderdomshemmen till ett boende med mer individuellt anpassad service. Pensionärsundersökningen konstaterar att begreppen servicehus och serviceboende ännu inte är klart definierade och avgränsade.
Socialutredningen har som jag nämnde nyss förordat en utvärdering av
servicehusen. Denna bör nu komma till stånd o<..:h genomföras av den
tillkallade äldreberedningen.
Jag har tidigare förordat att den bestämmelse i lagen om allmän försäkring som ger kommunerna rätt att uppbära folkpensionen för den som
vistas i ålderdomshem skall upphävas. Jag är överens med so<..:ialutredningen om att man bör sträva efter ett system där man tar betalt för varje
särskild tjänst av den som bor i servicehus. För ålderdomshemmens del
bör dock nuvarande avgiftssystem finnas kvar. Med den utveckling som
jag förutsätter att ålderdomshemmen kommer att genomgå bör avgiftssystemet vid servicehusen på sikt komma till användning även inom
ålderdomshemmen.
När det gäller finansieringen av bostäder för äldre har so<..:ialutredningen
föreslagit att alla kostnader för att bygga servicehus. inberäknat de nuvarande ålderdomshemmen. skall kunna finansieras med hjälp av statliga lån.
Lånen bör enligt utredningen kunna avse inte bara bostäder utan också
lokaler som är gemensamma för pensionärerna. Utredningen har vidare
föreslagit att bidrag till driften av ålderdomshem skall kunna utgå i överensstämmelse med bestämmelserna om statsbidrag för so<..:ial hcmhjälp.
Dessa frä.gor kommer att övervägas ytterligare inom regeringskansliet.
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Jag vill slutligen peka pi\ möjligheterna att bygga kollektivhus. Det är
rnligt min mening angeHiget att man prövar olika alternativa boendeformer.
För att pensionärerna sä längt möjligt skall kunna bo kvar i sin invanda
miljö iir det angefaget att det kommunala bostadstillägget får en sådan
utformning och en stidan niva att pensionären fritt kan välja bostad. Riksdagen har tidigare i är beslutat om ändrade regler för de kommunala
hostadstilHiggen som verksamt hör kunna hidra till ett si'ldant val.

Social hi•m(iiinst
Den sociala hemhjiilpcn har byggts ut kraftigt. Ar 1976 fick drygt 340000
iildre och handikappade social hemhjälp. Den ökade splittringen av hushftllsgemcnskapen och en ökad andel kvinnor ptl arbetsmarknaden är enligt
pcnsi1miirs11ndcrsökningen några orsaker till utvecklingen. De förbättrade
bostadsforhållandena gör också att en allt större del av de äldre kan bo
kvar i sina hem.
Den mesta hjälpen lämnas av anhörig eller granne. Antalet hjälptimmar
per år och person iir enligt pensionärsundersökningen i det närmaste
dubbelt så stort för aldersgruppen över 85 år som i åldersgruppen 75-84

är. Andelen med social hemhjälp iir större bland ensamstil.ende än bland
tlerpersonhushåll.
Socialutredningen menar att det är ekonomiskt försvarbart att tillhandahålla hemhjälp med 20 timmar per vecka i stället för att upplåta plats i
ålderdomshem eller motsvarande. Ca 70' (av hushallen hade hjälp mindre
iin 20 timmar under april 1975 enligt pcnsionärsundcrsökningen. I genomsnitl gavs hemhjälp 19 timmar per hjiilpt hushäll. Var gränsen skall ga för
det liimpliga antalet timmar bör dock enligt socialutredningen avgöras i det
enskilda fallet. Utredningen menar att omfattningen av insatserna måste
bestämmas av sociala och humanitära hi\.nsyn och all de ekonomiska
skiilen inte i första hand far vara avgörande.
Omfattningen av hjiilpen varierade starkt mellan kommunerna. vilket
pcnsionärsundersökningens kommunenkät visade. I kommunerna i södra
landsändan fick äldcrspensionärerna i genomsnitt mindre hjälp än i kommunerna i Norrland. Behoven och möjligheterna att tillgodose dem varierar
frtin ort till ort och från tid till annan. Det är därför enligt pensionärsundersökningen omöjligt att fastställa nägra allmänna normer för social
hemhjälp.
Socialutredningen betonar att det är viktigt att de som arhctar i hemtjiinsten inte direkt övertar sysslor och åligganden från den person de
hjiilper. Personalens uppgift är att gå in som en förstärkning. Utredningen
siiger att personalen skall utgti ifrän vad personen kan och inte från vad han
inte kan. Ett viktigt led i h.i(ilpcn är att pensionären fär träffa nägon
medmänniska och för stimulans i umgiinge med andra. En viktig uppgift för
personalen iir att informera pensionären om de möjligheter och riittigheter
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han har. Den sociala hemhjälpen 11tve<..:klas alltmera till en servi<..:ebetonad
sociul hem1jii11.\'/.
Enligt socialutredningen bör hemtjänsten organiseras sä att tjiinstcrna iir
fatta att nä. Förmedling av hemtjänst bör därför samordnas med annan
verksamhet för iildre it. ex. en dag<..:entral eller i anslutning till ett servi<..:ehus. Dylika lokaler kan utgöra en bas för personal som arbetar inom ett
visst bostadsområde. Det gör det lättare för arbetsledande personal och
övrig personal att arbeta i grupp. Med denna organisation bryts den isolering i arbetssituationen som är vanlig för hemsamariterna. So<..:ialutredningen menar att so<..:ialtjiinsten också kan organiseras så att service till allmänheten tillhandahålls i integrerade enheter inom varje bostadsområde.
Pensionärsundersökningen. som har studerat hemtjänstens organisation. anser att den so<..:iala hemtjänstens roll. uppgiftt:r och organisation bör
ändras. Det gäller inte bara att tillfredsstiilla materiella behov. Verksamheten bör också medverka till att den enskilde behåller sin intellektuella.
emotionella o<..:h fysiska förmåga. Oiirigenom kan pensionären leva ett
aktivt liv och i största utsträckning klara sig själv. Med denna inriktning
kan personalen ocksä komma att fylla en funktion inom den uppsökande
verksamheten. Utredningen menar att organisationen av hemtjiinsten hör
spridas ut i kommunen. Allt fler kommuner delar in kommunen i distrikt
för social hemtjänst och social scrvi<..:e. I dessa bildas arbetslag.
Socialutredningen framhäller att det pagar viss verksamhet med sjiilvstyrande grupper. Denna innebär att anställda inom ett område själva
beslutar om fördelning av arbetsuppgifterna. De svarar iiven för schemaliiggning och vakansfragor etc.
Enligt socialutredningen bör arbetet inom hemtjänsten nu göras till ett
fullvärdigt yrke och ett heltidsarbete. Den tid lir förbi då hemtjänstverksamheten byggde pt't medelålders deltidsarbetande icke yrkesutbildade
kvinnor. Utbildningen hiir därför förbättras och ges ett nytt innehåll. Det
bör enligt utredningen övervägas i vilken män utbildningen kan bli gemensam för hemtjänstpersonal och andra yrkesgrupper med vissa värduppgifter.
Samtliga remissinstanser som har uttalat sig om hemtjänsten är ense om
att utbildningen och anställningsförhållandena för hemtjänstpersonalen behöver förbättras högst betydligt.
Jag vill för min del till en början konstatera att den sociala hemtjänsten
har utvecklats kraftigt under senare är. Trots detta finns det pensionärer
som inte får hjälp fast de behöver det. Variationer förekommer också
mellan kommunerna i riket. Jag förutsätter att bristerna i framtiden kommer att uppmärksammas bättre genom att vi får en effektivare uppföljning
och en planering av äldreomsorgen.
Vad sm:ialutredningen har uttalat om utformningen av uppgifterna inom
hemtjänsten är viktigt. Personalen bör sträva efter att stödja den hjälpbehövande och fullgöra de sysslor i hemmet som han eller hon inte har
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förutsättningar att klara sjiilv. D;iremot hör rcrsonakn inte överta sysslor
från den de skall hjiilpa. Jag vill ocksii understryka de i egentlig mening
sociala inslagen i hemtjänsten - att vara en kontakt. ett sällskar för den
hjälpbehövande.
likhet med socialutredningen och rension;irsundersökningcn anser jag att nya organisationsformer hör rrövas inom
hemtjänsten. Av målet normalisering följer att verksamheten hör decentraliseras och integreras med andra verksamheter.
Arbete inom den sociala hemtjänsten maste nu betraktas som ett fullviirdigt yrke och i rrincir som ett heltidsarbete. Perslmalen inom hemtjiinsten
är en stor tillgång inom den kommande socialtjiinsten. I likhet med Kommunförbundet anser jag att verksamheten kommer att föriindras och att
hemtjänstrersonalen kommer att betraktas som en resurs för skilda insatser inom socialtjänsten. Hemtjänstpersonalen iir srridd i kommunen och
kan bli en viktig kontakt mellan människor.
Bcgrerpct social hemtjänst ligger i linje med de mål som gäller för
äldreomsorgen. Benämningen hemsamariter rtt rersonalen bör enligt min
mening ändras. Det ankommer dock inte rå mig att föresla en annan
benämning. Jag utgår från att berörda parter pa arbetsmarknaden kommer
att ta upp frågan till prövning. Jag har tidigare (avsnitt 2.4) diskuterat
begreppet socialarbetare och föreslagit att också personal inom det sociala
serviceområdet skall henämnas så.
Utbildningen för personalen inom den sociala hemtjänsten bör förhiittras
och förändras. Jag återkommer strax till denna frhga.

Fiirdtjii11st och tek11i.\"ka hjii/pmedel
Färdtjänsten för handikappade har utvecklats sedan mitten av 1960-talet
och främst under 1970-talct. I dag finns det färdtjiinst i alla kommuner.
Sammanlagt 221 000 personer hade tillstånd att anlita färdtjänst den I
oktober 1977. Av de färd tjänstberättigade var 174 000 65 år och äldre.
Färdtjänsten är enligt socialutredningen en srecialform inom kollektivtrafiken och bör inte ses som en fristående service. Kollektivtrafiken bör
utformas så att den kan användas också av äldre. som har något handikapp. För den som inte kan använda allmänna färdmedel bör en fårdtjiinst
ge motsvarande service både i fråga om resans ändarna! m:h dess kostnad.
Färdtjänsten bör dimensioneras sä att den kan möta de hchov av service
som finns hos såväl yngre som äldre.
Socialutredningen pekar pä att den tekniska utvecklingen hl. a. har inneburit ökade möjligheter att tillverka hjälpmedel av olika slag. Den dagliga
tillvaron kan därigenom göras lättare för den som av nägon orsak har svårt
att klara sin dagliga tillvaro. Olika hjälrmedel har tagits fram. Till hjälrmcdel hänförs också sådana som främst har betydelse för utseendet och
därt'ör kan förebygga psykiska störningar i anpassningen. Socialutredningen framhåller att det är viktigt att man inom den kommunala sm:ialtjänsten
19
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viil kiinner till de hjlilpmedcl som sjukvärdshuvudmännen tillhandahäller
och möjligheterna att fi\ dem.
Remissinstanserna tillstyrker allmänt vad socialutredningen har sagt om
fardtjiinst och tekniska hjiilpmedd.
Rörelsehinder. avtagande krafter lH:h försämrad hälsa leder till inskränkningar i den enskildes möjligheter att föra ett aktivt liv och att umgås med
andra. Som en konsekvens av målet normalisering menar jag att kollektivtrafiken i största möjliga utstriickning bör göras ändamalsenlig också för
äldre miinniskor som iir rörelsehindrade eller på något annat sätt handikappade. Det finns ett sllirt behov av att anpassa de kollektiva färdmedlen och
trafikanfaggningarna till handikappades behov och förutsättningar. Det är
hiir frflga om miinniskans miijlighetcr att delta i samhällslivet på lika
villkor. Kraven pä kommunernas färdtjänst blir beroende av i vilken utstriickning kollektivtrafiken är ändamålsenlig också för äldre och handikappade. Naturligtvis mästc färdtjänsten liksom annan service skapas och
utvecklas efter de behov som föreligger i de enskilda kommunerna.
Jag vill också ansluta mig till vad socialutredningen har framhållit beträffande de tekniska hjälpmedlen.

Vård
Umgvariga och vårdkrävande sjukdomstillständ är av naturliga skäl vanligare i högre åldrar. Det kan många ganger vara svårt att avgöra om det är
sjukdom eller annan orsak som är huvudanledningen till att någon behöver
värd. När det rader brist på resurser inom säväl kommunerna som landstingen leder detta fatt till olika meningar om vem som har vårdansvaret.
För den enskilde kan sådana oklarheter föra med sig betydande olägenheter.
Av vad jag har sagt tidigare framgår att behovet av vård och omsorg av
de gamla kommer att bli större framöver. Samtidigt vet man att de allra
ncsta vill bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt i stället för att vårdas
i en instillltion. Enskilda människor gör i dag stora insatser genom att
vårda sina anhöriga i hemmet. Yard i hemmet bör i ökad utsträckning bli
ett alternativ till institutions vård av de skäl som jag har nämnt. Det är då
nödvändigt att anhöriga som värdar gamla. sjuka eller handikappade i
hemmet ges stöd.
Mot den bakgrunden önskar jag tillkalla en parlamentarisk utredning
som skall pröva hur stödet kan förbättras.
Enligt pensionärsundersökningcns kommunenkät var drygt hälften av
patienterna inom den somatiska langtidssjukvärden 80 är eller äldre. Flertalet var kvinnor.
Drygt en femtedel av patienterna bedömdes ha felaktig placering. De
nesta av dem borde omplaceras inom lå.ngtidssjukvii.rdcn. Men ganska
många (3.5 1/i) skulle kunna skrivas ut till egen bostad eller till ålderdomshem (5 </().

Prop. 1979/80: I

Omsorger om iildre

291

Pensioniirs11ndersökningen gjorde iiven en enkät om den psykiatriska
värden. Av denna framg~tr att antalet äldre patienter inom psykiatrin har
ökat kraftigt.
Lll krav för all landstingen skulle fä statsbidrag till utbyggnad av sjukhemmen inom långtidssjuk varden enligt 1964 [irs program var all sjukhemmen skulle ha en hemliknande miljö. Enligt pensionärsundersökningen har
denna mälsiittning inte fullföljts. Niira h~ilftcn (48 ''-'i) av patienterna inom
langdssjuk värden fanns i rum med fyra sängar eller flera.
Pensioniirsunderslikningens hemsjukvlmlsenkät visar att drygt 40000
patienter fick hemsjuk värd i riket ar 197.'i. Landstingen planerar en väsentlig utbyggnad av hemsjukvanlcn.
Pensioniirsundersökningen framhåller att utbyggnaden av den somatiska
l{mgtidssjukvärden under 1970-talet inte har ökat i tillräcklig utsträckning.
Med hänsyn till det ökande antalet äldre skulle det ha varit nödvändigt med
en kraftigare utbyggnad.
Socialutredningen uttalar att ett enhetligt huvudmannaskap för H:mgtidssjukvard lH.:h lildreomsorg inte bör komma i fråga. Utredningen menar alt
det bör sli:\s fast vilket ansvar var och en av huvudmiinm:n har. Olika
former av samarbete mellan dem hör dock byggas ut. Utredningen anser
alt sjukvardshuvudmannen bör svara för all hälso- och sjukvård for de
äldre. ;i ven för dem som bor i servicehus. Socialnämndens uppgift bör vara
att vaka for att en nödviindig samverkan utvecklas mellan kommun och
landsting sä att behovet av medicinska insatser blir tillgodosett så väl som
möjligt. Sjukvi'l.rdshuvudmannen bör svara för institutionell värd och andra
insatser niir det finns ett medicinskt värdhehov. Detta kan antas föreligga
när ett vardbehov mer varaktigt kräver insatser dygnet runt.

I fräga om kommunens insatser inom längtidssjukvardcn hiinvisar sm:ial11tredningen till ett princippnigram fiir längtidssj11kvard Slllll år 1976 hade
utarbetats av ~ocialstyrelsen. I detta siigs att samarbete med den långtidssjuk vård som har klimmunen som

upplagningsomr~idc

kan innebära att

kommunen svarar för s111.:iala tj;inster under institutionsboendet. Dessa
tjiinster inkluderar kurativa uppgifter och vissa kontakter med anhöriga.
Detta utesluter enligt socialstyrelsen inte att personal som svarar för
sadana insatser helt eller delvis har sin arbetsplats inom värdinstitutionen.
Socialutredningen uttalar att prim;ir- och landstingskommuner inte bör
bygga upp tiimligen likartade vårdresurser. Strlivan bör vara att tillsammans och i samverkan tillhandahälla de värdres11rser ~om kriivs. Utredningen pekar pa olika samvcrkansinitiativ mellan huvudmiinnen.
I november 1909 utfärdade de bt1da kommunförbunden rekommendationer om samverkan genom särskilda organ (SLA KO) på säväl läns- som
kommunal niva. Enligt sm:ialutredningen finns sädana organ i stor utstriickning pä länsnivä. De har utvecklats till samrådsorgan även i andra
frägor än iildreomsorg och längtidssjukvärd. I februari 1908 utfi.irdade
Landstingsförbundet en rekommendation till landstingskommunerna att
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anviinda ett utarbetat förslag till princiravtal att användas i de fall landstinget ville anlita den kommunala hemsamaritorganisationen för insatser
inom hemsjukv:\rden. Landstingsforbundct rekommenderade i juni 1973
vissa ersättningsnormer för vttrd av ltmgtidssjuka i ttlderdomshem. 1 fi.irarbetcna till rekommendatitmen siigs att ålderdomshemmen inte skall vara
en ersiittning för sjukhem. Landstingskommunernas institutioner skall inte
heller vara er~iittning for bristande kommunala resurser.
Socialutredningen hiinvisar vidare till ett under ~1ren 1974 och 197)
gemensamt bedrivet utvecklingsrrojekt mellan kommunförbunden rörande samordning av medicinsk och social service (SAMSS). Projektet syftade till att finna rraktiska metoder och biittre samordning mellan kommuner och landsting i griinsomri1det mellan sjuk vård och socialvärd.
Ar 197X har kommunförbunden i samarbete med socialstyrelsen och Srri
gett ut ett antal rarporter vilka iir avsedda som underlag för kommunernas
och landstingens rlancring samt för utvel·kling av deras samarbete. Rarporterna behandlar primiirvard. boende. service och värd for iildre. sjukv:\rd i hemmet. social hemtjiinst. omhiindertagande av :tidersdementa.
Hmgtidssjukvärd i samverkan och dagsjukvr1rd inom primärvan.l.
Socialutredningen uttalar att det iir angclliget att kvaliteten pr1 insatser
inom hcmsjukvarden halls rt1 en hög nivi1. Detta föruts:itter en liimplig
utbildning for personalen. Utredningen understryker siirskilt att distriktssköterskeorganisationen mhstc byggas lit vlisentligt för all motsvara sj11kvårdshehovet. Delta inkluderar krav ra hemsjukvtml i servicdwstii<ler.
Hemsjuk varden har enligt pension:irs11n<lersökningen i vissa fall hö1jat
komrletteras. ofta som försöksverksamhet. med olika rcrsonalinsaher.
Varierande former har börjat viixa fram som t. ex. sjukhusansluten hemsjuk värd.

hemsjuk vttrdsratruller

och

dagsjuk vt1rd.

Pensionlirsun<lcr-

sökningen uttalar att det administrativa fii1i"arandct i samband med ansökan om hemsjuk v[1rd är ett lllngrntt systern. A vstrmdet mellan beslutsfattare och den enskilde patienten

~ir

stort.

Pcnsionlirsundersökningen framhäller att vr1rden av sjuka i hemmet kan
siigas innefatta tre komronentcr. Den första lir den rent sociala omvardnaden som är en uppgift för rrimiirkommunen. iiven inom hemsjukvl:trden.
Den andra är medicinsk vard och hi::handling snm t1ligger sjuk vtirdshuvudmannen. Den kräver en viil utbyggd rrimlirvard. t\ v avgörande hetydelse
iir den verksamhet som bedrivs av distriktssköterskorna. Den tredje kornronenten lir finansieringen av vardkostnaderna. Kostnaderna för sav~il
social som medil·insk v~1rd i hemmet bör enligt 11t redningen finansieras pa
det slitt som iir brukligt i resp. värdform.
I ShjL finns siirskilda bestlimmelser om s. k. störande viirdtagare (21 \il.
Med dessa avses i huvudsak iildre gravt alkoholskadade personer som man
anser inte kan vistas i ~tlderdl1rnshem. I .andstingen och kommunerna hör
enligt socialutredningen ansvara för att dessa personer far behövlig vård
och tillsyn. F. n. finns 14 slirskilda hem för denna grupr. Utredningen ser
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inte någon anledning till att hehalla nagra siirskilda hestiimmdser för dl'nna
grnpp i socialtjiinstlagen. Socialutredningens förslag om instillltionella
vardresurser och värdinsatsl'r omfattar ocks:'.i denna grupp.
Enligt pensionärsundersökningen visar gjorda undl'rsökningar att ca 'i r:;
av personer som iir 6'i år och iildre far allvarlig äldersdl'ml'ns. Ytterligare
ca 8 r.:;. får liittare social invaliditet med hehov av vtird i

exempelvi~

{tkil'r-

domshem. LJtrl'dningen uttalar att vården av denna grupp iir spridd pa
olika vårdformcr.
Socialutredningen bedömer att gruppen sl'nildemcnta pensioniircr kommer att öka i antal. Omvardnaden och tillsynen av denna grupp bör kunna
ordnas i lugna och hemlika miljöer i mindre institutioner utan alltfiir stlll"<l
kostnadsansprilk. För pensilllliirer med vf1rdhehov av annat slag kan det
vara störande att ho tillsammans med senildementa. Med hiinsyn till dessa
patienter och till andra skall sjukvårdshuvudmannen ansvara för all dl'
senildementa bereds en i förhällande till deras hehov anpassad v<'trd.
Pensionärsundcrsökningen uttalar motsvarande uppfattning. Den framhåller ocksa att det behövs forskning kring denna grupp och en utveckling
av metoder för vt1rd och hehandling.
Remissinstanserna visar ett stort intresse för socialutredningens sliillningstagande i vardfragan. Utredningens förslag att ett enhetligt huvudmannaskap för langtidssjukvård och iildreomsorg inte skall komma i fråga
får mycket stor anslutning. Förslaget till ätskillnad mellan sociala och
medicinska insatser inom äldreomsorgen är klart rn:h redigt enligt vissa
remissinstanser. De menar att förslaget kommer att liisa mänga av de
tvistefrägor som f. n. sa lätt uppkommer mellan primiirkommunl'r lll'h
landsting. Aven jag tycker att utredningens förslag i hithörande frt1gor iir
väl genomtänkta. Jag tillstyrker diirför utredningens förslag i denna del.
Jag vill i detta sammanhang peka pft nödviindigheten av praktisk samverkan mellan kommun och landsting. Som exempel vill jag niimna den
samvt:rkan som sker mellan kommuner llCh landsting inom social hemtjänst och sjuk vard i hemmet. Det iir viktigt att samarbetsformerna utvecklas mellan kommun och landsting.
Jag har tidigare strukit under hetydclscn av samordnad planering. Niir
det giiller iildreomsorgcn ler sig en samordnad planering mellan huvudmännen viktigare iin nt1gonsin med hiinsyn till det ibland mycket niira
samhandet mellan fangtidssjukvärd och vissa värdformer inom iildreomsorg.
Pensionärsundersökningen visar att sjukhcmmcn inte har fatt den hemliknande miljö som var vill kur fr~rn statens sida i 19M ars program. Utbyggnaden av den somatiska längtidssjukvärden har heller inte skett i takt med
det ökande antalet äldre. Enligt pensioniirsundcrsökningens statistik iir det
ucksä fler personer som hör komma till langtidssjuk värden fran den kommunala äldreomsorgen iin motsatsen. Som jag har redovisat tidigare knmmer de iildre att öka i antal. Det är särskilt den iildsta aldersgruppen med
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stort hehov som kommer att öka. Jag föreslår med hänsyn hiirtill att
iildreherednin1:ten far i uppdrag att studera fragan niirmare och komma med
förslag till fllgiirder.
Jag delar SlH:ialutredningens uppfattning att några särskilda hestämmclser rörande s. k. störande vtirdtagare inte hehövs i socialtjänstlagen. Denna värdfraga aterkommer jag till senare (avsnitt 2.13 ). Jag tillstyrker iiven
utredningens förslag att huvudansvaret för värden av senildementa skall
falla på sjuk värdshuvudmannen.
2./IJ.fJ forsknings- oclt 1111·1'cÅling.rnrhet1· inom ii/drcomsnrgen

Den kraftiga ökningen av antalet iildre och prohlcmcn kring å.ldrandet
m:h de iildres situation i samhiillet medför att äldreomsorgen hlir en mycket hetydelsefull samhällsangcliigenhet mttnga år framöver. Enligt socialutredningen hehövs forskning nch utvecklingsarbete för den fortsatta planeringen och reformverksamheten av äldreomsorgen.
Enligt pensionärsundersökningen har forsknings- och utvecklingsverksamhet kring åldrandet och dess problem hittills varit relativt hegränsad
bäde internationellt och imm1 Sverige. Behovet av forsknings- och ut vecklingsarbete iir stort innm iildreomsorgen. Utredningen erinrar om att utvecklingen. och inte minst den hittills bedrivna forskningen. har fört fram
till en föriindrad positiv syn på åldrandet. Ett program efterlyses för
forsknings- och utvecklingsarhete. Programmet bör utgöra en ledning för
forskningsinstitutioner. myndigheter m.11. Det måste vara tvärvetenskapligt och spiinna över ett vitt falt såsom medicin. socialmedicin. geriatrik.
gerontologi. psykologi och sociologi. Även praktiska ätgiirder. organisationslösningar o. d. bör ingå i programmet. Utredningen ger exempel på
Himpliga projekt samt angcliigna forskningsomräden. Pensionärsundersökningen erinrar om att det inom delegationen för social forskning genomförs
en kartfaggning av hehovet av forsknings- och utvecklingsarhete i fråga om
aldrandet och de iildres situation.
Hehovct av forsknings- och utvecklingsarhete inom iildreomsorgen är
uppenbarligen mycket stort. Det iir diirfiir nödviindigt med ökade insatser
inom denna forskning. Den maste vara tvärvetenskaplig. Inom delegationen för Sl1cial forskning har en siirskild s. k. initiativgrupp arbetat med att
initiera forsknings- och utvecklingsarbete inom äldreomsorgen. I arets
budgetproposition har vidare tre milj. kr. heriiknats för att stödja utvecklingsprojekt och försök av siirskild hetydebe för omvårdnaden neh aktiveringt:n av de iildre. Äldreberedningen får i samråd med delegationen för
social forskning överviiga de ytterligare initiativ som behövs för att utreda
frägan om forsknings- och utvecklingsarbetets uprfaggning och organisation.
2./0.7 /k/11>1·

111'

uthildw/ pa.w11ul

Pensioniirsundersökningen anför att de ökade kraven på iildreomsorgen
ht1de inom primärkommunerna och landstingen kommer att medföra ökade
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behov av personal. En faktor som skärper hehovet är all det im1m den
sociala hemtjiinstcn iir forhallandevis många som av b.ldersskäl lämnar sina
anställningar.
De stora föriindringar som kan viintas inom äldreomsorgen under den
närmaste framtiden i fraga om organisation och arbetsmetoder ställer krav
ptt ökade uthildnings- och fortbildningsinsatscr. Jag anser all äldrcheredningen hör skaffa fram ell säkrare planeringsundcrlag beträffande tillgången pa personal och behovet av utbildning.

2.11 Omsorger om människor med handikapp
2.1/./ Handikapp som hegrepp

Handikappfrågan är en fråga om att göra samhället tillgängligt. Det
politiska målet på handikappområdet är att handikapppade skall vara med i
samhällets gemenskap och leva som andra. För dessa strävanden används
begreppen integration och normalisering. De är vägledande grundsatser för
arbetet på detta betydelsefulla område.
Handikappade är inte någon särgrupp eller en avgränsbar grupp människor. Det handlar i stället om människor som till följd av en skada eller en
sjukdom har svårt att delta i olika slags verksamhet.
Liksom socialutredningen ser jag handikapp som en relativ företeelse.
Om skadan läks, eller sjukdomen botas. försvinner handikappet. Om den
enskilde erhåller personlig och teknisk hjälp eller annat stöd. kan handikappet också försvinna eller åtminstone minskas. En svårtillgänglig eller
otillgänglig miljö eller verksamhet kan anpassas och därigenom minska
eller upphäva handikappet hos människor med skador eller sjukdomar.
Jag har när det gäller omsorgerna om människor med handikapp samrått
med statsrådet Lindahl.
2 .11.2 Sumhället och de handikappade

Handikapp är alltså inte en egenskap hos en person med en skada eller
en sjukdom. Handikapp är i stället ett förhållande mellan skadan eller
sjukdomen och personens omgivning. Det är så.ledes fullt rimligt att tala
om verksamhet som till följd av bristande anpassning och omtanke förorsakar svårigheter eller reser hinder för människor med skador och sjukdomar. Detta synsätt - som egentligen flyttar handikappet från de enskilda
människorna till deras omgivning - är väsentligt, ty det lägger ett ansvar
på alla huvudmän. samhälleliga som enskilda, att verksamhet som de
bedriver skall vara tillgänglig.
Handikapporganisationerna har i hög grad medverkat till att utveckla
den uppfattning som jag har redovisat nu. Den innebär att handikappfrå.gan
är ett samhällets ansvar och alltså ett ansvar för alla människor. Kravet på.
integration och normalisering riktar sig till oss alla. Samhällets anpassning
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förutsätter allas solidariska engagemang. Handikapprörelsen uttrycker saken så: insatserna på handikappomrtidet hehövs inte bara för handikappades skull utan för hela folkets skull. ty en gemenskap som inte omfattar alla
är en fattigare gemenskap. Jag delar även detta synsätt och anser det
utgöra det gmndläggamle motivet för ätgiirderna pti detta omrflde.
I ett sådant synsätt ligger att handikappfrägan inte kan fä ses som en
särfråga. Det mäste vara ett viktigt kännete.:ken för samhällets utveckling
att en bättre lcvnadsnivt1 kommer alla till del. De senaste 1\rtiondenas stora
generella politiska reformer pä socialtjänstens o.:h andra områden har
medfört omvälvande förbättringar även för handikappade. Totalt sett är
emellertid utve.:klingen inte alldeles entydig. Jag mäste konstatera att
landvinningarna t. ex. inom tekniken har en benägenhet att ställa människor med skador och sjukdomar utanför. Uppfattningen att handikapp
ökar i ett alltmer mångskiftande samhälle har enligt min mening således fog
för sig. Därigenom ökar självklart o.:kså behovet av ;ltgänlcr för att motverka detta drag i utvecklingen.
Kravet på integration och normalisering förutsätter specialinsatser till
komplettering av de generella anordningarna. Handikapp är inte hara
någonting relativt utan ocksä en individuell företeelse. Häri ligger att det
måste finnas tillgång till förstärkningsanordningar och särskilda resurser
på handikappområdet. Detta gäller under överbli.:kbar tid snart sagt all
verksamhet som bedrivs i samhället.

2 .11.3

Utl'ecklin~en

al' samhiillsstiidet till handikappade

Det stöd som staten ger har avgörande betydelse för handikappade både
ekonomiskt och på många andra sätt. Landstingen svarar bl. a. för medicinska insatser och för hjälpmedel som den som är handikappad kan
behöva. Kommunernas del i omsorgerna om handikappade består av kurativa insatser. personlig omvårdnad, färdtjänst, hjälp med bostadsanskaffning mm. Härtill kommer kommunernas yttersta ansvar för alla i kommunen, vilket inte minst har betydelse för människor med handikapp. Jag
har berört den frågan tidigare (avsnitt 2.3 ).
Samhällets insatser på handikappområdet har som socialutredningen
visar utvecklats snabbt under de senaste 15 åren. Det gäller både staten
och landstings- och primärkommunerna. Arbetet har försiggått i nära samverkan med handikapprörelsen. Den har haft avgörande betydelse för
utformningen och inriktningen av verksamheten. För att belysa utvecklingen kan nämnas att enbart statens kostnader för mera direkta
handikappätgärder över statsbudgeten och den allmänna försäkringen för
budgetåret 1979/80 har beräknats till 13 000 milj. kr. Budgct<iret 1964/65
utgjorde dessa kostnader 600 milj. kr. Landstingens och kommunernas
insatser för olika ändamål på handikappomrtidet har utvecklats på ett
motsvarande sätt.
Reformarbetet under perioden har avsett en rad viktiga områden för
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samhällets verksamhet. En nydaning har skett av förskolan, skolan och det
högre utbildningsväsendct. För all handikappade skall fä. sin utbildning
tillsammans med andra har säranordningar inom den tidigare s. k. vanförevhrden och inom särskolan i stor utsträc.kning utmönstrats, och eleverna
går i klasser och skolor inom del reguljära skolsystemet. Förstärkningsanordningar i form av personella, tekniska och andra stödätgärdcr har förts in
i alla stadier av utbildningsvcrksamhcten för att garantera handikappade
lika bra utbildning som andra fär. Ornsorgslagen medförde betydelsefulla
förändringar inte bara för psykiskt utvccklingsstönlas skolgång utan ocksa
för deras livssituation i övrigt. För elever i eftergymnasial studiesituation
och vid folkhögskolor har vårdartjänsten avgörande betydelse genom all i
det dagliga livet tillhandahålla behövlig omvttrdnad.
Inom arbetsmarknadspolitiken har omfallande resursförstärkningar genomförts för all öka handikappades möjligheter till arbete. En avsevärd del
av de totala arbetsmarknadspolitiska resurserna är inriktade pft stöd ftt
arbetshandikappade. Insatserna avser rehabiliterings- och stödåtgärder för
svårplacerade samt olika sysselsättningsskapande 11.tgärder. De gäller vidare både den reguljära arbetsmarknaden och den skyddade verksamheten. Reformeringen av arbetslivslagstiftningen under 1970-talet, t. ex. medbestämmandelagen, arbetsmiljölagen, lagen om anställningsskydd och
främjandelagen, utgör ocksi\. ell viktigt stöd för handikappade.
Den allmänna försäkringens utbyggnad under de gångna åren har särskilt
inriktats på förbättring av handikappades villkor. Inom försäkringens ram
har handikappersättningen och vånlbidraget tillkommit som ett helt nytt
generellt stöd för att bl. a. täcka merkostnader som följer av handikapp.
Även för boendet kännetecknas de senaste"årtiondena av betydelsefulla
reformer. Reglerna i byggnadsstadgan om bostäders, arbetsplatsers och
allmänna lokalers tillgänglighet har grundläggande betydelse för anpassning av den fysiska miljön. Bostadsanpassningsbidraget har utvidgats till
ett generellt stöd för individuell anpassning av bostäder för alla handikappade. Serviceboende har införts och utvecklats kraftigt. Det ekonomiska
stödet genom olika slags hyressubventioner har förstärkts.
Hela organisationen för personlig hjälp inom den sociala hem hjälpen har
tillkommit och utvecklats under den aktuella perioden. Detsamma gäller
färdtjänsten. Samtidigt har uppmärksamheten på ett klart sätt inriktats på
anpassning av de allmänna kommunikationerna till handikappades behov.
Ocksi\. hjälpmedelsverksamhetcn har i stort sett byggts upp under den
senaste 15-1\.rsperioden.
Stora insatser har gjorts inom kulturpolitiken för att handikappade skall
kunna ta del av det alltmer mångskiftande utbudet. Till åtgärder som har
särskild betydelse hör reformerna för synskadades och andra gruppers
litteraturförsörjning, tolktjänst för döva och text i televisionen. Hit hör
även den kraftiga utbyggnaden av förstärkningsresurser inom det fria och
frivilliga folkbildningsarbetet. Handikapporganisationerna har erkänts som
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folkrörelse och förhandlingspart med samhällsorganen. Detta har grundfaggande hetydelse för alla handikappfrågor. Handikapprörelsens ställning
har befästs under perioden. och erkännandet har markerats genom tillkomsten av statens handikappräd. handikappråd i kommuner och län samt
inte minst genom en kraftig utbyggnad av statens, landstingens och kommunernas finansiella stöd till organisationerna.
Jag är pfl det klara med att alltjämt stora krav måste ställas pä samhället
för att målen på handikappomrädet skall nås. Handikappade är nämligen
fortfarande eftersatta. Utvecklingen i samhället för med sig såväl nya
möjligheter som nya svårigheter för handikappade. Arbetet med handikappfrågorna kräver fortsatta insatser.

:? . I I .4 Inriktningen a1· insatserna .f("ir handikappade

Socialutredningens riktlinjer för utbyggnaden av socialtjänsten på handikappområdet bygger på de grundsatser som har utvecklats under de senaste årtiondena. Den föreslagna socialtjänstlagens målparagraf stämmer väl
överens med den syn som sedan länge är vägledande för arbetet inom detta
område. Det är därvid enligt min mening betydelsefullt att de grundläggande principerna om normalisering och integration bekräftas genom au socialtjänsten enligt stadgandet skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och
aktivt deltagande i samhällslivet.
Jag har tidigare (avsnitt 2.4) i samband med behandlingen av
socialtjänstens funktion och uppgifter redogjort för mina bedömningar av
socialtjänstens insatser inom samhällsplaneringen. Av vad jag anförde då
framgår att jag ser det som en viktig uppgift för socialtjänsten att bevaka
att den yttre miljön - t. ex. bostadsområdena, olika allmänna servicefunktioner m. m. - utformas med hänsyn till handikappades situation.
Socialutredningen har funnit det behövligt att för handikappades del
komplettera socialtjänstlagens generella bestämmelser med en särskild
bestämmelse som rör människor som av fysiska eller andra skäl möter
betydande svårigheter i sin livsföring, alltså människor med handikapp. I
den särskilda bestämmelsen föreskrivs att kommunen skall verka för att
sådana människor får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att
leva som andra. Den precisering av socialtjänstens allmänna och övergripande mål som görs i och med detta innebär en markering av handikappfrågan som även jag finner angelägen och riktig.
Det väsentliga motivet för den särskilda bestämmelsen är enligt min
mening handikappades eftersatta ställning. Bestämmelsen fäster på ett
klarare sätt uppmärksamheten på handikappades situation. Samtidigt klarlägger och bekräftar den att kommunerna liksom när det gäller omsorgerna
om barn och ungdom och omsorgerna om äldre människor har ett grundläggande och primärt ansvar för omsorger om handikappade. Det är en
styrka för handikappade och deras organisationer. Jag delar så.ledes re-
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missinstansernas uppfattning att kommunernas skyldigheter mot hamlikappade skall vara direkt uttryckt i lagen.
Socialutredningen betonar att dess bestämning av gruppen handikappade -- sflledes de som av fysiska eller andra skäl möter betydande sviirigheter i sin livsföring - skall ges en vid tolkning. Det är således fråga även om
personer med psykiska handikapp, alkoholproblematiker och andra med
svåra sociala problem. Även jag har denna mening. Socialt handikappades
situation är ofta särskilt svår. främst för dem själva men i hög grad också
för samhiillet när det gäller att tillgodose de enskilda människornas behov.
Dessa problem kräver därför siirskild uppmärksamhet. Handikappbegreppet hör säledes i delta sammanhang ges en vid tolkning.
Det hiir på nytt understrykas att gruppen handikappade inte iir tydligt
avgränsbar. Den kan inte statistiskt beskrivas, och det g:\r i princip inte att
ange antalet handikappade efter handikappets art och orsak. Det kommunala ansvar för omsorgerna om handikappade som den särskilda bestämmelsen är ett uttryck för utgår i hög grad frän den enskildes svårigheter i
livsföringen. Om han har hctydande sådana svflrigheter är han handikappad. och bestämmelsen skall si'lledes tillämpas.

:! .11.5 Socialtjiinstens a11s1•tir .for lranilikappaile
Socialutredningen tar i avsnittet om omsorger om miinniskor med handikapp upp en rad områden där handikappades situation särskilt måste
uppmärksammas. Jag ämnar i det följande återkomma till dessa.
I gällande ShjL:s I och 6 ~* gjordes är 1968 en ändring som närmast
syftade till att undanröja den oklarhet som d<'t radde om den kommunala
kompetensen pfl handikappomrfldet. Ändringen har haft stor betydelse
som ett uttryck för den viktiga grundsatsen om en aktiv, uppsökande
verksamhet.
Socialtjänstlagen innehär ett ytterligare klarläggande av kommunernas
förstahandsansvar för handikappade. Den bestämmelse om enskilds rätt
till histflnd för sin försörjning och livsföring i övrigt som jag i enlighet med
socialutredningens förslag har förordat tidigare gäller handikappade lika
v~il som andra. Jag hänvisar till vad jag har sagt tidigare (avsnitt :!.5).
Socialutredningen har vidare föreslagit ett siirskilt flläggande för kommunerna att verka för att handikappade - med en vid bestämning av
gruppen ·- för möjlighet all delta i samhällets gemenskap och leva som
andra. Jag anser det lämpligt att på delta sätt fä även de vägledande
grnndsatserna om integration och normalisering direkt angivna i lagen och
tillstyrker all förslaget genomförs.
Kommunernas ansvar iir lfrngtg1\ende. Nagon gräns för ansvaret anges
inte. om man bortser frttn det ansvar som andra huvudmän har och som
begränsar socialtjänstens verksamhet över huvud. Det omfattar alla situationer då människorna har svårt att bryta sin isolering och delta i samhäl-
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lets gemenskap och dä de för sin dagliga livsföring behöver stölbtgiirder
som st:'ir till förfogande p:'t handikappomr~tdet.
Socialtjiinsten har som grundlliggandc förutsättning att samhället ldnncr
till människornas situation. problem och behov. Socialtjiinsten mt1ste s[\ledes vara en aktil', 11pp.l'iikande 1·erk.w111hl'f. Den skall skaffa sig kännedom
om förekomsten av handikapp och verka för all de svärigheter som handikapp innchiir hemiistras. Det iir betydelsefullt att denna viiscntliga utgängspunkt och metod för det kommunala arbetet far sin bekräftelse i
socialtjänstlagen. Denna uppfattning har under remisshehandlingen m:ks~\
starkt hävdats av handikapporganisationerna och bl. a. statens handikappråd. Det är min övertygelse att kommunerna är beredda all bedriva en
aktiv, uppsökande socialtjänst för att tillgodose handikappades behov.
Erfarenheterna frtln tillämpningen av det stadgande om detta som t1r I%8
togs in i socialhjälpslagen visar detta.
Socialtjänstlagens t1läggam.lc för kommunerna att ha ansvar för omsorger om handikappade förlindrar som jag har an tyll tidigare inte de andra
huvudmännens skyldighet all svara för åtgärder som ankommer på dem.
Kommunerna är därmed inte skyldiga att vidta tltgärder som landstingen
eller staten på grund av särskilda hestiimmclser svarar för. I sädan;1 fall
medför kommunernas yttersta ansvar skyldighet för dem att till den andre
huvudmannen förmedla kunskap om de behov som kommunen har skaffat
sig kännedom om genom sin aktiva. uppsökande socialtjänst. Jag vill ocks~1
påminna om att det i det yttersta ansvar som kommunerna har för alla sina
medborgare ligger att socialtjänsten skall hjälpa den enskilde genom att
förmedla insatser som andra huvudmän svarar för.
I detta sammanhang vill jag erinra om omsorgskommittens (S 1977: 12)
arbete. Dess uppdrag avser bl. a. huvudmannaskapsfragor pä handikappomri'ldet. Därvid har kornmitten särskilt att i olika avseenden pröva kornpett:nsfrt'tgor mellan kommunerna och landstingen beträffande omsorgen
om psykiskt utvecklingsstörda.

2. l l .6 ÅtRiirder pil ha11dika{Jf1011mldct
Jag övergår nu till all behandla vissa särskilda frågor i anslutning till
socialutredningens redovisning för i1tgärder pft handikappomrhdet.
Jag delar utredningens uppfattning att en hra ho.l'fllll är en förutsättning
för att handikappade skall kunna delta i samhällets gemenskap och leva
som andra. Jag vill ocksft understryka att m<'tlet för bostadspolitiken maste
vara att alla har en egen bostad. Institutionen som livsform för handikappade är numera en klart förftldrad företeelse. Dess ofrfrnkomliga siirprägcl
strider mot grundliiggande viinleringar. Det senaste ärtiondets strävanden
all överge institutionellt boende bör fortsiitta.
För att tillgodose kvalificerade behov - jag tänker bl. a. rå behov av
omfattande omvardnad och behandling av :'ildrande människor - är naturligtvis även i fortsättningen vissa institutionella former nödvändiga. Det är
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angeläget att dessa genom hemliknande. god och ombonad prligel mot verkar intrycket av gammaldags anstalt. Den goda bostaden med vlil avpassad
personlig och teknisk service urpskjuter. som HC K pekar p[i i sill rl'misssvar, människornas behov av institutionell omvärdnad och behandling. Jag
vill även för egen del stryka under denna synpunkt.
Bostaden bör enligt min mening inte uteslutande ses som en teknisk
lösning för all tillgodose primlira hoendefunktioner. all äta. sova. vila och
sköta sin hygien. Till en god bostad hör hemhjälp och hjlilpmedel i den
omfattning s[1dant behövs. Bostaden är en dd av en miljö. som mf1stc vara
åtkomlig för människorna. Kommunikationer och övrig service skall sf1
långt möjligt fungera för alla.
Kommunerna har ansvar för bostadsförsörjningen. Ansvaret gentemot
handikappade kommer till ell viktigt uttryck i 42 a byggnadsstadgan. som
föreskriver att bostäder skall vara tillgängliga även för dem. Bostadsförsörjningen för handikappade med mera omfallande hehov av individuella

*

åtgärder underlättas genom del statliga hostadsanpassningsbidraget.
Den allmänt stigande hostadsstandarden i förening med stödätgärder
som direkt riktar sig till handikappade har förhättrat deras boendcforht1llanden väsentligt. Ännu äterstär emellertid mycket att göra. Det gäller i
synnerhet i fråga om mera kvalificerat serviceboende för personer med
stora svtirigheter i den dagliga livsföringen. För att ge dem möjligheter till
ett aktivt liv måste del alltjämt göras betydande in~atser. Liksom hittills
bör således socialnämnden medverka till att den enskilde far ett boende
som är anpassat efter hans hehov av särskilt stöd.
Som jag nyss var inne på. bör personlig hjälp ses som en del av hoendet.
Tillräcklig social hl'mhjiilp är en förutsättning för att handikappade skall
kunna leva självstlindigt. Denna kommunala service har utvecklats gynnsamt inte minst genom det statshidrag som infördes år 19h4 och förstiirktes
är 1974.
Den sociala hemhjälpen har naturligtvis en tyngdpunkt i anslutning till
själva bostaden säsom hjälp med att handla. laga mat och st1ida. Jag ser
den emellertid som en personlig service i boendet i den vidare hemärkelsen. Den bör stå till handikappades förfogande i de situationer de hehöver
sådan service. Hemhjälpsverksamhcten bör allts<"\ - som redan har skett
på en del htill - utvecklas till en social service som genom rikt varierade
insatser gör det möjligt for handikappade att leva självständigt i egna
bostäder och delta i olika verksamheter efter egna önskemål. Den utgör dt1
ett viktigt medel för att bryta isolering och skapa goda livsvillkor kulturellt
och socialt.
Betydelsefulla uppgifter för den sociala hemhjälpen är enligt min mening
även att ledsaga handikappade utom hemmet. t. ex. för att besöka vänner.
delta i kulturlivet eller hara promenera. Det har ocksf1 stor betydelse att
den tillgodoser anhörigas behov av avlösning i omvårdnaden av handikappade.
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F'i.ird(jiinsten lir en kommunal - i nägra fall lamlstingskommunal service som har stor hctydclse för handikappade. Den är viktig för att de
~kall

kunna leva ett aktivt liv och delta i kulturliv och annan verksamhet

efter fritt val. Numera finns färdtjänst i alla kommuner, och den har
utvecklats snabbt med stöd av det statsbidrag som infördes år 1975.
Som jag har nämnt tidigare är emellertid färdtjänsten synnerligen skiftande kommunerna emellan. Pi\ många Mil gäller hegränsningar. t. ex. i
fråga om antalet medgivna resor. Jag förutsätter att kommunerna är beredda att ordna sin färdtjlinst så att yngre si\väl som äldre handikappade som
är heroendc av den kan anlita den efter behov. Statsbidraget, som infördes
för att undcrHitta denna utveckling. bör göra detta möjligt.
Socialutredningen framhi\.ller betydelsen av socialtjänstens medverkan
för att handikappade skall fä arbete. Rätten till arbete och meningsfull
sysselsättning är frägor som särskilt betonas i remissvaren.
Som socialutredningen ocksä framhäller är utgångspunkten för samhällets samlade ätgärder när det gäller arbete och sysselsättning åt handikappade inte hara att arbete ger försörjning utan också delaktighet i den
sociala gemenskapen. Bra bostad och service av skilda slag, främst social
hemhjälp. färdt_jlinst och hjälpmedel. är. somt. ex. arhetsmarknadsstyrclsen framh;\ller. viktiga förutsättningar för att handikappade skall klara ett
arbete. Kommunerna bör också kunna förmedla kunskap om enskildas
problem till arhetsmarknadsmyndigheten. Även av dessa skäl måste enligt
min mening således ställas krav på en effektiv socialtjänst.
Det lir angeläget att samarbetet mellan socialtjänsten och arbetsmarknadsmyndighcten fördjupas hiidc för att lösa enskilda människors problem
och för att mera allmänt klara sysselsättningsfrågorna. Samarhetet bör
bl. a. gälla planeringen av sysselsättningen inom kommunen. såväl i kommunens egen som i andras regi. Inom varje 1;.ommun hör kommunen själv
till de största arhctsgivarna. ofta med en stark variation i arhctsuppgifternas art. Detta hör ge kommunen förhållandevis goda möjligheter att bereda
iiven handikappade arbete.
En god socialtjänst innefattar ansvar for dem som är förtidspensionärer
och inte fär meningsfull svssclsättning pä annat sätt. rör dem bör kommunerna kunna medverka till att de fär en lämplig

syssels~ittning.

Enligt min

mening bör den omfallande verksamheten med dagcentraler som omsorgshuvudmännen svarar för kunna ut vidgas till mera generella insatser på
detta viktiga omrf1dc. Jag har redan tidigare tagit upp frt1gor om socialtjänstens uppgifter niir det gäller sysselsättning (bl. a. avsnitt 2.4).

llandikappades egna organisationer har varit en viktig förutsättning för
samhällets ökade insalser ph handikarpomr?1det. Genom sin mängskiftande struktur finns inom handikapprörclsen en unik erfarenhet och kunskap
samlad om skilda handikappgruppcrs situation. problem och behov. Denna
kunskap har förmedlats till samhällsorganen. Därigenom har handikarpade själva haft stor betydelse bäde vid utformningen av m:'llen för samhäl-
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Jets insatser m:h i det fortlöpande reformarhetet. I stora, principiella och
gemensamma frågor handlar handikapporganisationerna samfällt utifrån
en enad grundsyn. Ptt s{l sätt har handikapprörelsen vunnit opinion för
handikappades sak bland andra medhorgare och skapat förutsättningar för
en hred uppslutning kring rcformverksamheten.
Handikapprörclsen har nära 300000 medlemmar. Den är genom sina
drygt I ~00 föreningar företrädd i hela landet. Organisationerna är demokratiskt upphyggda. medlemmarna bestämmer själva med lika stort inflytande för var och en över verksamheten. Inom rörelsen förs en öppen
dehatt om dess uppgifter och mal. Handikapprörelsen bärs av en gemensam ide som medlemmarna arbetar för: att handikappade har lika värde
som andra och därför skall ha samma rätt som de.
Handikappföreningarna ute i kommunerna är handikapprörelsens grund
m:h styrka. Där finns människorna. och där kommer man problemen nära.
Det lokala föreningslivet inom hamlikapprörelsen har spelat stor roll för
uthyggnaden av de kommunala anordningarna på handikappomrädet.
Kommunerna har insett betydelsen av nära samverkan med handikapporganisationerna och utformat sin service i samarbete med dem. Organisationerna har ocksi\ haft hetydelse för den aktiva, uppsökande verksamheten
genom sin kännedom om enskilda människors hehov.
Samarbetet mellan de kommunala organen och de lokala handikappföreningarna har kommit till ett viktigt uttryck i de kommunala handikappråden och i länshandikappråden. Sådana räd finns numera i nästan alla
kommuner - och i alla landsting - och därigenom har det skapats fasta
former för kommunernas samarbete med handikapprörelsen. Statens
handikappråds Rapport om handikappråd år 1978 ger vid handen att de
kommunala handikappråden sinsemellan skiftar starkt både organisatoriskt och arbetsmässigt. Handikappråden visar sig dock ha stor betydelse.
Det är min övertygelse att de även i fortsättningen kommer att spela en
viktig roll i det kommunala arbetet.
I arbetet för att förbättra handikappades livsvillkor kommer samhället
framöver liksom hittills att vara beroende av handikapprörelsens medverkan. Dess fortsatta förmt'tga att samla och ställa kunskap om behoven till
förfogande är en förutsättning för att samhället skall kunna tillgodose dem.
Det gäller i lika hög grad statens organ som landstingens och kommunernas.
Därför ser jag det som ett samhällsintresse av hög rang att ge handikapporganisationerna goda arbetsbetingelser. Stat, landsting och kommuner
måste ställa stora anspråk ·pä medverkan frän handikapprörelsens kommunföreningar, länsorgan och riksförbund i arbetet pä. handikappområdet.
Enligt min uppfattning måste handikappades sakkunskap anlitas än mer i
det fortsatta arbetet. Det är fråga om medverkan på många samhällsområden både i fortlöpande reformarbete och i praktisk utformning av anordningar som skall betjäna människorna.
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Såväl staten som kommunerna och landstingen har på senare iir högst
avsevärt ökat sina ekonomiska bidrag till handikapporganisationerna. Detta har stärkt organisationernas möjligheter att medverka i samhällets arbete för att förbättra handikappades villkor. Det har givetvis grundliiggande
betydelse att handikapporganisationerna ockstl i fortsättningen ges möjligheter att utveckla sitt arbete.

2.12 Vård i familjehem m. m.

2. I 2. I Familjehem som rtlrdrc.rnrs
Socialutredningen har ansett att vård i annat enskilt hem än det egna.
vård i familjehem. är en viktig resurs inom socialtjänsten. I den nuvarande
sociallagstiftningen finns denna vhrdform endast reglerad som fosterbarnsvård. alltså i barnavärdslagens bestämmelser om fosterbarn. fosterföräldrar och fosterhem. Under senare är har familjevärd i ökande utsträckning
börjat användas också för äldre ungdomar och för vuxna inom både socialvården och sjukvården, t. ex. den psykiatriska värden.
Socialutredningens förslag beträffande värd i familjehem avser bade
barn och vuxna. Tyngdpunkten i familjehems vården kommer dock säkerligen även i framtiden att ligga bland barn och ungdom. En stor del av detta
avsnitt tas också upp av en redovisning av de särskilda regler som skall
gälla för dessa grupper och som motsvarar de nuvarande fosterharnsreglema. Först skall jag emellertid behandla vård i famfljehcm som en allmän
resurs inom socialtjänsten.
Socialutredningens ställningstaganden bygger delvis pä arbete som har
utförts av fosterharnsutredningen och som har presenterats i ett betänkande (SOU 1974: 7) Barn- och ungdomsvii.rd. Viktiga delar av fosterbarnsutredningens undersökningar och överväganden kommer därför att presenteras jämsides med socialutredningens.
Värd.formen

Som fosterbarn räknas enligt barnavärdslagens regler dels barn som har
placerats i enskilt hem efter att ha tagits om hand för samhällsvärd. dels
barn som av föräldrarna själva har placerats i fosterhem. s. k. privatplacerade barn. Jag kommer i fortsättningen att reservera begreppet familjehem
för sådana hem, där en placering sker genom socialnämndens försorg. De
privatplacerade barnen kallar jag barn i annat enskilt hem.
Enligt en undersökning som gjordes av fosterbarnsutredningen i början
av 1970-talet hade de nämndplacerade fosterbarnen i många fall placerats
pä långt avstånd frän föräldrarna, och en majoritet av placeringarna hade
skett utanför hemortskommunen. Fosterbarn från större samhällen och
tätorter placerades i många fall i mindre kommuner. Utredningen fann att
valet av placeringsort inte alltid styrdes av behandlingsmotiv.
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Många av fosterbarnen kom frttn cnföräldcrfamiljcr, en tredjedel hade
vistats i föräldrahemmet niir föräldrarna separerade. I det närmaste hälften
av de omhändertagna barnen hade någon gäng vistats i barnhem och dessa
barnhemsplaceringar hade till övervägande del ägt rum samma ftr som
barnet hade fötts. Nära en tredjedel av barnen hade fatt någon form av
barnpsykiatrisk behandling eller värd. Av de omhändertagna barnen hade
en fjärdedel tidigare varit placerade i annat fosterhem. I en femtedel av
fallen upphörde placeringen därför att fosterföräldrarna inte själva ville
fortsätta vården.
Fosterbarnsutredningcn tog principerna om normalisering. närhet. frivillighet och medinflytande som utgångspunkt för värd och behandling av
barn och ungdom i annat hem än den unges eget.
Med normalisering avsäg utredningen att samhällets insatser för människor med särskilda behov skulle ha en sådan utformning att de i så lilen
utsträckning som möjligt upplevdes som särbehandling. En omplacering av
ett barn skulle således innebära så begränsade förändringar i barnets
livsföring som möjligt.
Med närhet avsåg utredningen att insatser för den enskilde i största
möjliga utsträckning bör sättas in i närmiljön. En placering av ett barn i
annan familj bör i princip inriktas på återförening av barnet och föräldrarna. Återföreningen torde i flertalet fall underlättas om kontakter förekommer mellan barn och föräldrar också under den tid barnet vårdas utanför
sitt eget hem. Placeringar på korta avstånd från hemmet underlättar givetvis sådana kontakter. Utredningen föreslog därför .iltt placeringar i första
hand skulle ske inom den egna kommunen.
Fosterbarnsutredningen föreslog bl. a. att fosterbarnsvården i nuvarande form skulle ersättas av värd i enskilda och kommunala familjehem. De
enskilda familjehemmen svarar mot de fosterhem som i dag används av
barnavårdsnämnderna för placering av barn som är omhändertagna för
samhällsvård. De kommunala familjehemmen är en utvecklad form av
familjehem, där minst en av vårdarna är anställd på heltid av kommunen.
Utredningen nämner också vad som skulle kunna kallas en mellanform,
nämligen kontrakterade familjehem. Dessa håller enligt avtal med kommunen en beredskap för att med kort varsel ta emot ett visst högsta antal
barn för omvårdnad. Placeringar i enskilt hem som äger rum på privat väg
skulle enligt fosterbarnsutredningens förslag inte längre omfattas av några
särskilda bestämmelser. Jag återkommer till socialutredningens förslag i
denna del och mitt ställningstagande till det i det följande.
Jag har tidigare (avsnitt 2. 7 .6) redogjort för den försöks verksamhet Skåneprojektet - som har bedrivits för att pröva bl. a. fosterbarnsutredningens förslag. Fosterbarnsutredningen såväl som socialutredningen har
lagt vikt vid att samhället bygger ut sina insatser för att hjälpa barnet eller
den vuxne i hemmiljön. På det sättet anser utredningarna att det bör vara
möjligt att minska antalet placeringar för vftrd utanför det egna hemmet.
20
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f-ör Lie harn eller vuxna som inte kan fä tillräcklig hjälp eller värd i det egna
hemmet iir värd i familjehem i allmänhet att föredra framför annan vi'lrd.
Socialutredningen anser saledes, som jag har antytt redan, att vfml i
familjehem många g:inger kan vara ett bättre alternativ iin institutionell
vänt ncksft för vuxna.
Enligt socialutredningens förslag till socialtjänstlag skall socialnämnden
ha ansvaret för att de som genom nämndens försorg tas emot i annat hem
iin det egna för god värd. Vården i familjehem.skall givetvis vara präglad av
den helhetssyn på människan och hennes situation som är grundläggande
för den nya socialtjiinsten. Lika självklart är att principen om att socialtjiinstens insatser s:i lfrngt möjligt skall utformas tillsammans med den
enskilde ockstt skall gälla vården i familjehem.
Som jag Merkommer till längre fram (avsnitt 2.25) måste barn och
ungdom i vissa särskilt angivna situationer kunna beredas vård även om
det inte går att fä samtycke till vården. Om sådan vård har beslutats, är det
socialnämnden som bestämmer var den unge skall vistas under vårdtiden
och hur vi\rdcn skall anordnas. Även i sådana fall bör socialnämnden enligt
socialutredningens förslag i första hand pröva om värd i annat enskilt hem
kan komma i fraga.

lJ nder remisshehandlingen av socialutredningens betänkande har flertalet instanser ställt sig positiva till värd i familjehem som resurs inom
socialtjänsten och betonat

v~irdet

av att vårdformen också görs tillgänglig

för vuxna. Man framhåller bl. a. att familjehemmen kan ge en individuellt
anpassad och personligt utformad vård som ligger nära ett normalt sätt att
leva och att värden i allmänhet ger goda resultat. En viss tveksamhet
uttrycks dock pä en del håll inför möjligheten att i ökad utsträckning
engagera familjehem. Det är svårt att rekrytera familjehem, och kommunerna konkurrerar om de resurser som finns i dag.
Ni'lgra av de kommuner som har omfattats av Skåneprojektet framhåller
att försöken med kontrakterade familjehem har visat på stora fördelar ur
vårdsynpunkt och därför har stora utvecklingsmöjligheter. Malmö kommun pekar på de svärigheter som finns när det gäller arbetsrättsliga samt
försäkrings- och skattetekniska fri'lgor. Helsingborgs kommun anför att det
inte finns skäl att i detalj reglera vi'lrden i olika typer av familjehem. Flera
av remissinstanserna har samma uppfattning och menar att kommunerna
bör ges stora möjligheter att själva utforma familjevården utifrån lokala
förhållanden och de aktuella behov som skall tillgodoses.
Bl. a. kriminalvårdsstyrelsen och brottsförebyggande rådet har en positiv
inställning till förslaget att vidga värd i familjehem till att i högre grad
omfatta även vuxna. Enligt rådets uppfattning bör resurserna ökas så att
barn. föräldrar och familjehem kan fä det önskvärda stödet.
Svenska nykterhet svärdsförbundet anser att man jämsides med utveckling av familjehem måste utveckla de institutionella resurserna speciellt för
tonåringar och missbruksgrupper. Sveriges läkarförbund och Svenska lä-
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karesiillskapet har samma uppfattning och anför att ungdomar i manga fall
har svårt att smälta in i en familj och i stället hällre klarar ett hoende i små
behandlingsinstitutioner eller tonårshem. Kommunförbundet anser att
samspelet mellan olika former av socialt behandlingsarhete - vi'ird i familjehem resp. institution - inte har helysts tillräckligt i utredningen.
Jag kan för egen del i allt väsentligt instämma i de synpunkter och förslag
pä den framtida vi'irden i familjehem som fosterbarnsutredningen och socialutredningen har lagt fram.
Vård i familjehem är i dag den dominerande värdformen för barn och
ungdom som behöver vård utanför det egna hemmet. Utredningarna anser
ocksä liksom en i stort sett enig remissopinion att vård i annat enskilt hem
som regel skall prövas före vård i institution i de fall harn och ungdom
behöver beredas värd utanför det egna hemmet. Att vård i familjehem i
flertalet fall anses överlägsen vtird i institution beror på den nära anknytningen till vuxna föräldraersättare och den känslomässiga relation som
uppstår mellan dem och barnet. Detta är oftast en förutsättning för barnets
utveckling till en trygg, harmonisk och väl fungerande människa. Jag
ansluter mig allt sa till uppfattningen att vftrd av barn och ungdom som inte
längre kan ho i sina egna hem hör ges pti ett sftdant sätt att förhållandena
för barnet s{1 litet som möjligt avviker från den unges normala förhållanden. Vanl i familjehem uppfyller enligt min mening detta krav. Som jag har
sagt tidigare (avsnill 2. 71 bör mtllet vidare vara att vi\rd skall beredas sä
niira den enskildes hem som möjligt. Man måste emellertid samtidigt vara
klar över att undantag kan vara nödvändiga av vardmässiga och andra
skäl. Bra vi'trd och rätt vftrdresurs mäste gå före vård pi\. nära hi\11.
Skt\neprojcktet har gett mtinga viirdefulla erfarenheter när det gäller
säväl vanlcns utformning och genomförande som fri\gor av mer praktisk
och administrativ karaktär. I slutrapportcn frän Skåneprojektet har ledningsgruppen pekat pt\ att kontrakterade familjehem i den egna kommunen
eller dess närhet ger förutsättningar för en konstruktiv prohlembearbetning
men också ställer krav pti aktiva insatser för att fä ett samarbete till stäml
mellan alla berörda parter. Ledningsgruppen anser att det ilr viktigt att det
finns tillgång till resurser i kommunen av det slag som de s. k. sociala
basstationerna i Malmö representerar. Man menar också all det är angeläget att den ansvarige socialarbetaren för hjälp med handledning och kompletterande insatser vid analys och bearbetning av prohlem inför viktiga
ställningstaganden i fraga om placeringar. Det gäller I. ex. att väga konsekvenserna av separation i sociala krissituationer mot riskerna för att barn
far illa pi\ grund av t. ex. gravt missbruk hos den som vårdar barnet. Frågor
om försummelser. vanvård och liknande måste alltid avgöras efter en
bedömning om vad som iir minst skadligt för barnet. Ett angeläget behov
enligt rapporten är vidare att utbildningskurser ordnas och att organiserat
stöd ges till familjehemmen. Lt:dningsgruppen anser att personalomsättning och arbetsbelastning i den kommunala socialv[1rden försvårar ett
li\ngsiktigt behandlingsarhete och en kontinuitet i vt1rden.
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Nägra av de prohlemomrt1den försöksverksamheten har riktat uppmiirksamheten pä prövas nu närmare av socialstyrelsen.
Utmärkande för den nya socialtjänsten ilr det kontinuerliga vflrdansvar
som sm:ialnämnden skall ha oavsett om den enskilde vttrdas i familjehem
eller institution - hem för vftrd eller hoende. Närt. ex. ett barn skall nyttas
över frän en institution till ett familjehem mäste det allts:'I ske i nära
samarbete mellan berörda värdenheter och socialniimnden. Kontinuerlig
samverkan mellan socialarhetaren inom den kommunala socialtjänsten och
den enskilda familjen har stor hetydelse. Jag anser därför - i likhet med
flera av remissinstanserna - att värden i familjehem kräver en fast central
organisation inom kommunen för tillsyn och service. Detta gäller i synnerhet de större kommunerna. Det utredningsarbete som nu ptigär rörande
värd i familjehem av missbrukare bör i nera avseenden kunna resulti;:ra i
övervägandt:n och förslag som fär betydelse ocksfl för annan vanl i familjehem.
Jag vill i detta sammanhang ocksti till viss del instämma i de synpunktt:r
som har framförts under remissbehandlingen när det gäller behovet av att
inrätta särskilda behandlingskollektiv eller ton:'trshem för

ton~1ringar

och

äldre ungdomar som är missbrukare. En del ungdomar som genom socialtjänstens försorg skall beredas vftrd utanför det egna hemmet iir i en stidan
i'tlder att en flyttning frtin föräldrarna upplevs som naturlig. Samtidigt
saknar dessa ungdomar den mognad och sjiilvstiindighet som är nödvändig
för att klara ett boende på egen hand. I sädana fall kan en placering i ett
mindre bt:handlingskollektiv m~inga gi\nger vara att föredra. För ett stl.dant
ställningstagande talar ocksfl ni'lgra uttalanden som citeras i slutrapporten
fran Sk[lneprojektet. Projektets utvärderingsgrupp menar att familjehemmens möjligheter att träda i stället för existerande och tillgängliga institutionsresurser är hegränsade. Utvärdcringsgruppen menar att det är rimligare och pi\ sikt fruktbarare att satsa pi\ en utveckling av institutionsresurserna iin att driva en utveckling mot alltmer "kvalificerade" familjd1em.
Gruppen menar dock att en satsning samtidigt hör ske p:'t familjehemsverksamheten. Försöken visar att kommunerna hehöver satsa mer pf1 intniduktion av placerade. information. stöd frän socialassistenter och andra. handledning och parallella ätgärder i det biologiska hemmet.

Vård i.fi1111iljchc111ar11arkotikw11isshrukare

111. 111.

I prop. 1977/78: 10.'.' om :'ttgärder mot narkotikamissbruk. som antogs av
riksdagen v[iren 1978. hehandlas bl. a. vfird i enskilt hem av narkotikamissbrukare. I propositionen konstaterar den dtlvarande socialministern att
värd i enskilt hem har mi\nga positiva inslag. Det ger möjlighet till nära
anknytning till nf1gra fa personer i en naturligt fungerande miljö. Familjevärd kräver dock liksom andra vtlrdformer kunskap. planering och uppföljning. Yiirdfamiljerna behöver stöd. handledning och utbildning. Många
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problem av praktisk m:h principiell natur måste lösas för att familjevården
skall kunna utvecklas. Särskilt gäller detta utformningen av stöd och
handledning i det praktiska arbetet.
I enlighet med vad som föreslogs i propositionen kommer statsbidraget
till kommuns kostnad för vård i enskilt hem av narkotikamissbrukare
också att kunna utgå vid placering av narkotikamissbrukare i behandlingsenheter med upp till fyra platser.
Flera myndigheter och organisationer arbetar f. n. med utveckling av
vård i enskilt hem. Inom socialstyrelsen har barn- och ungdomsvården
studerats i det s. k. BUF-projektct (mål och metoder i värden av barn och
ungdom i familjehem). Projektet har redovisats i rapporten tSocialstyrclsen redovisar 1978: IOI Barn och ungdom i familjehem. Socialstyrelsen
ansvarar också för översyn av familjevård inom den psykiatriska vi:\rden.
Forsknings- och utvecklingsarbete pågar vidare inom bl. a. kommuner och
ideella organisationer.
I juni 1978 har - som ett resultat av det tidigare redovisade arbetet med
åtgärder mot narkotikamissbruk - tillkallats en särskild utredare (S
1978: 05) för att initiera, samordna och utvärdera viss försöksverksamhet
samt med utgångspunkt i detta utreda vissa frågor rörande värd i familjehem av missbrukare. Försöksverksamheten avser att pröva olika möjligheter till rekrytering av familjehem och olika former för utbildning. handledning och stöd till de personer som ger vi\rd i enskilt hem. Utredaren skall
bl. a. ge en beskrivning av vård i enskilt hem och undersöka förutsättningarna att lösa problemen med ansvars- och försäkringsfrågor.

Utbildning
Många remissinstanser har hävdat att det finns ett stort och uppdämt
behov av utbildning för vårdare i familjehem. Man framhi\ller bl. a. utbildningens betydelse för rekrytering av nya familjer. Örebro kommun anför
alt nära hälften av alla omplaceringar i fosterhem är en följd av att fosterföräldrarna har tröttnat. SACO/SR och Sveriges Socionomers Riksförbuml poängterar att familjevårdsverksamheten kräver en fast, central organisation för tillsyn och service. Utbildningen mnste enligt dessa instanser vara omfattande och ersättningen sa hög att samhället kan ställa stora
krav på hemmens engagemang och funktion.
Utbildningsfragorna har enligt min mening väsentlig betydelse för utformningen av vård i familjehem. En förbättrad utbildning är avgörande för
hur socialtjänsten i framtiden skall kunna tillgodogöra sig de stora resurser
som familjevarden erbjuder. Den är bl. a. också ett medel att söka minska
antalet skadliga omflyttningar av unga från ett hem till ett annat. Socialstyrelsen liksom vissa studieförhund utarbetar studiematerial för sådan utbild ni ngsverksamhet.
Utbildningen hör sikta till att ge djupare insikter i det som är specifikt för
vård av barn och ungdomar. Särskild uppmärksamhet måste ägnas utbild-
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ningen av dem som skall ha hand om familjevärd för vuxna. Utbildningen
hör med förtid kunna knyta an till de viinluppgifter familjev:'\.rdarna redan
har. eller kommer att ha. Det bör vara möjligt att anordna uthildning i
samarbete med familjevtm.larnas föreningar och Kommunförhundet och
dess fänsavdclningar. Ckks~1 socialarhctare som placerar klienten i familjehem bör ansvara för eller i varje fall ta del av den utbildning som familjevflrdaren för. Ett viktigt inslag i utbildningsverksamheten är möjligheterna
för familjev::\rdarna att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma
prohlem.

Lrsiittning
Fostcrbarnsutredningen föreslog i sitt betänkande att kommunernaskulle tlcla upp ersättningen för familjevärden i två delar. en som avsåg visst
arvode per barn och mänad och var skattepliktig, en annan som avsäg icke
skattepliktig omkostnadscrsättning för mat. kläder osv. Förslaget ledde
bl. a. till en lindring i skattelagstiftningen. Socialutredningen har anslutit
sig till fosterbarnsutredningens synpunkter i ersättningsfrägan. Numera
torde det system som fostt:rbarnsutredningen rekommenderade tillämpas
genomgäendc i landets kommuner. De allra flesta följer de rekommendationer till kommunerna när det gäller ersättningarnas storlek m. m. som
Kommunförbundet har utarbetat. Ersättningshcloppen följer sedan år 1975
basbeloppet för januari varje :lr. Kommunförbundet studerar fortlöpande
ersättningarna till familjehem för siiväl barn och ungdom som vuxna.
Rekommendationer avseende vuxna saknas hittills.
De instanser som under remisshehandlingen av socialutredningens slutbetänkande har haft synpunkter i ersättningsfriigan har pekat pä nödvändigheten av att ge familjehemmen en ersättning som gör det möjligt att
ställa höga krav pä deras funktion och engagemang. Ni'lgra remissinstanser
anser att del finns förrn riktlinjer för ersättningen och att flera av kommunerna inte följer de rekommendationer som finns i dag. Bl. a. Föreningen
Sveriges socialchefer föreslär att Kommunförbundet skall ges i uppdrag att
utarbeta riktlinjer för ersättning inom familjevård för vuxna pti samma sätt
som nu gäller fosterbarnsvärden. Fosterföräldraföreningen föreslår en
kraftig uppjustering av ersättningsbeloppen och vill att ersättning till familjehemmen i framtiden skall fastställas i förhandlingar mellan fosterföräldraföreningen och Kommunförhundet.
Mot hakgrund av den utredningsverksamhet som enligt vad jag har
redogjort för redan ptlgtlr och som bl. a. har att behandla ersättningarna till
familjehemmen finns det enligt min mening inte anledning att i detta
sammanhang ta ntigot ytterligare initiativ i crsättningsfrägan.

2.12.2 Särskild tillsyn öi·er harn ifamiljchelll och a1111at e11ski/1 hem
N111·ara11de reRler Olll ./l1sterharn.1Tiird
Metl fosterbarn avses barn under 16 är, som vi'.trdas och fostras i annat
enskilt hem än hos föräldrarna eller särskilt förordnad förmyndare, vilken
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har v{1nlnaden om harnet (46 !i BvL). För dessa barn gäller att de mera
stadigvarande för sin dagliga ornvnrdnad och uppfostran av någon annan
~in föräldrarna eller annan vårdnadshavare men all vårdaren ändå inte har
det fulla bestämmandet över barnet. Den rättsliga vMdnaden har vårdnadshavaren kvar. dvs. i allmänhet föräldrarna. De kan därför när som
helst bestämma att barnet skall vara någon annanstans än i fosterhemmet,
de är alltjämt barnets förmyndare osv. Rätten att bestämma om barnets
vistelseort gäller dock inte om barnet enligt 25 *och 29 !i BvL har tagits om
hand för samhällsvard, eftersom barnavårdsnämnden då har övertagit
föräldrarnas uppgifter.
Etl barn kan komma till fosterhem på olika sätt. I de flesta fall, omkring
tre fjärdedelar av alla. har barnavårdsnämnden placerat barnet i enskilt
hem efter att ha tagit barnet om hand för samhällsvård. Men det förekommer också att föräldrarna själva tar initiativet och placerar sitt barn i
fosterhem. Anledningen kan vara att föräldrarna på grund av sjukdom.
arbete eller utbildning på annan ort, utlandsvistelse eller liknande under en
tid inte själva kan svara för barnets dagliga behov. Man talar i dessa fall,
som jag har nämnt tidigare. om privatplacerade barn. Inte sällan blir det
barnets mor- eller farföräldrar eller någon annan nära släkting som blir
fosterföräldrar. Har föräldrarna inte själva någon som är villig att ansvara
för barnet, kan barnavårdsnämnden bistå med fosterhem.
Hur barnet än har kommit att bli placerat i fosterhem gäller att barnavårdsnämnden skall ha godkänt fosterhemmet. Nämnden skall också ha
fortlöpande tillsyn över att barnet har det bra medan det vistas där.
Barn i.familjehem

Jag kommer senare (avsnitt 2.25) att föreslå att barn och ungdom upp till
18 års ålder skall kunna beredas vård utan samtycke när det finns brister i

omsorgen om den unge eller den unge själv missbrukar beroendeframkallande medel eller begår brott. I de senare fallen skall den unge under
särskilda förutsättningar kunna tas om hand upp till 20 års ålder. En viktig
värdresurs i dessa sammanhang kommer att utgöras av familjehemmen.
Det kan också antas att socialnämnderna i ökande omfattning kommer att
vilja förmedla familjehem som ett led i en samförstä.ndslösning med föräldrarna.
Som framgår av vad jag har sagt tidigare ansvarar nämnden i båda dessa
situationer för kvaliten ptt det utvalda hemmet såväl före placeringen som
under hela vårdtiden. Utredningarna och remissinstanserna är dock överens om att det liksom hittills dessutom finns anledning att för dessa fall för
de ungas del behålla de särskilda regler om tillsyn som barnavårdslagen i
dag innehä.ller för fosterbarnen.
Socialutredningen understryker att det är viktigt att nämnden medverkar
till att barnets kontakter med de egna föräldrarna består under tiden som
det vårdas i det andra hemmet. Fosterföräldrarnas kontakter med föräld-
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rama bör också upprätthållas stl. att dessa kan ta del i heslut som rör
barnet. Fosterforäldrarna bör fä stöd och hjälp av nämnden och ta kontakt
med denna innan de beslutar i frtlgor som har stor hetydelsc för barnet.
Jag delar utredningarnas uppfattning. Det innebär i korthet att socialnämnden skall svara för att barnet under tiden i familjehemmet för god
vård och fostran och en lämplig utbildning. Det innebär vidare en skyldighet för nämnden att lämna bflde barnets föräldrar och den som värdar
barnet det räd och stöd eller den hjälp av annat slag som de behöver.

Prii·atplacerade ham
Mera delade meningar råder det om värdet av särskilda regler vid privatplacering av harn i annat hem än det egna. Posterbarnsutredningen föreslog att det obligatoriska tillständs- och tillsynsinstitutet skulle avskaffas i
dessa fall. Utredningen framhöll bl. a. att man i allmänhet inte kan anse att
andra eller högre krav skall ställas på de enskilda familjer som föräldrarna
har valt att låta barnet bo hos än på föräldrarna själva. Samhällets ansvar
för att barnen fär en så god uppväxt som möjligt bör vara lika starkt om
barnet vårdas i en annan familj. Behöver samhället ingripa mot missförhållanden, hör detta ske enligt samma regler oberoende av var barnet vistas.
Fosterbarnsutredningen pekade vidare på svårigheterna att kontrollera
efterlevnaden av bestämmelserna om tillståndstvång och att ingripa mot
placeringar som redan har skett utan tillstånd.
Vid remissbehandlingen av fosterharnsutredningens betänkande gick
remissinstanserna i stor utsträck~ing emot utredningen. Man ansåg att
blotta förekomsten av en lagregel med krav på tillständ hade en preventiv
effekt och att den hade förebyggt olämpliga placeringar. Åtskilliga instanser hävdade att tillståndstvånget hade ett värde som skydd för barnen och
stöd för föräldrarna, både de biologiska och de blivande fosterföräldrarna.
Socialutredningen har instämt i de kritiska synpunkter som framfördes
under remissbehandlingen av fosterbarnsutredningens betänkande. Utredningen har stannat för att barn under 16 är inte utan nämndens medgivande
bör fä beredas värd och fostran i annat enskilt hem än vårdnadshavares.
Man framhåller bl. a. att nämnden genom sin medverkan kan förhindra en
placering som är olämplig frän barnets synpunkt. Socialutredningen anser
det inte vara tillfredsställande att den som väljer att på egen hand placera
barnet i en annan familj skall vara underkastad andra regler än den som
vänder sig till socialnämnden för att fä dess medverkan. Barnet bör inte
genom föräldrarnas beslut kunna undandras det stöd och den hjälp som
regler om medgivande avser att tillförsäkra barnet i en situation som ofta är
svår för barnet.
Socialutredningens förslag har föranlett delade meningar bland remissinstansema. De flesta som har yttrat sig i frågan stöder dock utredningens
förslag. Bland dessa märks flera länsstyrelser. Föreningen Sveriges socialchefer. SACO/SR och Sveriges socionomers riksförbund. Dessa remissin-
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stanser upprepar i huvudsak de argument som framfördes mot fosterbarnsutredningens förslag.
Mot socialutredningens förslag i denna del framförs emellertid ocksa
kritik från flera häll. Kammarrätten i Göteborg menar att det finns skäl att
anta att socialnämnden i framtiden i större utsträckning kommer att medverka vid placering av barn i fosterhem, oavsett om regler om tillstfmd
finns eller inte.
Malmö kommun anser bl. a. att privat placeringar av barn i enskilt hem i
de flesta fall är något som föräldrarna har genomfört till barnets bästa och
att den familj som tar hand om barnet ser som sin uppgift att erbjuda en god
miljö och en god fostran. Enligt kommunens uppfattning skulle krav på
godkännande och kontroll frän nämnden kunna fä en avhållande effekt,
även när en privatplacering skulle vara till fördel för barnets utveckling
och välbefinnande. Kommunen förordar emellertid, i likhet med bl. a.
TCO och Sveriges socionomförbund, att föräldrarna skall vara skyldiga att
göra anmälan till nämnden när de mera varaktigt överlåter barnets vård
och fostran pä annan person. Kommunförbundet avstyrker socialutredningens förslag och förordar fosterbarnsutredningens.
För egen del ansluter jag mig till socialutredningens ställningstagande.
Jag föreslår alltså att man skall behålla kraven på socialnämnds tillstånd
och tillsyn även beträffande de barn som utan nämndens initiativ eller
särskilda medverkan kommer att vårdas och fostras i annat hem än vårdnadshavarens. Som skäl för detta vill jag framhålla följande.
Det är här fraga om barn som under en längre tid - inte sällan flera år,
ibland hela barnets uppväxttid - skall fä all 'sin omvårdnad och uppfostran
i ett hem som inte är föräldrarnas. Samtidigt saknar de den rättsliga
ställning i förhållande till de vuxna i sin närmaste omgivning som ett barn
har i förhållande till sina egna föräldrar. Fosterföräldrarna är t. ex. inte
förmyndare för barnet, och barnet har inte rätt till arv eller annan ekonomisk trygghet vid fosterföräldrarnas frånfälle. Normalt sett skall barnet i
stället så snart förhållandena tillåter det återförenas med sina biologiska
föräldrar. Dessa har också i princip ett bestämmande inflytande över när
barnets vistelse i det andra hemmet skall upphöra.
De barn som på detta sätt av sina föräldrar har placerats för vård i annat
hem än det egna har därför otvivelaktigt en mera utsatt ställning än andra
barn. De flesta överenskommelser som träffas mellan ett barns föräldrar
och dess blivande vårdare görs säkerligen efter noggrant övervägande och
med barnets bästa för ögonen. Det hindrar inte att barnets ställning både
rättsligt och rent faktiskt blir sådan att det enligt min mening finns skäl att
ha särskilda regler till skydd för barnet.
En förälder som av någon anledning ser sig nödsakad att skiljas från den
direkta vården och omsorgen om sitt barn för en längre tid mäste normalt
sett känna oro inför detta beslut och vad det kan komma att medföra för
framtida verkningar för barnet, för honom själv och för deras inbördes
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relationer. Även om de tillämnade fostert"öräldrarna är personer som föräldern och barnet känner väl och har förtroende för. finns det alltid risk för
att det senare skall uppstä missförständ eller meningsskiljaktigheter i frågan om värden av barnet. Det kan därför ha stor betydelse att någon
utomstående redan frfm början aktivt bevakar barnets intressen.
Sm:ialnämnden kan med sitt kunnande och sina resurser stödja såväl
föräldrarna -- ibland kanske t. o. m. pä ett sådant sätt att nägon skilsmässa
barn-föräldrar inte alls blir nödvändig - som de blivande fosterföräldrarna. En viktig uppgift för nämnden blir att för båda parter klargöra deras
rättigheter och skyldigheter gentemot barnet och mot varandra. En annan
viktig uppgift blir att bedöma de konsekvenser som en separation kan ha.
Under tiden som barnet vistas i det andra hemmet är det ofta en viktig
uppgift för nämnden att på olika sätt stödja barnets föräldrar och underlätta deras kontakt med barnet.
Som jag strax skall återkomma till anser jag det nödvändigt att vi i den
nya lagstiftningen beh<iller en regel som gör det möjligt för socialnämnden
att under vissa förutsättningar förbjuda en vårdnadshavare att ta tillbaka
ett barn från dess fosterhem. För att nämnden över huvud taget skall
kunna bevaka barnets rätt i dessa situationer måste nämnden vara väl
förtrogen med barnets situation och någon tvekan får inte råda om barnets
status och nämndens ansvar för det. Även detta förhl'tllande talar för att de
nuvarande reglerna om tillstånd och tillsyn bör behållas i framtiden. Dessa
regler ger nämnden ett formellt ansvar och garanterar att nämnden kontinuerligt vakar över barnets förhållanden. Med de möjligheter som nämnden har att stödja föräldrarna och barnets vårdare förbättras också utsikterna att barnet skall kunna återvända till sina föräldrar utan att detta
behöver bli en dramatisk eller skadlig upplevelse för barnet.
Jag vill avslutningsvis också understryka att de flesta privatplaceringar
av barn självklart äger rum under förhållanden som är tillfredsställande för
barnet. Att nämndens roll i dessa sammanhang blir begränsad förringar
inte värdet av regler som har till syfte att stödja barn, föräldrar och
vårdare. Jag är givetvis medveten om att liksom hittills privatplaceringar
av barn i inte ohetydlig omfattning kommer att ske utan att socialnämnderna i förväg får vetskap om dem. Jag tror emellertid att regler om
tillständsplikt och tillsyn har ett värde också därför att de anger normer för
hur vi så. långt möjligt skall garantera uessa barn en trygg existens.
Vistelsebarn
Enligt 46 ~andra stycket BvL fär barnavårdsnämnd när det finns särskilda skäl besluta att barn under 16 å.r. som vistas i annat enskilt hem än hos
föräldrarna eller annan vårdnadshavare. skall anses som fosterbarn även
när barnet inte är fosterbarn. Sådant harn kallas även "vistelseharn".
Bestämmelsen avser främst att förhindra att någon försöker undgå. fosterbarnstillsynen genom att pästå att det barn som vistas hos honom inte
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"fostras" i hemmet. Även i fall där det st::'lr alldeles klart att något fosterbarnsförhällande inte föreligger - l. ex. när barnet vistas hos någon som
sommarbarn - kan niimnden bestämma all barnet skall anses som fosterbarn och vara underkastat reglerna om tillsyn m. m.
Socialutredningen har inte funnit skiil att föreslå en motsvarande regel i
den nya lagstiftningen. Mot detta har hdler inte väckts några invändningar

frftn remissinstanserna. Däremot vill utredningen behålla den nuvarande
regeln i 51

*RvL, enligt vilken nämnden om det behövs från barnavärds-

synpunkt har befogenhet att förbjuda person som har sitt hem inom kommunen att utan nämndens medgivande ta emot annans barn under 16 är för
vistelse i hemmet annat än tillfälligt. Inte heller i den delen har remissinstanserna haft något all erinra.
Också jag anser all en regel som ger möjlighet att meddela någon förhud
all ta emot vistelsebarn bör vara ett tillräckligt skydd för barn som placeras
tillfälligt hos andra för kortare tider. Någon bestämmelse som ger rätt att
anordna särskild tillsyn i dessa fall behövs således inte. Inte heller vid
mera ltmgvariga vistelser hos annan än vårdnadshavaren finns det enligt
min mening behov av bestämmelser vid sidan av dem som jag redan har
föreslagit om skyldighet att söka tillstånd och om särskild tillsyn.
Jag delar alltså socialutredningens uppfattning att den nuvarande regeln i
46 *andra stycket BvL inte bör fä någon ny motsvarighet, men att socialnämnden skall ges möjlighet all även i fortsättningen meddela förbud mot
att ta emot vistelsebarn. Socialutredningen har ansett att det inte finns
tillräcklig anledning att pi\ samma säll som i dag låta förbudet gälla vid
fiyttning till annan kommun eller all ålägga nämnden all underrälla den
andra kommunen om ett meddelat förbud. Jag ansluter mig till denna
uppfallning.
2 .12 .3 Fosterhamshegrcppet

Fosterbarnsutredningen föreslog alltsä att samhällets tillsyn över barn
som vi:'lrdas och fostras i annat hem iin det egna skulle begränsas till fall då
placeringen hade anordnals genom sm:ialnämndens medverkan. För dessa
fall föreslog fosterbarnsutredningen också att man skulle tala om vård i
familjehem och all begreppet fosterhem - och därmed begreppen fosterbarn och fosterforäldrar

skulle utmönstras ur lagstiftningen.

I likhet med fosterbarnsutredningen vill socialutredningen förbehålla
termen vård i familjehem sådan värd i enskilt hem som anordnas genom
socialnämndens medverkan, antingen dt:n har ttstadkommits pi:\ frivillig
väg dler med stöd av den särskilda lag, som enligt vad jag återkommer 1ill
skall medge värd utan samtycke. Vård och fostran av barn i annan familj
än dt:n egna skall däremot inte anses som värd i familjehem om den har
skett pä privat väg utan nämndens medverkan. Även socialutredningen
ansluter sig dock, om än med tvekan. till fosterbarnsutredningens förslag
att inte längre i lag använda begreppen fosterhem. fosterbarn eller fosterföräldrar.
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De remissinstanser som har yttrat sig över socialutredningens förslag i
denna del har motsatt sig förslaget. De har bl. a. anfört att begreppet
fosterbarn inte har den negativa klang som har gjorts gällande. Flera
remissinstanser har dessutom uttalat farhågor för all en utmönstring av
fosterbarnsbegreppet kan medföra svårigheter i rättstillämpningen. Nilgon
har ftberopat att begreppet har en internationell förankring.
Jag känner för egen del stark sympati för de motiv som ligger bakom
bttda utredningarnas förslag att mönstra ut fosterbarnsbegreppet. Oavsett
om begreppet hos den enskilde har en dälig eller god klang, kan det inte
förnekas att de barn som får benämningen fosterbarn ptt sig riskerar att
känna sig annorlunda iin andra barn. Det finns enligt min mening inte heller
nä.got sakligt behov av att med en särskild term kunna utmärka de barn
som genom socialtjänstens medverkan eller ph föräldrarnas eget initiativ
för kortare eller längre tid har beretts värd i annat enskilt hem än det egna.
Deras situation skiljer sig för övrigt ofta i praktiken inte mycket från andra
fall av familjevärd, t. ex. när någon - barn eller vuxen - genom sjuk värdens försorg har beretts plats för eftervård i enskilt hem. Den särskilda
tillsyn av socialnämnden som enligt vad jag har förordat tidigare skall gälla
när barn mera varaktigt placeras i ett annat hem än det egna utgör i sig inte
tillräcklig anledning att behttlla begreppet fosterbarn. Att begreppet kan
avvaras också rent lagtekniskt visar de båda utredningarnas resp. lagförslag. Givetvis finns det inte anledning att i den svenska lagstiftningen
behålla termer som man av andra skäl vill frigöra sig ifrån bara därför att de
också förekommer i andra länder. Med det anförda ansluter jag mig till
utredningarnas förslag att utmönstra fosterbarnsbegreppet ur lagstiftningen.

2 .12 .4 Atdnsgriinsen för siirsk.i/J tillsvn
Den nuvarande åldersgränsen för tillämpning av reglerna om fosterbarn
är 16 år. När barnet uppnår denna filder. skall den siirskilda tillsynen
regelmässigt upphöra. Barnavårdsnämnden har emellertid möjlighet att om
det pftkallas av särskilda skäl förlänga tillsynen (46 ~tredje stycket BvL>.
Maximitiden för förlängd tillsyn är tre är. Beslut om förlängning måste
meddelas innan barnet har fyllt 16 ar.
Socialutredningen har - utan att närmare gfl in pft frhgan - föreslagit att
sextonårsgränsen skall behällas. Däremot har man inte föreslagit någon
möjlighet att förlänga tillsynen för tiden därefter.
Flera remissinstanser har emellertid tagit upp åldersgränsen till behandling och förordat att gränsen skall höjas till 18 år. Till dessa remissinstanser
hör socialstyrelsen, ett stort antal länsstyrelser. nagra kommuner och
Föreningen Sveriges socialchefer. Man har särskilt pekat på de problem
som den unge möter när han har fullgjort sin grundutbildning, och det
behov han och hans närmaste kan ha av stöd i denna situation. Någon
remissinstans påpekar att om gränsen höjs till 18 ttr, får man en naturlig
anknytning till föräldrabalkens regler om föräldrars ansvar.
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Jag vill för min del till en hörjan peka pf1 att frftgan om att höja den
nuvarande fosterharnsgränsen fri\n Io till 18 ar har väckts flera gftnger.
Ungdomarnas skolgång har numera förlängts st1 att flertalet ungdomar i
åldern I o-18 fir ännu gar i skola. Svårigheter p:'t arbetsmarknaden gör att
de inte sällan även efter avslutad skolgäng har hehov av siirskill stöd. Det
är emellertid samtidigt klart att behovet av tillsyn frr1n socialniimndens sida
när den unge vfirdas i annat hem än det egna minskar ju högre upp i
äldrarna den unge kommer.
Myndighetstlldern har sänkts undan för undan och lir nu 18 f1r. Fram till
denna tidpunkt be häller föräldrarna sitt vånlnadsansvar för den unge. Det
är i dag en strävan i allt lagstiftningsarbete att komma fram till sä enhetliga
åldersgränser som möjligt. Visserligen ger hestämmelser i föräldrabalken
den unge större möjligheter att råda över sig själv när han fyller 16 är (t. ex.
att under närmare angivna förutsättningar själv ta anställning och förfoga
över den egna arbetsförtjänsten). Jag anser dock att man för en mycket
naturligare anknytning om reglerna för tillstånd och tllsyn när den unge
v;1rdas i annat enskilt hem än det egna ges en övre åldersgräns som
sammanfaller med myndighetsäldern. Nftgon olägenhet av att tillsynen
förlängs pft detta sätt kan jag inte se. I de relativt fä fall där den unge före
18 års älder har etablerat ett självständigt liv genom att flytta från föräldrahemmet kommer givetvis fragan om tillståndsgivning och tillsyn av socialnämnden över huvud taget inte upp. Med det sagda ansluter jag mig till de
önskem;'ll som har framförts under remissbehandlingen frtm mfmga håll om
att höja åldersgränsen från 16 till 18 ar.
Jag finner ingen anledning att vid sidan härav i vissa fall behalla en
möjlighet att förlänga tillsynen ytterligare.

2 .12 .5 Socialniimndens 11f111J,:(/ier
Godkii1111a11de

a1·

hem

Enligt nuvarande regler 147 *första och andra styckena BvLl fär harn
inte tas emot i enskilt hem som fosterbarn utan att harnavftrdsnämndcn i
den kommun där hemmet ät beläget har meddelat tillsttind till det. Tillstånd för lämnas endast om nämnden finner att harnet knmmer att få god
vard och fostran och i övrigt gynnsamma levnadsförh<\llandcn. Bestämmelserna föreskriver salcdes främst en granskning av det blivande fosterhemmet och fosterföräldrarnas möjligheter att ge barnet goda uppväxtförhållanden. Frftn kravet på särskilt tillsti'lnd görs i 47 *fjärde stycket undantag
for barn som är omhändertaget för samhällsvard och av barnavnrdsnämnden placeras i fosterhem inom kommunen.
Socialutredningen har föreslagit att den nya regeln om tillsti\nd skall fä
den utformningen att harn under lo lir inte utan socialnämndens medgivande för hcredas värd och fostran i annat enskilt hem än vi'lrdnadshavares.
Avsikten är inte att ge nämnden hcfogenhet att helt förbjuda förlildrar att
lämna sitt barn till annan för v:'ird och fostran. Srn:ialnärnnden skall bara
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ges möjlighet att pä ett tidigt stadium gh in och hevaka harnets intressen i
denna situation och att stödja och hjälpa harn, föräldrar och de nya
vtirdarna.
Jag ansluter mig till socialutredningens förslag med den ändringen att
regeln skall avse harn under 18 är. Nämnden skall göra samma prövning
som den som i dag u11rycks i 47 andra stycket BvL. Är det föreslagna
fosterhemmet lämpat för harnet i fr:'.lga skall säledes ansökan hifallas. Är
nämnden sjlilv initiativtagare till placeringen i ett visst familjehem får

*

n;i.mndens beslut anses innefatta det särskilda medgivandet att ta emot
harnet. Bestämmelsen hör i den nya lagstiftningen ges en formulering som
överensstämmer med den utlalade innebörden.
Bl. a. utredningen om harnens räl! har päpekat att med den lydelse av
regeln. som socialutredningen har föreslagit, varje annan person än vhrdnadshavaren. säledes ocksä en förälder som är skild från vårdnaden men
har rätt till umgänge med harnel. blir skyldig att begära tillstånd om barnet
mera varaktigt skulle komma att vistas hos honom. Detla är inte fallet
enligt nuvarande regler. Regeln om tillsthndstvång vid placering av barn i
enskilt hem bör ges en st1dan utformning att fi.iräldrars hem - oberoende
av om föräldrarna är vi'tnlnadshavare eller inte - undantas från kravet pfl
medgivande frän sol:ialnämml.
Fiirha ml.1prii 1·11 i ng

*

Enligt 47 tredje stycket Bv L kan den som vill ta emot fosterbarn fä
förhandsbesked fri'tn harnavårdsnämnden om hemmets allmänna lämplighet som fosterhem. Ett sftdant hesked är inte hindande för nämnden vid
dess prövning om tillstf1ml att ta emot fosterbarn skall ges.
Socialutredningen anser att det inte längre finns nhgot behov av att
erhålla s[1dant förhandshesked. Dock finns det enligt utredningen ett sfidant behov vid adoption av utländska barn. Utredningen föreslår därför all
i 4 kap. föräldrahalken - adoptionshestlimmclserna - sk.all tas in en regel
som ger socialnämnd möjlighet alt meddela förhandshesked om ett hems
lämplighet som adoptivhem. Har sådant förhandsbesked lämnats, skulle
nflgot tillstflnd att ta emot harn för vflrd och fostran -;edan inte hehövas. Jag
ftterkommer strax till detta.
Flertalet remissinstanser har lämnat utredningens ultalanden i denna del
utan erinran. Några instanser har dock menat att bestämmelsen om förhandsgodkännande har stor helydelse särskilt för de fall di\ kommunerna
har behov av att snahht bereda en ung människa vi'trd i annat hem än
föräldrahemmet. Man har därvid framh::tllit att det

~ir

av stort värde för

kommunen alt ha en reserv av familjehem som är hedömda som lämpliga
redan pi'I förhand.
Bestämmelsen om förhandsbesked tillkom efter lagändring är 1962. Skälet härtill var främst att det hade visat sig att kommunerna i praktiken. utan
direkt stöd i lagen, på begäran famnade förhandshesked om hems lämplig-

Prop. 1979/80: l

Värd i familjehem m. m.

319

het som fosterhem. Ett st1dant beslut kunde inte överklagas om det blev
negativt. Den nya regeln försågs därför ocksi\ med en särskild besvärsregel.
Fiir egen del anser jag att kommunerna bör söka tillgodose behovet av
familjehem genom en förutseende planering. Redan idag förekommer det
således försök med kontrakterade familjehem. Dessa bör kunna visa sig
viirdefulla främst i akutsituationer i avvaktan på utredning om annan
Himplig placering. Försök pii.går också på nt1got häll med s. k. familjehemsbanker.
När det gäller enskilda personers behov av att kunna få sitt hem bedömt
som lämpligt redan innan ett visst barn har kommit i fråga, menar jag att
nackdelarna med ett förhandsgodkännande väger över fördelarna. Det har
i praktiken visat sig svårt för nämnderna att i ärende om tillståndsgivning
gå ifrän ett godkiinnande som har getts i förhand. Detta har varit fallet även
om det när frågan om tillstånd senare har kommit upp har varit mera
tveksamt om barnet och de blivande fosterföräldrarna har passat väl ihop.
Jag anser också liksom socialutredningen att det i normalfallet inte finns
nagot behov av förhandsbesked om ett hems allmänna lämplighet att ta
emot barn för vård och fostran.
Emellertid finns det. som socialutredningen har uppmärksammat, en typ
av fall där förhandsbesked i praktiken har visat sig så gott som nödvändigt.
Det är vid en förestående adoption av utländskt barn. Flera av de länder
frftn vilka de blivande adoptivbarnen vanligtvis kommer kräver för tillstånd till utflyttning att de blivande adoptivföräldrarna kan visa att deras
hem är godkänt som adoptivhem. En arbetsgrupp inom socialdepartementet. som i april 1978 avgav en rapport (Os S 1978: 6) Internationella adoptioner. riktlinjer och organisationsförslag, framhöll att det är önskvärt att
förhandsbeskeden görs obligatoriska på samma sätt som kravet på tillstånd
att ta emot fosterbarn är det i dag. Skälet till arbetsgruppens ställningstagande var främst att man med en sädan ordning skulle säkerställa att alla
blivande adoptivföräldrar i god tid kommer i kontakt med kommunens
barn- och ungdomsvårdande organ. Dessa fick då samtidigt en möjlighet
att vägleda och hjälpa sökandena. innan dessa tar steget att söka barn för
adoption i ett annat land.
I proposition 1978/79: 108 om organisationen av verksamheten med internationella adoptioner m. m. - som nyligen har antagits av riksdagen har jag liksom flertalet remissinstanser anslutit mig till arbetsgruppens
uppfattning. Jag har vidare framhållit att man på lämpligt sätt skulle kunna
anknyta till den nuvarande regeln i BvL om skyldighet att begära barnavårdsnämndens tillstånd innan ett barn får tas emot som fosterbarn. Skyldigheten att skaffa tillstånd att fä ta emot ett barn skulle då föreligga t. ex.
innan barnet har lämnat sitt hemland. Skyldigheten skulle gälla oavsett om
sökanden gi'tr ut på egen hand eller söker genom en auktoriserad organisation. Jag har i propositionen förutskickat att jag avsåg att ä.terkomma till
frågan i samband med förslag om ny sociallagstiftning.
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S\)Cialutredningens förslag innebär att en ny typ av förhandsbesked
skulle skapas för utländska blivande adoptivharn. Den regel som utredningen har föreslagit skulle ha samma utformning som den nuvarande
regeln i 47 tredje stycket BvL. dvs. en rtitt för socialnämnd att meddela

*

siktant besked men ingen skyldighet för de hlivande adoptivföräldrarna att
skaffa sadant. Vidare innebär förslaget att om förhandsbesked har meddelats. skulle det ersätta kravet pti medgivande att ta emot barn för vård och
fostran. Det s. k. förhandsbeskedet skulle alltså i praktiken vara ett definitivt godkännande som socialnämnden senare inte kunde ompröva.
Som framgtir av vad jag har anfört i den tidigare nämnda propositionen
anser jag det lämpligt att införa någon form av obligatorisk prövning ptt ett
tidigt stadium när det gäller adoption av utländska barn. Prövningen bör
mynna ut i ett godkännande och inte i ett förhandsbesked. Det lir ocksft
den faktiska innebörden av socialutredningens förslag. Vid prövningen hör
socialnämnden bedöma hemmets alhnänna lämplighet att ta emot barn för
vftrd och fostran. Normalt avser ju prövningen inte ett visst barn i förhållande till dess blivande föräldrar. Beslutet bör med hänsyn till sitt speciella
syfte kunna innehålla särskilda uttalanden i lämplighetsfrftgan, t. ex. att
endast barn i viss ålder eller av visst kön bör komma i fri'lga. Liksom
socialutredningen anser jag att denna typ av godkännande pa grund av sin
speciella karaktär bör ges begränsad giltighetstid.
Har socialnämnden gett tillstånd att ta emot utländskt barn för adoption
behövs det inte någon ny tillståndsprövning. när barnet kommer till Sverige och det blivande adoptivhemmet. Dett.si överensstämmer i sak med vad
socialutredningen har föreslagit. Har prövningen i samhand med tillståndsgivningen varit noggrann. bör denna i komhination med den utredning
nämnden skall göra i själva adoptionsärendet vara fullt betryggande för
barnet. Att hemmet blir föremål för sedvanlig tillsyn är däremot viktig.
För att socialnämnderna skall få vetskap om de fall då ett utländskt harn
har kommit till en familj i Sverige föreslår jag liksom socialutredningen att
pastorsämhetena i samband med kyrkohokföringen skall ges i uppgift att
avisera socialnämnden om samtliga utländska barn som vistas här i landet
hos annan än de egna föräldrarna. Det bör ankomma på riksskatteverket
att efter samråd med socialstyrelsen meddela de föreskrifter som kan vara
nödvändiga.

Förhud mot flyttninK ar barn
Enligt 50 § BvL fär barnavårdsnämnden i den kommun där fosterhemmet
finns för viss tid eller tills vidare förbjuda föräldrarna eller annan som har
värdnaden om barnet att ta det frttn fosterhemmet om det föreligger risk
som inte är ringa för skada på barnets kroppsliga eller själsliga hälsa, ifall
det skiljs från fosterhemmet. Interimistiskt förbud får meddelas för högst
fyra veckor i avvaktan på utredning. Förhud enligt bestämmelsen hindrar
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inte att barnet skiljs frän fosterhemmet på grund av beslut enligt 21 kap.
föräldrabalken.
Bestämmelsen gäller inte barn som på grund av beslut om omhändertagande för samhällsvård enligt 25 §och 29 § BvL vistas i fosterhem. St1 länge
omhändertagandet bestflr, är den befogenhet som föräldrarna har enligt sin
vårdnadsrätt att bestämma över barnets vistelseort satt ur kraft.
I 21 kap. föräldrabalken (FB) ges regler för verkställighet av dom eller
beslut rörande vårdnad m. m. Här finns också regler för det fall att vånlnadshavaren utan dom eller beslut av domstol vill piikalla länsrättens
åtgärd, när barnet vistas hos annan och det skall överflyttas till vårdnadshavaren. Reglerna är gemensamma för länsrättens handläggning och bedömning av överflyttningsärendet. Länsrätten kan innan den förordnar om
verkställighet uppdra åt t. ex. en tjänsteman inom barnavården eller annan
lämplig person att verka för att den som har hand om barnet frivilligt skall
fullgöra vad som äligger honom. Har barnet fyllt 15 år, får verkställighet
inte ske mot dess vilja utan all länsrätten finner det nödvändigt av hänsyn
till barnets bästa. Samma är förhållandet om barnet inte har fyllt 15 år men
nått en sådan mognad att barnets vilja ändå hör beaktas. Länsrätten kan
vägra verkställighet, om det finns risk som inte är ringa för skada på
barnets kroppsliga eller själsliga hälsa.
Socialutredningen har föreslagit att regeln om flyttningsförbud i 50 § Bv L
skall föras över i princip oförändrad till den nya lagstiftningen. Förslaget
har i sak inte mött någon invändning under remissbehandlingen.
I samband med att de nuvarande reglerna om verkställighet i 21 kap. FB
tillkom år 1967 diskuterades om 50 § BvL i fortsättningen hade någon
praktisk funktion att fylla. Man konstaterade då att verkställighetsreglerna
inte kunde bidra till skydd mot olämpliga förflyttningar annat än när ett
verkställighetsäreride verkligen hade väckts. En fråga om att flytta ett barn
kunde emellertid komma upp utan samband med något verkställighetsärende, nämligen då vårdnadshavaren direkt till fosterföräldrarna framställde krav på att få tillbaka barnet. Fosterföräldrarna kunde då vända sig
till barnavårdsnämnden och få denna att meddela förbud mot att flytta
barnet. Flyttningsförbudets främsta betydelse skulle dock i framtiden bli
att åstadkomma att också dessa fall av flyttning av barn kom under länsrättens prövning.
De skäl som anfördes år 1967 i samband med verkställighetsbestämmelsernas tillkomst har enligt min uppfattning samma giltighet ännu. Jag
ansluter mig därför till socialutredningens förslag att socialnämnden skall
ha kvar möjligheten att förbjuda vårdnadshavare att ta barnet från fosterhemmet.
Frågor som rör överflyttning av barn enligt FB prövas f. n. av utredningen (Ju 1977: 08) om barnens rätt.
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Niimll(/e11s 1111s1·11rs11mråd1'

Enligt gällande regler är det barnavårdsnämnden i den kommun där ett
planerat fosterhem ligger som skall pröva en fräga om tills!t111d till att
barnet för tas emot i hemmet i frflga. för barn frän Stockholm gäller i vissa
fall särskilda regler. Enligt 49 ~ Bv L skall barnavårdsnämnden öva noggrann tillsyn över alla fosterhem i kommunen.
Socialutredningen har inte föreslagit nägon uttrycklig lagregel om vilken
kommun som skall ha ansvaret för tillståndsgivning och tillsyn. I en
specialmotivering säger dock utredningen att det ankommer på nämnden i
den kommun tlär vtirdnadshavaren är bosatt att pröva fråga om medgivande till fosterhemsplacering. Vidare uttalar utredningen att de uppgifter som
nämnden har i frhga om medverkan i barnets vård och uppfostran åvilar
den nämnd som har lämnat tillstånd till varden eller med andra ord nämnden i vi:'mlnadshavarens hemkommun. Utredningen anför vidare att nämndens ansvar kvarstår även dn barnet placeras i hem i annan kommun. I
sädana fall kan emellertid anledning föreligga att överflytta ärendet - och
därmed ansvaret - till socialnämnden i den kommunen. Däremot föreslår
utredningen en uttrycklig regel om att nämnden i den kommun där fosterhemmet iir beläget skall fatta beslut i frttga om förhud för vt1rdnadshavare
att ta barnet från fosterhemmet. Som skäl anför utredningen att ärenden av
denna art ofta kräver snabb handfäggning och att utredning sker snahbast i
den kommun där hemmet är beläget.
De principer som socialutredningen har föreslagit om ansvarig nämnd
motsvarar i stort fostcrharnsutredningens förslag i samma frägor.
Några rcmissinstanser har framfört invändningar mot socialutredningens förslag i denna del. Sflluna ifrägasätter t. ex. Götehorgs kommun om
inte utredningen frnngår helhetssynen och för fram motsägande förslag då
den ger den placerande kommunen tillsynsansvaret för hem i annan kommun och samtidigt lägger fast varje kommuns yttersta ansvar för den som
vistas i kommunen. Och länsstyrelsen i Göteborgs och Bohuslän pekar på
att överflyttning av ärende om vän.I enligt 29 förslaget till socialnämndslag för ske endast om mottagande socialnämnd gfl.r med på det. Länsstyrel-
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sen anser att det finns t:n risk för att mtinga fosterbarn i realiteten hlir utan
tillsyn. Man anser därför att vistelsekommunen bör ha tillsynsan'iVaret
liksom fallet är enligt barnavärdslagen.
Flera instanser anser det olämpligt att en annan nämnd än tillsynsnämnden kan ha att besluta om förbud mot förflyttning av harnet. Befogenheten
att meddela förbud bör enligt nera remissinstansers mening tillkomma den
kommun som har föranstaltat om placeringen och har viirdansvaret.
Socialutredningen utgtir i likhet med fosterbarnsutredningen frtin grundprincipen att vfl.rd i annat hem än det egna bör beredas den värdbehövande
så nära det egna hemmet som möjligt. Fosterbarnslllredningen föreslog en
uttrycklig regel om att vard i familjehem i första hand bör ske inom den
kommun där den unge har sin hemort. Ntigon motsvarande regel har dock

Prop. 1979/80:1

Vård ifami(iehe1;~·iri. m.

323

inte föreslagits av socialutredningen och förordas inte heller av mig. Jag
har emellertid tidigare anslutit 1i1ig till de principer om närhet, kontinuitet
och flexibilitet som socialutredningen har angett som förutsättningar för all
vtml och behandling av behövande. För alla de fall där närhctsprincipcn
följs hlir det naturligt att socialnämnden vid hehov av placering i familje.
hem främst söker tillgodose behovet inom den egna kommunen. Över
dessa hem kommer naturligtvis nämnden själv att också utöva tillsyn.
Närhetsprincipcn kan emellertid inte alltid följas. Det kan vara olämpligt
fri'tn hchandlingssynpunkt eller det finns kanske ett släkthem i en annan
kommun som står berett att ta emot barnet och som barnet gärna vill
komma till. Även i framtiden kommer således barn i viss utsträckning att
vistas i enskilda hem inom annan kommun än den där vårdnadshavaren är
bosatt. I de allra flesta fall har dock barnet ofta en starkare knytning till
vårdnadshavarens hemortskommun än till vistelsekommunen. Det är också socialnämnden i vårdnadshavaren hemortskommun som har bäst möjligheter att stödja denne och förbereda en återflyttning av barnet.
Jag ansluter mig därför till socialutredningens förslag om att socialnämnden i vårdnadshavarens hemortskommun alltid skall vara den nämnd som
både godkänner ett enskilt hem för värd och fostran av ett barn och
därefter utövar tillsyn över barnets förhållanden i hemmet. Socialnämnden
i hemortskommunen bör dock regelmässigt rådgöra med nämnden i den
blivande vistelsekommunen innan den lämnar sitt godkännande. Skulle
barnet ha eller senare fä en fast anknytning till vistelsekommunen bör det
finnas goda möjligheter att flytta över ärendet till nämnden där. Nämnden i
barnets vistelsekommun är under alla förhållanden pä grund av sitt yttersta
ansvar för alla som vistas i kommunen skyldig att ockst'I ge detta barn det
stöd och den hjälp som barnet behöver.
Med den konstruktion av tillsynsansvaret som jag har förordat nu anser
jag det angeläget att nämnden i barnets vistelsekommun - i de fall den är
en annan än placeringskommunen - snarast fär uppgift om att en annan
socialnämnd har placerat ett barn i familjehem eller har gett tillstånd till att
ett barn fär tas emot i enskilt hem inom kommunen. En hestämmelse om
detta bör tas in i den nya lagstiftningen. I likhet med socialutredningen
menar jag också att hela vårdärendet bör kunna flyttas över, om det finns
skäl för detta och vistelsekommunen är beredd att ta på sig ansvaret. I
privatplaceringsfallcn utgår jag frän att överflyttning blir regel.
När det gäller frågan om vilken nämnd som skall pröva frågor om förbud
mot flyttning av barn som finns i familjehem eller annat enskilt hem delar
jag remissinstansernas uppfattning att det bör vara den nämnd som har
bästa kännedomen om de aktuella förhållandena. Normalt sett måste detta
vara den nämnd som har ansvaret för tillsynen. Jag föreslår därför, till
skillnad frän socialutredningen, att den nämnd som har ttllsynen över
hemmet, normalt alltså nämnden i den placerande kommunen, skall bli
beslutsfattande också i frågor om att meddela ett flyttningsförbud.
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2 .12 .6 Den lagtekniska re1-:lerin1-:en

Sm.:ialutredningen har föreslagit att de regler som motsvarar dagens
regler om fosterbarn skall föras in i föriildrabalken under kapitlet om
vårdnad. Som skäl anför utredningen det niira sambandet med vi\rdnadsreglerna.
Förslaget har bemötts övervägande kritiskt av remissinstanserna. Man
framh:'lller bl. a. att reglerna om fosterbarn är offentligrättsliga. medan
föräldrabalken reglerar det familjerättsliga förhi'tllandet mellan harn och
föräldrar. Remissinstanserna pekar ocksi't pil att regler om v:'\nl i familjehem på detta sätt kommer att återfinnas på två håll, i social!jänstlagen Ol:h i
föräldrabalken. Man framhäller att all lagstiftning om den sociala verksamheten om möjligt bör finnas samlad i en enht:tlig sociallag och föresltir att
reglerna om vård av barn som vistas i annat enskiit hem än det egna skall
arbetas in i socialtjänstlagen. Jag ansluter mig till remissinstansernas uppfattning. Också bestämmelserna om medgivande att ta emot ett utliindskt
barn för adoption bör få sin plats i socialtjiinstlagen.

2.13 Hem för vård eller boende
2. 13. I Si wiali ·tlrdcns in st it 11tioner

Institutionerna inom socialvården iir liksom dl·n övriga sm.:ialvarden
uppdelade på olika vårdomräden. Det finns säledes bl. a. s~irskilda barnavti.rdsanstalter. ungdomsvårdsskolor och vtirdanstalter för alkoholmisshn1kare. Var:ie typ av institution iir utformad för att värda ~ina klienter l•1.:h
varje institutionsslag regleras av sina hestämmclser.
Bestämmelser om harnavärdsanstalter ges i första hand i

~

kap. Bv L.

Med harnavårdsanstalt förstas st1dan för värd 01.:h fostran av harn och
ungdom under 18 ar avsedd anstalt. som inte är att hänföra till sjukvr1rdsanstalt. till hem för psykiskt efterblivna. hlinda. diiva eller vanfi.ira eller till
sådant elevhem s<1m står under tillsyn av central sk\llmyndighet. Siirskilda
former av barnavtlrdsanstalter iir harnhem. somt. ex. spiidbarnshem. mödrahem. upptagningshcm och specialhem. harnkolonier. som tar emot barn
för vistelse under en begränsad del av året. förskolor 01.:h fri tidshem samt
elevhem. Niirmare hcstiimmelser om vtlrden ges i stadgan ( 1900: 595) for
harnavimlsanstalter.
Ungdomsvårdsskolornas verksamhet regleras i 9 kap. Bv L. Ungdomsvtirdsskolorna har till uppgift att bereda vttrd. fostran och utbildning at
dem som har omhändertagits for samhällsvil.rd och inskrivits som elever
vid skolorna. Värden ger möjlighet att hälla kvar eleverna mot deras vilja.
Niirmare hcstiimmclser om skolornas organisation. grunderna för elevernas fördelning pa olika skl1lor och avddningar samt verksamheten lKh
ordningen vid skolorna finns i stadgan ( 19o0: 728) om ungdomsvardsskolorna.
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Allmän vänlanstalt för alkoholmissbrukare tar emot den som iir hemfallen ät alkoholmissbruk för viml enligt NvL:s bestiimmclser. Allmiin vrirdanstalt för alkoholmissbrukare är dels anstalt eller avdelning därav S(im
staten har inriittat för sädant iindamal. dels anstalt clkr avdelning av
anstalt som har anordnats av landsting. kommun. förening. stiftelse el kr
annan och som har erkiints av regeringen som allmiin vardanstalt för
alkoholmissbrukare. Niirmare föreskrifter (1m vitrden vid sadan anstalt

ge~

i kungörelsen ( 1955: 298) med vissa tilfampningsföreskrifter till lagen om
nykterhetsvard och i stadgan ( 1950: 551) for allmiinna v[irdanstalter för
alkoholmissbrukare.
I de allmiinna vårdanstalterna - statliga resp. erkiinda - vardas enligt
NvL dels tvångsintagna. dels frivilligt ingängna Slim har förbundit sig att
stanna pä anstalten viss tid. högst sex månader. Vidare linns det utanför
Nvl.:s ram enskilda värdanstalter för alkohlilmissbrukare. Vid dessa förekommer bara frivillig intagning. Dessutom finns inackonkringshem för
alkoholmissbrukare och inacklirderingshem och behandlingshem för narkotikamissbrukare. Dessa hem drivs i kommunal. landstingskommunal
eller enskild regi.
Som huvudmiin för institutionerna inom socialvärden linns säledes staten. landstingsknmmuner. kommuner och enskilda riittssubjekt.
Socialutredningen f'öresltir genomgripande iindringar av institutionsvarden. Sm:ialtjänstlagen skall enligt förslaget innehålla enhetliga bestämmelser för socialtjänstens institutioner. utan uppdelning pb. värdomräden.
Institutionerna föreslb.s sammanförda under benämningen hem för vard
eller boende. lnstitutionsvärdcn skall vara en behandlingsresurs bland
andra inom soi.:ialtjänsten. Den skall sa langt möjligt ledas av samma mål
och principer som socialtjiinsten i övrigt. Vtirden skall utformas sa att den
medger en hög grad av flexibilitet. Institutionerna skall inte som nu styras
av delaljerade föreskrifter i lagar och fiirordningar. Staten skall inte Hingre
vara huvudman för nagra inslitutioner. Landstingskommunerna och primärkommunerna skall ha clt gemensamt ansvar för institutionsvärden
inom socialtjänslen. Behovet av hem for värd eller boende inom ett landstingsomrf1dc och ansvaret för deras inrättande och drift skall enligt socialutredningens förslag redovisas i en plan. Planen skall uppriittas av landslingskommunen och kommunerna i omrädet gemensamt. Planen skall redovisas för länsstyrelsen.
Remissinstanserna har överlag tillstyrkt den utformning av institutionsvarden inom socialtjänsten som socialutredningen har föreslagit. Ock sa jag
kan i allt väsentligt ansluta mig till förslagen. Förhandlingar påg~ir f. n. med
landstings- och kommunförbunden om iindrat huvudmannaskap för de
statliga 11ngdomsvardsskolorna och vardanstalterna för alkolwlmissbrukare. En ändring planeras iiga rum samtidigt som den nya socialtjänsten
genomförs. Resullalet av förhandlingarna knmmer att redovisas för riksdagen i en siirskild proposition senare under riksmötet. I denna proposition
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kommer lH:kst1 frt1gor om konsekvenserna tor den berörda personalen av
ett lindrat huvudmannaskap att tas upp. Jag utgär fr~m att den berörda
personalen liksll!ll vid tidigare huvudmannaskapsförändringar

~kall

kunna

heredas fortsatt anstlillning hos de nya huvudmlinnen.
Mina övervliganden i det följande om den framtida institutionsvårdcn
inom socialtjlinstcn fi'ir ses mot bakgrund av att förhandlingarna ännu inte
lir avslutade. Skulle förhandlingarna i nagot avscrnde leda till förlindringar
av de riktlinjer som jag har förordat. kommer detta att hehandlas i den
sfaskilda propo~itionen. Ett överförande av huvudmannaskapet frän staten förutsätter nalllrligtvis lJCksa att man kan komma fram till en uppgörelse som lir godtagbar för parterna bl. a. fran ekonomisk synpunkt.
2.13.2 /11stit11ti1111shcgr1p/>i'I

Helhetssynen inom vard- och behandlingsarbetet innehlir att SlH.:ialnlimnden skall lämna stiid. hjlilp och annat bistimd efter en bedömning av
den enskildes och hans familjs samlade behov. Utgängspunkten för den
föreslagna lagstiftningen är att kommunerna skall kunna anpassa resurserna inom socialtjlinsten till kommunens egna förutsättningar och behov.
Med denna inriktning finns det inte samma behov av att genom detaljerade
hestlimmclser reglera de resurser som skall finnas inom socialtjiinsten.
Lagstiftningen bör i stället syfta till att ge riktlinjer för hur den enskildes
hehov inom socialtjiinsten skall tillgodoses och att fastställa ansvarsfördelningen för resurserna inom socialtjänsten. Inte heller finns det längre
hehlw av att lagstiftningsvligen hinda resursuppbyggnaden till särskilda
gruppers behov.
Jag har tidigare nlirmare herört fri1gan om den vård som skall kunna ges
den enskilde i annat enskilt hem lin det egna eller vad som i förslaget har
kallats vard i familjehem. Mänga hjlilpbehiivande behöver emellertid mer
omfattande insatser lin dem som kan ges i enskill hem. Den enskildes
förhällanden kan ställa krav pa mer omfattande hehandlingsinsatser från
s~irskilt utbildad personal. Det blir här fraga om dygnet-runt-insatser i
s;irskilt anpassade lokaler. Den institutionella värden kommer i framtiden

liksom i dag att bli en viktig resurs inom socialtjänsten. Socialtjänstlagens
regler om institutionsvt1rden skall frlimst syfta till att sia fast ett ansvar för
all socialtjänsten har tillgäng till institutioner av sädan art och till sådant
antal att den enskildes behov av värd inom socialtjänsten kan tillgodoses
pa clt ändamälsenligt slitt.
Socialutredningen har definierat institutionen som en i administrativt
hänseende avgrlinsad resurs. vilken med siirskilda lokaler som bas möjliggör dygnet-runt-insatser i syfte att ge omvtirdnad. stiid och behandling.
hir all det skall vara fraga om institution bör man enligt utredningen
förutslitta att flera klienter samtidigt kan erbjudas de aktuella tjänsterna.
Jag kan för min del ansluta mig till denna beskrivning av institutionen som
begrepp.
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Som jag återkommer till hingre fram skall landstingskommuner och
kommuner ha ansvar för att hehovet av hem for vtird eller boende inom
socialtjiinsten blir tillgodosett. Med hem för vtird eller boende kommer
således all avses i forsla hand institution inom socialtjänsten som tar emot
klienter för dygnsvard och som drivs av landstingskommun eller kommun.
Ock.sa en institution som drivs av enskild person eller sammanslutning
(avsnitt 2.13.12) kan räknas som hem för värd eller boende, om den tar
emot socialnämndens klienter. Under begreppet hem för vard eller boende
kommer att falla de nuvarande barnhemmen. ungdomsvårdsskolorna och
de allmänna värdanstalterna för alkoholmissbrukare. Under begreppet
kommer emellertid även att falla andra typer av institutioner som i administrativt avgränsade former tar emot enskilda för dygnsvärd t. ex. inackorderingshem och hehandlingshem för alkohol- eller narkotikamissbrukare.
Utanför begreppet hem för värd eller boende faller barnstugorna. omsorgsvänlen för psykiskt utvecklingsstörda. elevhem som drivs i samband med
skolverksamhet och de institutionella resurser som föreslas ingå inom
iildn:omsorgen och som regleras i särskild ordning.
Socialutredningen har i principbetänkandet delat upp institutionerna i
typer efter de hehov som kan tillgodoses. Vad utredningen kallar typinstitution I skall vara till för utredning och värd av spädbarn och yngre barn
( 1-12 är) som har behov av omedelbara åtgärder t. ex. vid misshandel,
vanvtird. vårdares sjukdom etc. I samma institution skall företas observation och behandling av barn i samma ålder med allvarliga sociala. intellektuella och emotionella utvecklingsstörningar. Ofta är det fråga om gränsfall
mellan olika värdomräden och ibland om svårplacerade barn.
Typinstitution Il föreslås tillgodose behovet av krisbehandling av ungdomar och vuxna i akuta krissituationer av destruktiv karaktär. Missbruk
av alkohol. narkotika och !hinner i förening med rclationsstörningar och
konflikter inom primärgrupperi skall också. kunna tas om hand pä denna
institution. liksom unga lagöverträdare ( 15 17 ar) med tilltagande kriminellt beteende. ofta aktuella hos polis och äklagare.
Typinstitution 111 avses ta emot ungdomar och vuxna som är motiverade
för behandlingsplanering och en tids problembearbetning.
Typinstitution I V skall erbjuda skyddade miljöer för äldre gravt alkoholskadade och socialt utslagna personer som saknar eller har dålig anknytning till en primärgrupp och som saknar bostad och har betydande
arbetshinder.
Typinstitution V föreslås tillgodose behovet av inackordering för huvudsakligen alkohol- eller narkotikaskadade klienter med komplicerade arbets- och hostadsproblem men med gynnsammare rehabiliteringsprognos
än de som behöver en skyddad miljö.
Remissinstanserna tog endast undantagsvis ställning till den föreslagna
typindelningen. Nägra ställde sig allmänt positiva och underströk att institutionsstrukturen behövde omdanas. Andra var kritiska och menade t. ex.
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att indelningen var för teoretisk och pekade pä olika praktiska svarighetcr.
De flesta valde att mer utförligt kommentera de föreslagna rrinciperna fiir
den institutionella varden (avsnitt 2.13.3). .Jag linner för egen del inte
anledning att ta uttrycklig stiillning till den gjorda typindelningen. Enligt
min mening kan denna dock tjäna till viss ledning vid institutionsplaneringen.

2 .13 .3 Principer .fi'ir dt'n i11sti1111io11l'lla 1·clrdc11
Den institutionella vanten blir en del av de samlade resurser som skall
finnas att tillga inom socialtjänsten. Det m:Jste finnas ett nära samband
med den institutionella vilrden och den övriga verksamheten inom s11cialtjänsten. Det är sälcdes viktigt att den institutitinella värden inte isoleras
från övriga sm:iala insatser. nägot som allvarligt skulle försvara gemensamma behandlingsinsatser och alt resurserna blir effektivt utnyttjade.
Den institutionella vården mäste ha sin grund i samma principer som
gäller för socialtjänsten i stort. Vården vid en institution kan således inte
bedrivas efter andra mål än dem som gäller för den övriga socialtjiinsten.
Del är enligt min mening vidare angeläget att de grundläggande demokratiska värderingar som annars gäller i samhällslivet också för vara en bas
för vårdarbetet inom institutionsvärden. Detta innebiir bl. a. att rersonalcn
mäste ges möjlighet att tillgodose de värdades krav rå medinflytande och
medansvar i behandlingsarbetet. De risker för rassivering och institutionsanrassning som fortfarande finns inom delar av institutionsvården genom
en stel och formell organisationsstruk.!ur bör kunna minska. om de nya
principerna fär genomslagskraft. En fast social strukLUr inom institutionen
bör kunna skapas utifrån långsiktiga vårdprogram och langvariga konstruktiva relationer mellan personal och vårdade.
Socialutredningen tog i sitt principbetänkande upp de problem som
präglar många institutioner och konstaterar att upprepade aterfall i alkohol- eller narkotikamissbruk. långt avstånd mellan klienten och hans hemmiljö. ett stort antal miljöbyten samt avbrott i personkontinuiteten mellan
klient och socialarbetare ofta dominerar bilden av institutionsvården. Utredningen ville lägga fast delvis nya riktlinjer för att förändra institutionsvärden. De tre grundläggande principerna som utredningen anger är kontinuitet. flexibilitet och närhet. Dessa har jag redan behandlat tidigare (avsnitt 2.6) men jag vill ytterligare stryka under följande.
Liksom remissinstanserna instämmer jag i socialutredningens mening att
de insatser som i dag ges med stöd av värdlagarna tyvärr ofta har kännetecknats av en bristande behandlin!{.l'kontinuitet.
Jag vill särskilt betona de svärigheter som i många fall har blivit följden
av splittrade institutionsresurser. Att institutionerna har delats upp efter
skilda symptom har enligt min mening i många fall haft till följd att den
enskildes problem har befästs. Denna uppdelning har också kunnat ge
upphov till onödiga flyttningar. Man kan inte bortse från de problem som
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skapas i od1 med själva flyttningen lll:h som har samband med uppbrottet
fran stabila och trygga personrelationer som klienten kan ha fatt pt1 den
gamla institutionen.
Det är samtidigt viktigt att h~1lla i minnet att fiirutsättningarna inom
institutionsvårdcn har föriindrats avsevärt under den tid som sm:ialutredningen har arbetat. Under Je senare {Jren har Jet riktats ökad uppmiirksamhet mot just de problem som hänger samman med bl. a. personkontinuitet i värd m:h behandling. Mer utvecklade behandlingsprogram har
utarbetats vid vissa institutioner.
Socialtjänsten skall enligt srn:ialutredningens förslag behålla värdansvaret också när den enskilde vistas i institution samtidigt som del omedelbara behandlingsansvaret vilar pli institutionen. Detta förslag. som jag
återkommer till strax. skapar enligt min mening förutsättningar för en
bättre kontinuitet i behandlingen. I de fall socialtjänstens övriga insatser
bedöms vara otillräckliga och en tids institutionsvistelse Jiirför nödviindig.
skall socialarbetaren eller arbetslaget inom socialtjänslcn hälla en obruten
kontakt med sin klient. Dessa skall även ta del i det behandlingsarbete som
bedrivs på institutionen och aktivt förhcreda klienten för en utslussning i
eftervård och ätergang till samhället.
Om en klient flyttas frän en institution till en annan. skall den ansvarige
socialarbetaren inom kommunens socialtjiinst pä motsvarande sätt följa
ärendet och under hela behandlingsperioden upprätthälla ett övergripande
värdansvar för klienten. Förslaget om ett kommunalt yttersta vardansvar
bidrar tillsammans med ett ändrat huvudmannaskap viisentligt till att ge
den enskilde klienten ett sammanhang i vardcn och en kontinuerlig personrelation till den socialarbetare som ursprungligen har initierat vården i
institutionen. Det skapar ocksli hättre föruts~ittningar för 111.ngsiktiga värdprogram i enskilda fall. Sjiilvfallet är detta synsätt lättast att praktiskt
förverkliga nlir närhctsprim:ipen tillämpas.
Socialutredningen ansåg att det splittrade huvudmannaskapet försvärar
ett .flt•.riht'lt nytOamil' av resurser och motverkar möjligheterna rill all
successivt anpassa resurserna till nya stöd- och behandlingshehov. Mänga
institutioner har periodvis en överkapacitet som med ett mer tlexihelt
utnyttjande skulle kunna användas för andra hchandlingshchov.
Utredningen menar att den beredskap som är nödviindig att hälla inom
institutionsvarden för att möta efterfrågan i stiillet skulle kunna upprätthallas pä annat siitt. t. ex. genom att anlita kontrakterade familjehem niir det
giiller harn och ungdom eller genom att vid hehov öka personalinsatserna
vid hög belastning pä instillltionerna.
Under remissbehandlingen har denna fräga 11ppmiirksammats främst i
samband med förslaget om förändrat huvudmannaskap. Man har i huvudsak instämt i Je nya synpunkter som utredningen har framfört. Jag delar
för min del utredningens bedömning att ett ändrat huvudmannaskap bör
göra det möjligt att utnyttja de institutionsresurser som tinns mera tlexi-
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helt. Principen om 11exihilitt:t stiiller krav pf1 en anpassnmg efter nya
förutsiittningar och skiftamk behov. Ett intensifierat samarhete mellan
skilda institutioner och mellan srn:ialtjänsten och institutionerna kommer
att rikta ökad uppmärksamhet på de olika institutionsresurser som står till
huds. Man kan diiremot ha skäl att stiilla sig nå.got tveksam till utredningens förslag att hälla en resursreserv i form av kontrakterade familjehem.
Det iir klientens aktuella behov som skall avgöra valet av resurs. inte en
eventuell brist

p~t

institutionsplatser. Möjligheten all använda familjehem i

detta sammanhang fär dlirför inte överskattas. Det iir inte heller alltid
möjligt att beliigga platser som star tillfalligt lediga pä en institution. Inte
siillan stär platsen tom efter en klient som är korttidspermitterad, har
avvikit eller har lagts in pft sjukhus etc
I mänga fall har de som värdas i instillltion ltmgt till sin hemort. Detta
beror i sin tur delvis pt1 den differentiering efter symptom. kön. älder m. m.
som präglar institutionsvarden. Socialutredningen. som - liksom fostcrbarnsutredningen - anser principen om niirhel grundläggande. pekar pä
nagra viisentliga prohlcm som har samband med lokaliseringen av institutionerna och hristen pt1 niirhet till klientens hemmiljö. Det finns en risk för
att hehandlingsstriivandena hegriinsas llCh koncentreras till den enskilde
individcns problem utan tillriicklig hänsyn till hans livsmiljö. Detta är
oförenligt med den helhetssyn som hör prägla värd- och hehandlingsarbctet. Även om viss hänsyn mäste tas till hehovet av speciella resurser som
iir avpassade efter yttre heteenden och symptom. bör valet av instillltion i
princip styras av andra och för bchandlingsarbetet mer relevanta faktorer.
Närheten till hemorten och behovet av att kunna hearheta relationsprohlcm inom familjegruppen iir en sädan faktor.
Som jag har sagt tidigare orsakar de ofta bnga avständen mcllan klientens hemort och den institution han kommer till ocksa svftrigheter för
socialtjänsten

all

halla en stadig kontakt

med

klicnten och

med

institution spersonalen.
Jag delar i likhet med remissinstansema socialutredningens principiella
instiillning till kravet pä geografisk närhet. Det iir angeläget all den enskilda klienten inte vtirdas lttngt borta fran sin invanda miljö under isolering
frän familj l)Ch kamrater. Dct har tidigare ibland varit stl all klienten inte
hara har kommit p~t längt avstäm! frän hemmiljön utan ocksä har undandragits det stöd frän den kommunala socialv~mkn som han har varit berättigad till. I mänga fall har ansvaret för den enskilde klienten överviiltrats pä
den institution som har tagit emot honom cller henne.
Nödvändigheten av all i vissa situationer göra undantag fran principen
om närhet har jag redan behandlat förhttllandevis utförligt (avsnitt 2.6) . .lag
skall dlirför nu bara peka pt1 följande.
Det hchov klienten har av att hi1lla kontakt med familj och anhöriga kan
ihland utan större svarigheter tillgodoses liven om avständct till hemorten
iir tiimligen langt. I vissa fall kan en planerad rn:h viil förheredd kontakt
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mellan klienten Pl'h hans anhöriga pckså vara betydligt mer positiv än de
spontankontakter som är niöjliga vid en niirplacering.
Inte siillan blir det kostnaderna som fär avgöra hur ofta klienten kan
besiika sina anhöriga. Här har häde socialnämnden och institutionsledningen ett ansvar för att klientens möjligheter att hålla kontakten med
hemmiljön underhittas.
Man kan inte heller bortse frän att många klienter. kanske främst äldre
ensamstående alkoholiserade miin. saknar relationer till anhöriga och att
närheten till hemmiljön skulle försvara behandlingen. I sådana fall får
behandlingen ofta en inriktning som motiverar att närhetsprim:ipen för stå
tillbaka för kravet p<'l adekvata vtlrdresurser.
Möjligheterna att tillämpa närhetsprincipen är givetvis ockstl beroende
på tillgången till institutioner. Storstäderna liksom regioner med lågt befolkningsunderlag kommer i varje fall under en övergångsperiod säkerligen
att nödgas placera klienter ptl visst avstånd från hemmiljön.
Utvecklingen inom institutionsv::'lrden har de senare åren gått i riktning
mot minskad dijfrremicring efter älder. kön och symptom. Erfarenheterna
av s. k. samkönade institutioner anses enligt sm.:ialutredningen nu allmänt
vara övervägande goda. Inom ungdomsvårdsskolorna förefaller en uppdelning mellan skolhem for yngre och yrkesskolor för de äldre eleverna
onödig i manga fall. Utredningen framhåller att många av dem som placeras vid yrkesskolor uppvisar samma behov av skolundervisning som de
yngre skolpliktiga eleverna. Det har i praktiken inneburit att de pedagogiska insatserna vid yrkesskolorna har blivit allt vanligare. Vid ungdomsvårdsskolorna har man vidare gjort framgångsrika försök med samtidig
vård av frivilligt och tvangsvis intagna elever. När det gäller barnhemmen
börjar man också ifrågasätta gängse uppdelning i åldersgrupper. Enligt
socialutredningen torde de allra yng·.;tas behov kunna tillgodoses inom
särskild avdelning vid institutionsenheten. Utredningen pekar på det nära
sambandet mellan differentiering av värden och bristen på närhet vid
placering pi't institution.
I remissbehandlingen är meningarna delade till förslaget att så långt
möjligt avskaffa differentieringen inom institutionsvården. Några remissinstanser framhåller att man inte bör göra ätskillnad t. ex. mellan klienter
som missbrukar alkohol och de som missbrukar narkotika. Det är misshruksbenägenheten som skall angripas och inte valet av missbruksmedcl.
Flera av remissinstanserna - däribland SACO/SR. Sveriges socionomers riksförbund och TCO ·· menar å andra sidan att det är nödvändigt
att se mer nyanserat på möjligheterna att undvika alla former av differentiering. Principen är inte möjlig att tillämpa konsekvent. om man vill behålla
och vidareutveckla kvalificerad behandling av t. ex. svårt störda barn och
ungdomar med skilda och svårbehandlade symptom. Avgörande för om
man på sikt kan minska en differentiering efter symptom är utvecklingen
av behandlingsmetoderna. personalutbildningen och tillgången på övriga
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resurser. Flera rcmissinstanscr anser att det ofta försvärar behandlingsarhctct att behandla skilda misshrukarkatcgorier tillsammans.
Jag anser det fiir egen dd iinsk viirt att man fons;ittcr pr1 den inslagna
vägen med en minskad differentiering inom instit11tionsvt1rden. Att helt
undvika en differentierad vård för framtiden liir inte vara möjligt efter vad
man nu kan bedöma. Fiir att det skall vara möjligt att ut veckla nya
behandlingsformer inom institutionsvärdcn far man ock~a acceptera att
behandlingen i vissa fall utformas för siirskilda grupper.
Att värda frivilligt och tvi'tngsvis intagna ungdomar i samma institution
har prövats med framgäng. Sådana vardformer är enligt min mening möjliga att vidareutveckla. Den grupp ungdomar det gäller iir jiimgamla och
har ungefär samma problem som det gär att ta fasta pä i hehandlingsarbctet.
Inslagen av tvångsvård av alkoholmissbrukare kommer att försvinna i
den framtida socialtjänsten. Samtidigt ger det ökade möjligheter att vårda
alkoholmissbrukare tillsammans med narkotikamissbrukare. En sådan
samvård kan göra att vårdresurserna blir bättre utnyttjade. Men också
rena värdskäl kan tala för att man i större utsträckning går in för en
samvård av olika missbrukargrupper. Man får dock tänka sig att göra
undantag i vissa fall. Äldre gravt alkoholiserade män med avancerade
sociala problem har således ofta behov av en mer tolerant och stödjande
vårdmiljö än som i vissa fall går att förena med en mer kravfylld och aktivt
problembearbetande miljö för yngre missbrukare, främst narkotikamissbrukare.

2. I 3 .4 Re.rnr.rn11s1·11ret
Med resursansvar menas i det följande ansvaret att planera. anordna m:h
driva institutioner och att administrativt tillhandahålla därtill knutna resurser.
F. n. har såväl staten som Jandstingskommuner m:h kommuner ett ansvar för att inrätta m:h driva socialvärdens institutioner. Statens ansvar
gäller institutioner där vård utan den enskildes samtycke får bedrivas med
stöd av BvL:s och NvL:s bestämmelser. Den värd som bedrivs vid ungdomsvårdsskolor och allmänna värdanstalter för alkoholmissbrukare
skiljer sig i viss utsträckning till former och innehåll frän övrig institutionell
vård. Jag har tidigare förordat att de institutionella resurserna skall ingå
som en del av de behandlingsinsatser som skall kunna erbjudas den enskilde inom socialtjänsten. Institutionerna skall i princip stä öppna för alla
dem som behöver vård inom socialtjänsten. Särskilda institutionsresurser
avsedda cnhart för dem som bereds vtird utan samtycke förutsätts inte
finnas i fortsättningen. De nuvarande förutsättningarna för statligt huvudmannaskap ändras därmed.
Viktigare är emellertid att kraven pa närhet. flexibilitet och kontinuitet i
institutionsvärden blir svara att tillgodose om man behåller ett statligt
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h11v1u.Jmannaskar fiir en avgriinsad
.. lkl av inslit11tions\·ärden. Givetvis
talar oeksa önskem[den om all i görligaste män förliigga vMdansvaret
närmare människl1rna för ett iindral huvudmannaskap.
Mot denna bakgrund ansluter jag mig till sm:ialutredningens förslag att
ansvaret for ungdomsvardsskolorna och de allmiinna vi1rdanstalterna för
alkoholmissbrukare om möjligt skall föras över till kommuner och landsting. 1"ägon annan urpfallning har p~l det hda tagel inte heller kommit till
uttryek i remissvaren.
Socialutredningen framhi"tllcr att kommunerna inom socialtjiinsten kommer att tillgodose mycket varierande behov av institutions värd. De lokala
förutsällningarna bör fä ett stort inflytande pa hur institutionsvarden utformas. Enligt socialutredningen bi.ir det principiellt vara den viirdansvariga
kommunen som skall sörja för all behövliga institutionella resurser finns
all tillga inom kommunen. Landets kommuner har emellertid ell befolkningsunderlag som gör att behovet av institutionsv[ird kommer att skifta.
Många kommuner saknar underlag att själva ansvara för att tillriickliga och
lämpliga institutionsresurser finns all tillgå. Med landstingskommunen
som huvudman blir det lättare att fä till ständ uprtagningsomrädt:n som
omfattar lkra kommuner. Därmed ökar ocksä möjlight:terna till mer differentierade institutionsresurser. En

j~imnart:

värdstandard kan sannolikt

också garanteras. om n:surserna vid en institution kan nyttjas av flera
kommuner i landstingsonuädet. Möjligheterna att utnyttja specialiserad
värd blir enligt utredningens mening sannolikt ocksä störrt: med landstinget som huvudman.
Enligt utredningt:ns förslag skall landstingskommunen och kommunerna
i omrt1del ha ett gemensamt ansvar för sadana institutionella resurser som
en kommuns upptagningsområde iir otillräckligt för. Socialutredningen
ansag att det var realistiskt att räkna med all landstingskommuncn i de
flesta fall skulle bli huvudman för institutionerna. även om primiirkommunalt huvudmannskap ibland kunde komma att anses lämpligt t11.:ksä för
större institutioner.
Remissinstanserna är som jag har nämnt redan positiva till utredningens
förslag om huvudmannaskapcl. Kommunfiirbundet anför att socialutredningens

syns~ilt

i praktiken kommer att inncbiira ett landstingskommunalt

ansvar för de '"tyngre'" institutiont:rna. ungdomsvårdsskolor och värdanstalter för alkoholmissbrukare. medan de mindre institutionerna av typ
behandlingshem fortfarande i stor utsträckning kommer att ha kommunen
som huvudman. Landstingsförbundet motsätter sig inte heller utredningens förslag. men betonar att en förutsättning för att landstingen skall
överta ansvaret för vissa institutioner är att de får fullständig ersii.llning
från staten for de kostnader som har samband med ell iindral huvudmannaskap för institutionsvarden.
Som jag har framhallit tidigare bör kommuner och landstingskommuner
ges stor frihet att utforma den institutionella vården.
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finnas för att möta högst olika behov av vt1rd och

behandling. Fiir att kunna ge kvalificerad behandling inom institutionsvärden kriivs det behandlingsresurser av skilda slag. Det är enligt min mening
angehiget all en utveckling sker av behandlingsinnehålkt för att institutionerna skall ha biittre möjligheter att tillgodose det behandlingsbehov som
klienterna har. Urvalet av klienter gör att instillftionsvi\.rdens behandlingsuppgiftcr tillhör de svaraste och mest kvalificerade inom socialtjänsten.
Mol denna bakgrund iir det nödvändigt att man ställer höga krav på
utbildning hns pnsonalen och att man sörjer för fortbildning och för
kvalificerad handledning och

arbet~lcdning.

Behovet av kvalificerad värd liksom en mer specialiserad värd gör att
större upptagningsomräde än en kommun ofta blir nödvändigt. Det kan
också ibland vara mindre lämpligt att den enskilda kommunen på egen
hand söker tillgodose kvalificerade institutionella behov. Litet befolkningsunderlag och behovet av differentierade insatser kan leda till att den
enskilda kommunen inte annat än i undantagsfall själv kan tillgodose
behovet av institutionsvard. Jag anser därför att det parallellt med kommunens ansvar för socialtjänstens resurser mäste finnas ett ansvar för en
annan huvudman. De vflrdbehövande som det här gäller behöver ofta
insatser från fler verksamhetsomraden än det sociala. Inom såväl barnoch ungdomsvården som missbruksvi\nJen finns det behov av att samordna instillltionella resurser med olika värdnivå och med olika grader av
medicinska resurser. Detta kan motivera ett landstingskommunalt huvudmannaskap. Landstingsomrädet utgör i de flesta fall också ett lämpligt
geografiskt upptagningsområde för sådana institutionella resurser som
skall kunna tillgodose flera kommuners behov. Både landstingskommuner
och kommuner bör därför kunna ha ansvaret för de institutionella resurserna inom socialtjänsten. Fördelningen mellan kommunala och landstingskommunala institutionsresurser kommer att variera beroende pä lokala förhållanden.
Mot bakgrund av de skiil som jag har redovisat för ett ändrat huvudmannaskap kan det antas att landstingskommunerna - utöver de institutioner
som de redan är huvudmän för - i stor utstriickning kommer att ta över
verksamheten vid de statliga och kommunala vardanstalterna för alkoholmissbrukare och vid de statliga ungdomsvardsskolorna. Ett oförändrat
enskilt huvudmannaskap kan tänkas för vissa anstalter med speciell inriktning av värdprogrammet. Om enskilda vardanstalter skall inlemmas i en
sammanhållen institutionsorganisation. förutsätter det att landstingskommunen eller kommunen övertar det ekonomiska ansvar som f. n. vilar på
staten.

2 .13 .5 Pla11eri11xe11
De bestämmelser om institutionsplanering som finns i gällande vardlagar
och stadgor ger inte sällan dälig överhlick över behov och resurser. Det
kan leda till brister i samordning och resursutnyttjande.
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tinget faststiilla en s. k. barnhemsrlan. N;1gon liknande institutionsrlan
finns lHiremot inte fiir ungdomsvardsskolorna. vi·trdanstalterna och inack1irderingshemmen för alkoholmissbrukare och behanulingshemmen och
inackonkringshemmen för narkotikamissbrukare.
S1ll·ialutredningen fiireshtr en regional samordning av institutionsvt1rden
niir det giiller rlanering. anordnande 11ch drift. Det skall ttligga kommunerna irwm t'll lands1ingsomrt1de och landstingskommunen att i en institutionsplan redovisa behovet av institutioner i onirt1det och hur det skall
tillgod11ses. Utredningt·n utgar i detta sammanhang fran att ocksä de mimlre. av rrimiirklimmunerna drivna institutionerna beaktas vid bedömningen
av hehovet av .. tyngre ... fiiretriidcsvis landstingskommunala inslillllioner.
De evl·nlllella motsiittningar och tvister som kan kPmma att uppstt1 när
kommunerna pch landstingskommunerna gemensamt skall upprätta en
institutionsplan föreslås bli lösta i organ diir det ingtir företriidare for
landstinget och kommunerna i hinct. Socialutredningen niimner i detta
sammanhang de politiska samarhl'tsorganen mellan landstingskommuncr
pch kl1111muner. s. k. SI .AK< l-grurrerna. I dessa hchandlar landstingskommuncn och kommunerna i omr;idet fragor av gemensamt intresse.
Utredningen förutsiitter all parterna i de allra lksta fall kan komma överens om vilka rl'surser som hehövs od1 vem som skall ha ansvaret för att de
anordnas. Den gemensamt urpriittade rlanen skall enligt förslaget redovisas li:ir liinsstyrclsen.
Flertalet remissinstanser iir eniga om hehovet av en noggrann planering
av instiwtionsresurserna och tillstyrker utredningens förslag utan niirmare
kommentarer. Kommunfiirhundct ser med tillfredsstiillelse att utredningen
har funnit institutionsplaneringen vara en frt1ga för kommunerna och landstinget. Enligt förbtmd.:t bör de k11mr.:tenstvister som kan uprstt1 kunna
lösas i samhand med alt planerna uppriittas.
Även Landstingsfi.irbundet tillstyrker förslaget och framhttllcr att instillltionsrlanerna närmast hlir instrument för dimensionering och lokalisering
av institutionerna inom Hincn. Planeringen hiir enligt t"iirhundets mening
omfalla inte hara <le "'tyngre .. institutionerna utan ocksa kommunernas
inackonleringshem för alknholmissbrnkare och landstingets institutioner
för harn \lCh ungdom.
Även jag finner det vara viktigt att planer för institutionsvardcn uppr~it
tas fiir varje landstingsomrade. Planen hör heskriva dl' resurser som finn~
inom lan<lstingsomrt1det. I rlanen hiir s;tle<les anges samtliga institutioner.
sr1v~il allmiinna som enskilda som finns inom kommunerna. Av planen bör
vidare framga hur det framtida hehove\ av institutilln-.v;)rd skall till!!.lld\)Se'>
inom lanJstingsomri1dct. Regdmiissigt kommer landstinget att hli huvudman för de institutioner som har stiirre uprtagningsomrade ~in den enskilda
kommunens. Planen blir det inslnrment med vilket ansvarsfördelningen for
Je hehövliga resurserna fastställs mellan landstingskommuncr lH.:h kl1111mtrner.
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I vissa fall kan det finnas behov av all kunna utny11ja mer srecialinriktade insatser. Efterfragan rå sädana resurser kan komma all bli hegriinsade. Det kan därför bli nödvtindigt med större urrtagningsomrnden iin
landstingsomradet. I enstaka fall kan det även finnas behov av institutioner
med hela riket som urrtagningsomrtide. Samräd mellan lan<lstingen far i
dessa fall ske regionvis. Hiir kan de prim:irer för samverkan mellan sjukvtirdsregioner som nyligen har föreslagih av regionsjuk vim.tsutredningen i
betänkandet (SOU 197!1.: 70\ Regionsjuk värden t_ilina snm v[ig\edning.
Jag utgär frän att institutionsrlaneringen görs i samräd mellan landstingskommunen och kommunerna i länet. Planen bör redovisas för Hinsstyrclsen.
Som jag äterkommer till senare (avsnitt 2.21) skall socialstyrelsen ha en
övergrirande tillsyn över socialtjänsten. Under socialstyrelsen hör Hinsstyrclserna ha ett särskilt tillsynsansvar över bl. a. institutionwarden i
länet. Genom redovisningen av institutionsrlaneringen far staten möjlighet
att följa utvecklingen och vid behov ta urr överliiggningar med huv11dmiinnen.
Som jag har nämnt tidigare regleras verksamheten vid institutionerna av
olika lagar, särskilda stadgor lKh andra foreskrif\er. Jag kommer Hingre
fram att redlivisa de stirskilda bestämmelser som bör gälla för de unga som
bereds värd med stöd av lagen med siirskilda hestiimmelscr om

v~!fd

av

unga (LV lJ). För den institutionella värden i övrigt biir de nuvarande
bestämmelserna avlösas av vissa centrala bestiimmelser i s1Kialtjiinstlagen
och den tilliimnade socialtjiinstfiirordningen. Jag

~1terkommer

till dessa i

srecialmotiveringen till lagen. 1 största möjliga utsträckning hör det emellertid överHimnas ät huvudmiinnen all sjiilva utforma reglerna för instillltionsvärden.

2.13.6

1t'tlrd1111.1·1·11/'t'I

Kommunen skall t:nligt socialtjänstlagen ha ansvaret for att de m~inni
skor som vistas i kommunen får det biständ. ocksä i form av värd och
omvtlfdnad. som de ht:höver nch som de inte kan fä ri1 annat sätt. Detta
ansvar bör enligt socialutredningen ocksi1 giilla när dt:n enskilde v~irdas i en
institution. lnstitulil1nsv[1rden iir ju bara en av de resurser som kommuncns socialtjänst skall ha att tillgt1. Ell sa utformat vardansvar kriiver ett
intimt samarbete mellan företrädare för kommunens socialtjiinsl och institutionsledningen.
I ngcn rcmissinstans har haft nt1gi:1t att erinra mot förslagct om t:tt kommunalt vi1rdansvar för hcla institutionsv<\rden. Flera av remissinstanserna
iir rositiva till flirslaget och rekar rii all manga vi1rdtagare i dag tlyttas
mellan kommunala. landstingsdrivna och statliga institutiont:r snm kanskt:
vidtar motstridiga eller kortsiktiga ätgiirdcr. Problemen hiinger samman
med hristen rt1 samordning av viird- och hchandlingsillgiirder. I remisssvarcn roängteras d~irför vikten av att kommunen tar ri1 sig huvudansvaret

Prop. 1979/80: I

/lem .for 1·1/rd eller h111'11de

:rn

för värden. Man framh;)ller all lklla innebiir all socialtjiinsten aktivt skall
följa sin klient genom vt1rdkedjans alla hinkar. Detta stiiller krav r!1 en
effektiv samordning rn:h ett väl utvecklat samarbete mellan företriidare för
den ··i.irrna vtirdcn"" och institutionsvän.len.
Jag delar utredningens och remissinstansernas urpfall ning all kommunen hör hehttlla ett övergripandl' vtl!'dansvar liven niir den enskilde ges
värd i en institution. Inte minst fiir kontinuiteten i hehandlingen iir det
viktigt att socialtjfö1sten uprriitthaller kontakten niir den enskilde vistas i
en institution som drivs av landstingskommunen. Principen om ett sammanhallet och kontinuerligt kommunalt v[lrdansvar rraktiseras redan pä
mänga häll inom det sociala arhetet och erfarenheterna iir överviigande
ptisitiva. Att kommunen har värdansvarct oavsett om stödinsatscr siitts in i
hemmiljön eller i institution kommer enligt min uppfattning dessutom att
bidra till att avsevärt minska institutionsvt1rdens isolering.
2. I 3. 7 !Jehandli11gsan.1·1·ar

Socialutredningen anser att hehandlingsansvaret. dvs. det omedelbara
ansvaret för insatserna vid institutionen. bör t1vila den som iir huvudman
för institutionen.
Jag delar liksom remissinstanserna utn:dningens uppfattning i fråga om
behandlingsansvaret. När det gäller enskilda institutioner kan det emellertid finnas anledning att skilja mellan ett ansvar för de dagliga. praktiska
värd- och behandlingsinsatserna och ett mer övergripande ansvar. Det
omedelbara ansvaret för det praktiska värd- l~Ch hehandlingsarbetct har
givetvis institutionsledningen. Landstinget eller kommunen som huvudman måste dock ha ett övergrirande ansvar ocksa för institutinnsvarden.
Jag vill samtidigt betona att det är angeläget att den socialarbetare som
svarar för socialtjänsten i övrigt rn:ksä tar ett ansvar för närkontakten med
klienten under institutionsvistelsen och är aktivt engagerad under hela
institutionsskedct. Socialarbetaren skall ocksä förhereda klienten för en
återgång ut i samhällslivet och ha huvudansvaret för den viktiga eftervtirdande insats som behövs för att institutionsvistclsen skall kunna fä. en mer
långtgående rehabiliterande effekt. Detta får inte utesluta att eftervärden
ordnas så att man kan ta till vara de relationer som har uppkommit under
vistelsen vid hemmet också i den fortsatta behandlingen. Del får ankomma
pä den enskilda kommunen och företrädaren för resp. institution att finna
samarbetsformer som gynnar ett sådant aktivt deltagande i värdplaneringen frän socialtjänstens sida.
I rapporten fran Skäneprojektct har ledningsgruppen pätalat att kommunerna har svårt att klara sin del av samarbetet med institutionsvärden. En
väsentlig orsak till detta var personalomsättningen och arbetstrycket i den
'"öppna" socialvården.
En minskad personalomsättning inom socialvården bör självfallet eftersträvas. Det är en förutsiittning för kontinuitet i värdarbetet och ett fungerande samarbete med institutionsvtirden.
22 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr I. Del A
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2.13.8 /\ns111adsw1s1·ur('(

Socialutredningen 111taladt' i rrim:irbet:inkandet den urrfattningen att
med vt1rdansvar hör vara f"iirenat ett kl1stnadsansvar iiven for de institu1ionsanknutna resurserna. I sluthetiinkandet har emellertid utredningen
frantriill sitt tidigare stillningslagande. Utredningen har nlllt bakgrund av
förslagen i fr;·iga om resursansvaret frarnht1llit att förslagen k1Hnmer att
leda till all landstingen i vid omfattning kommer att fa resursansvaret för
tk institutionn som har ;1tt tillgodose hdwvet av mer kvalifici:rad vard och
behandling av den art som f. n. ges bl. a. vid ungdoms\·ärdsskola. Dt:t
skulle komma att innehiira att kommunen skulle ha kostnadsansvaret för
den relativt llml"attande institutinnella vant som kl1mmer att ges vid landstingskomnrnnala institutioner. Detta skulle kunna kda till administrativa
sviirigheter.
Enligt utn:dningens urrfauning skulle administrationen kunna avseviirt
förenklas om huvudmannen för institutionen även hade kostnadsansvaret
for den vi1rd som ges 1.hir. Varje huvudman skulle h;irigenom H1 svara for
sina egna kostnader for vt1rden. Utredningen rekar rt1 de tolkningstvister
Sllm '>kulk kunna urrstn om rrimiirkommunen har el! kostnadsansvar.
men inte ett resursansvar. Ltredningen rekar ocksi1 rt1 att hiittre förutsättningar nits att integrera den sociala institutionsvardt:n och den diirtill
angr;insande sjukdrden om landstinget som huvudman för institutillnen
;iven har ett kllslnadsansvar för den vttrd som ges di.ir. Dct ;ir mot den
bakgrunden som utredningen i slutbetiinkandet fiireslär att den som iir
huvudman fiir institutiont·n iiven skall svara för k11stnaderna för den vi1rd
s11m ges diir.
Ln stor maJoritet bland remissinstanserna ger ullryck fiir en positiv eller
överviigande rllsitiv inst:illning till utredningens förslag. Bland de remissinstanser som tillstyrker förslaget utan niirmare k11mmentarer miirks flera
liinsstyrelser. atskilliga kommuner. diiribland Stockholm llcil Göteborg.
Föreningen Sveriges socialchefer. Sveriges socionomförhund (1ch Svenska
klHllmunaltjiinsti:mannaförh11mlct.
Landstingsförbumkt anser att den huvudman som driver en institution
11ckst1 i rrincir biir ha det formella kostnadsansvaret för verksamheten.
Princiren for kost nadsfördelning mellan landsting och kommuner hör utformas i iivercnsklimmelser mellan dt: två kommunförhunden. Decentraliseringsutredningen. som ansluter sig till fiirslaget i fräga om resursansvaret. framhaller all en av forutsiittningarna fi.ir all systemet skall
fungera iir att det klart siigs ut vilket \lrgan s1im har kostnadsansvaret 11ch
vilket som skall sii1ja för all den '>1m1 hehiiver social samhiillsvi'ird ocksa
fär det. Linsstyrelsen i Blekinge liin

an.~cr

;1tt landstinget som huvudman

flir institution ock<1 hiir ha kostnadsansvaret.
Flera remissinstanser viinder sig emellertid mot fiirslaget att kostnadsansvaret inte generellt skall ligga ra kommunen. Riksrevisionsverkct anser
att den huvudman som för att urrfylla sitt ansvar vill ta i ansrrak institu-
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\ickstl i första hand hör svara för de kostnader som är frirenade med detta. Liknande synpunkter fors fram av nagra kommuner. Malmö
kommun anser att det rrim;irkommunala kostnadsansvarct har stora fördelar niir del giillcr all samordna metod ut veckling och resurs ut veckling. och
all det d;irför hör överv~igas (lfTI det inlc gar att förena det med ett landstingskommunalt huvudmannaskar. Kommunen anser att delta syfte skulle
kunna urrnås l.

l'X.

genom all landstinget avgiftsviigen tar Ut hela vård-

kostnaden i det enskilda ärendet av rrimärkommunen. Landstinget skulle
d;1 fit tiicka eventuella underskott till följd av lag hefäggning eller oförutsedd kostnadsutveckling.
Även SACO/SR och Sveriges S\lCionomers riksförbund ger ultryck for
den uppfattningen att värdansvar och kostnadsansvar bör följas iit. Socialstyrelsen betonar alt riskerna för att institutionsvärden isoleras och pa
samma s~ilt som i dag blir en sreciell hehandlingsform blir minst om
kommunerna ges elt ansvar för kostnader och resursutveckling. Ett förenat vhrd- och kostnadsansvar skulle medverka till en starkare integrering
mellan örpen och sluten vard och är därför att föredra. Skulle kostnadsoch resursansvar övertas av landstingskommun. blir det enligt styrelsen av
än större hetydclse att den "öppna" vårdens resurser förstärks.
Sveriges läkarförhund framhåller att det finns starka skäl för att vidhålla
kommunens ansvar för de institutionella resurserna. Där sh är möjligt bör
institutionshunden socialvard organisatoriskt anknytas till '"öppen" socialvhrd. En viktig och kanske nödvändig drivkraft till en st.dan utveckling
iir enligt förbundet att kommunerna ges kostnadsansvaret för de institutionsbundna resurserna. Förhundet anser att en generell tendens att hlägga
landstingen huvudmannaskapet jämte kostnadsansvaret för institutionsbunden social vard har flera nackdelar. Man riskerar sämre samband
mellan "öppen" socialvilrd och insti1LJii1insvard. Det blir svårare att tilllämpa principer om närhet och normalisering i varden. Tvister kan ocksti
uppstå huruvida en viss person skall heredas plats pä en institution eller
inte. Det är också tveksamt om landstinget med sitt tunga ansvar för
sjuk vrtrden kommer att mäkta med att hygga ut en institutionsbunden
socialvärd.
Jag vill för egen del framhålla följande. Även om landstingskommunen i
huvudsak torde fä resursansvaret för den inslitutionsvi'lrd som kräver
större upptagningsomrhde än den enskilda kommunens. är det kommunen
som kllmmer att ha v::\.rdansvaret. Det innebär hl. a. att det hligger kommunen att se till att den enskilde vid behov far värd utanför det egna
hemmet. att följa värden vid institutionen. att vid behov medverka till att
den enskilde bereds värd i annan institution och att efter institutionsvårdens avslutande ge den enskilde det stöd och den hjälp som han kan
hehöva därutöver.
Kommunen kommer sälcdes. liksom när den i övrigt tar i anspråk
resurser inom socialtjänsten. att ha inflytande över hur institutionerna
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skall utnyttjas. Kommunen hiir di1 ocksi·i enligt min 11rrfa11ning ha ell viss!
kostnadsansvar för institutionerna. iiven i dl' fall landstingskommunen iir
huvudman. Della kostnadsansvar kan ges den innehörden att kl1111munen
far erliigga avgifter för de platser som tas i ansprak. Hur dessa frngL)r .,kall
lösas bör emellertid tas 11pp vid de pagiicmk förhandlingarna om iindrat
huvudmannaskap. Jag kommer Sl'nare all hehandla fiiriilders kostnad'iansvar fiir dt!n vard som ges underärigt harn i annat hem iin det egna (avsni1t

2.15).
2 .13. 9 lnst i //Il i1111c11 so111 h(·lw mlli11g.1T1'.111 rs

Den institutionella varden skall -.om jag har framhi1llit tidigare vara en
del av de samlade resurser som skall finnas inom socialtjiinsten. A vgiirande för vilken form av insats som skall viiljas hlir den enskildes helwv i varje
siirskilt fall. För den institutionella v~mkn skall giilla samma prilll.:iper sl1m
for värden i iivrigt. Knmmunerna oeh lam.lstingskommunerna hi.ir ha möjlighet att utforma den institutionella vi1n.kn t-fter lwmmunens förutsiillningar och hehov inom ramen för de övergripande miil som skall giilla fiir
soeialtjiinsten.
lnstit11tionsvarden för aldrig ses som en isolerad vardinsah utan skall
alltid inga som ett led i ell heham.llingsprl1gram. Den nuvarande lagstiftningen. som knyter institutionerna till olika värdomräden. hi.ir avli.isas av
hestiimmclscr som iir anpassade till de fiirutsiittningar som jag niimnde
nyss. Kommunerna och landstingskomrmmerna hör ges utrymme att utforma instillltionsvimlen i takt med den pi1gäende utvccklingen lll·h med
heakwnde av förändringar i kommunens be ho\'. De nuvarande hestiimmclserna om barnavardsanstaltcr. ungJomsvi1rdsskolor och vi1rdanstalter !"lir
alkoh11lmissbrukare bör diirför uprhöra. Som jag har framhiillit tidigare
skall den nya lagstiftningen inskriinka sig till vissa centrala hestiimmclser.
medan Jet i största miijliga utstriickning skall ii\·erfarnnas i1t huvudmiinnen
sjiilva all hestiimma niirmarc \lm v:irdl'ns 11tformning.
Det iir mot denna hakgnmd som jag i del följande tar upp fr;·1gan Pm vilka
institut ionclla hehandlingsresurser kommunerna Ol'h l;indst i ngsh.ommunerna hör ha tillg:ing till inom SllCialtjiinsten.

"1.1tit11tio11<'r!i'ir hum och 1111gd11111

St'iidh11rnsh<'!11 och miidru/1<'111 drivs i dag i huvudsak av landstingskomm11nerna. Antalet st1dana hem har under scnare ar avseviirt minskats.
samtidigt som platsantalct pt1 v;11je hem tm· sjunkit. Nedgangcn av antalet
spiidharnshl'm och miidrahem for ses nwt bakgrund hl. a. av den föriindring av samhiillets syn pa harn vars föriildrar inte iir gifta lld1 Je vidgadc
möjligheter fiiriildern i Jag har att sj:ilv la hand llm sitt l'larn.
Sllcialutredningen anser att v~'trden p;'1 sp:idharns- och mi.idrahem till slor
dl'I kan ersiillas av vard i familjehem. Jag delar i likhet med remissinstanserna utrcdningens uppfallning att dt'ssa hem suceessi\'t kan avskaffas.

Prop. 1979/80: 1 l/em fifr 1·/ird eller hoendc

341

Motsvarande resursl'r hör som redan har skett i mänga fall kunna erbjudas
inom ramen f'iir en u1byggd och fiJr:biittrad familjevfird. Det finns emcllertid
anledning att noga inventera de alternativa vi1rdmöjligheter som finns.
innan sriidharns- och mödrahemmen avvecklas.
U1111tag11i11gs/i,·1111111·11 iir huvudsakligen till för harn Slim hehöver tillflillig värd och fostran eller som hehöver stä under ohservation efter omhändertagande l"lir samhiillsv;'ird eller utredning enligt Bv L. lkt är i huvudsak
landstingen som svarar for indttande tich drift av 11rrtagningshemmen.
Fiirsiiksverksamheten inom Skänerrojektet har bl. a. syftat till att tlnna
ersiittningsformer för urrtagningshemmen. Utvärderingen av rrojektet
visar att v;'ln.l ät ifragavarandc grnrr harn is. k. kontrakterade familjehem i
n~tgon utstriickning har kunnat utgöra alternativ till placering

i urptag-

ningshem. Ocks[1 Gotlands kommun liksom Stockholms läns landsting och
Stockholms kommun har sedan en del ar drivit en verksamhet som utgör
ett komplement till upptagningshemmen och i viss män en ersättning för
dessa.
Jag kommer i del följande all fiireslt1 att det i en särskild lag (I. VU) skall
tas in hestämmelser som ger möjligheter all ingrira med vård utan samtycke betriiffande den

'.'iOlll

iir under 20 itr. om den unge genom brister i

omsorgen om honom eller genom sill eget heteende utsiitts för risker till
hi1lsa eller utveckling. För dessa unga. som ofta har hehov av akut vard.
hd1iivs hl. a. en behandlingsresurs av det slag som i dag finns all tillgå
inom upptagningshemmen. Det kommer siillan alt vara möjligt att erbjuda
tillriil:klig beredskap eller nödviindig urrsikt endast genom att anordna
akut vitrd i enskilt hem. Aven niir v~irden anordnas ra hegäran av
v~1rdnadshavaren

eller med hans samtycke. föreligger det ofta ett akut

Vtll"dhehllV.
Fiir en ratillnellt fungerande

"'örrenv~trd"

iir det sitledes i mrrnga fall en

förutsättning att det finns en institutionsvard. som har beredskap att
snahht ta emot harn som har akut behov av v~1rd. En motsvarighet till
uprtagningshemmen kommer diirför iiven i fortsättningen att fylla en viktig
funktion . .lag vill samtidigt hetona all den försöksverksamhet som har
rag[1tt hl. a. i Skanernijektct har gett så ra~s goda erfarenheter av att
bereda akut värd i enskilda hem att det finns starka skhl för att tillvarata
och utveckla dl' resurser som familjehemmen utgör. Det hör enligt min
mening vara möjligt att korpla denna typ av familjehemsresurser till urrtagningshem sä att man gennm att viilja mellan olika hehandlingsresurs1.:r
alltefter den unges skiftande hehov kan tillgodose håde krav rä skyndsam
rlacering m:h biista möjliga vardform.
S111Tialhn11 är huvudsakligen avsedda för harn som .hchiivcr en liingre
tids vard och fostran och som inte lämpligen kan placeras i enskilda hem.
Som regel iir landstingskommuncn huvudman för specialhemmen. iiven
om mänga kommuner har inriittat liknande institutioner.
Enligt

socialutredningen~

urrfattning hör det inom den framtida instilll-
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tionsvänlcn finnas en mntsvarighct till specialhemmen. Institutionen skall
ha till uppgift att svara för såväl utn:dning och vård av harn i behov av
omedelbara åtgärder som värd av harn med grava sociala. emotionella eller
intellektuella störningar som behöver en liingre tids vård. Insatserna vid
hemmet föreslås hcstä i observation och utredning samt i Je fall mer
långvariga värdhchov föreligger i kvalificerade socialpedagogiska och terapeutiska insatser. Vid institutionen skall man hedöma vårdinsatsens intensitet och längd och pröva förutsättningarna för att återl'öra harnet till det
egna hemmet. I många fall måste enligt utredningen vårdhehoven bedömas
bli långvariga och institutionen därl'ör ha tillräckliga resurser för att kunna
bereda sådan långsiktig vard och behandling. Den nedgång av platsantalet
som gäller för institutionsvården i stort har enligt utredningen också giillt
specialhemmen.
Bland de remissinstanser som har haft synpunkter pa specialhemmen har
det inte funnits någon avvikande mening om behovet av sadana institutionsresurser. Däremot har några remissinstanser stiillt sig tveksamma till
att vid samma institution ta emot såväl unga som hehöver kortsiktig värd i
samband med utredning och observation som de som hehövcr en fangre
tids värd och behandling. Stockholms läns landsting anför att den samlade
erl'arenheten inom landstingets barn- och ungdomsvård talar för att akutoeh korttidsvard inte lämpligen kan kombineras med institutionsvärd för
längre tids behandling. Barn- och ungdnmshem med långsiktiga hehandlingsprogram fordrar en miljö som inte i alltför hög grad bryter kontinuiteten i gruppsammanställning och arbetsuppläggning. Dessutom avgör vardtidens längd delvis vilka krav som skall ställas pä personalen i fråga om
utbildning och arbetsmetodik.
Det är enligt min mening uppenbarligen förenat med svarighcter att vid
en och samma institution tillgodose två sä skilda behov som att erbjuda en
bas för utredning och observation och därvid utgöra en inledande fas i en
mer långsiktigt syftande värd och samtidigt kunna ge adekvat vård och
behandling åt de harn som är i behov av langsiktig institutionsv{ird. Jag
anser följaktligen att man i den framtida planeringen av institutionsvtirden
mastc ta hänsyn till att varden pä specialhemmen kan vara avsedd att
tillgodose skilda behov. som kan göra det nödv~indigt att förfagga den vid
olika institutioner eller avdelningar. Den oro som kan skapas om man vid
en hehandlingsinriktad institution behöver ta emot akuta placeringar riskerar att inverka störande och negativt på värden av de barn som vårdas p<i
institutionen for en längre tid.
UngJ11ms1·1irJ.1·skc1/11rna
Ungdomsvard~skolorna är avsedda för ungdomar som har omhändertagits för utredning eller samhiillsvard p<'I grund som anges i 25 ~ b) Bv L.
Skolorna stär under statligt huvudmannaskap.
Antalet i ungdomsvardsskola vardade elever har under den senaste
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tioärsperioden avsevärt minska!. samtidigt som antalet sklllllr har minskat
frän 2.5 ar 196.5 till 18 ar 1975. Vid slutet av är 1977 fanns det totalt X09
elever inskrivna vid landets ungdomsvhrdsskolor. Av dessa vhrdades 446
inom och 363 utom skola. Antalet platser per ungdomsvänlssknla har
också kunnat nedbringas avseviirt. men ungdomsvärdsskolorna är fortfarande den barnavardsinstitution som har det hc:igsta plalsantalet pa institution.
Genom ändring i lagstiftningen har ungdomsvärdsskolorna fått möjlighet
att bedriva samvänl av pojkar m:h flickor. och resultaten av denna försöksverksamhet har varit goda. Försök med att ta emot elever i frivilliga former
vid skolorna har också gjorts. och resultaten av denna verksamhet är
positiva. även om försöks verksamheten bl. a. pa grund av platshrist inte
har fått den genomslagskraft och omfattning som man hade önskat. Inom
ramen för Skåneprojektet har prövats en mer konsekvent regional anknytning av institutionsresurserna. där närhetsprincipen och ett sammanhället
vårdansvar har kunnat omsättas i praktiken. Försöksverksamhetcn har
bl. a. inneburit möjlighet till frivillig värd av bl. a. något äldre ungdomar
och till ett förenklat intagningsförfarande.
I sin analys av skilda behandlingsbehov inom institutionsvärden har
socialutredningen ansett att i huvudsak två klientgrupper lämpar sig för
vård i ungdomsvårdsskola. Den ena är ungdomar i akuta. destruktiva
krissituationer där relationsstörningar i förening med missbruk av thinner.
alkohol eller narkotika motiverar en institutionsvård. Den andra är unga
lagöverträdare som till följd av sitt brottsliga beteende är aktuella hos polis
och åklagare. Utredningen konstaterar att vårdbehoven ofta hade den
karaktären att slutna avdelningar är nödvändiga. Behoven av sådan vård är
enligt utredningen störst i storstadsregionerna. Med hänsyn till närhetsprincipen bör skolor med sådana resurser förläggas främst till dessa regioner.
Vissa remissorgan har framhållit att det torde vara realistiskt att även i
framtiden räkna med att det kommer all behövas särskilda institutioner för
den minoritet tvängsomhändertagna ungdomar som saknar eller har dälig
motivation för problembearbetning. Tvångsåtgärder bedöms som nödvändiga för främst tvä grupper. unga missbrukare och unga lagöverträdare.
TCO anser att socialutredningen inte har förmått ge en realistisk bild av
de institutionsinsatser som krävs för att komma tillrätta med den grupp
ungdomar som har dålig motivation för behandling och förändring. Inadekvata institutionstyper kan enligt TCO medföra ogynnsamma effekter ur
vårdsynpunkt. Utan särskilda institutioner kan det ocksä finnas en risk för
att en stor del av dagens ungdomsvårdsskoleelever, med behov av kvalificerade vårdinsatser och psykosocialt stöd. förs över till kriminalvården
därför att åklagarmyndigheter och domstolar i dessa fall skulle bedöma
socialtjänstens insatser som otillräckliga för unga lagöverträdare. Den
enskildes behov skall vara avgörande för de vårdinsatser som görs men det
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är orealistiskt att tro att intresset av ett visst samhällsskydd mot unga
lagövenr;idarc med kvalificerad kriminalitet inte kommer att göra sig gällande ocks{1 i framtiden.
Jag inst;immer i all det i var:ie fall för den framtid som kan överblickas nu
kommer att finnas behllv av sädan vard och behandling som ges i den
nuvarande ungdnmsvardsskolan. Jag vill understryka att det här rör sig om
en minoritet av svärbehandlade och svagt motiverade ungdomar som i
manga fall uppvisar cll avancerat lagstridigt beteende. Mänga ungdomar
har ocksi'1 allvarliga rclationsproblem i förening med olika former av missbruk.
Man mäste således räkna med att det i varje fall till en början kommer att
finnas behov av en motsvarighet till de nuvarande ungdomsvårdsskolorna
inom den nya socialtjänsten. Det är emellertid önskvärt att den utveckling
som pågar sedan flera år tillbaka får fortsätta i riktning mot att utveckla
varden vid ungdomsvardsskolorna så att de måhända bättre än hittills kan
möta ungdomarnas individuella vårdbehov. Utvecklingen mot institutioner
med färre platser och en mera varierad vård bör gå vidare. Den utveckling
av alternativa vftnlformer som samtidigt pägår är mycket angelägen och
måste ges möjligheter att fortsätta.
Olika värdbehov bör kunna tillgodoses vid dessa institutioner. Man bör
kunna ge bäde samtalsbehamlling och jagstärkande behandling. Det synsätt som tillämpas vid miljöterapeutiska institutioner bör här kunna ge viss
vägledning. Intensiva behandlingsinsatser förutsätter resurser för fortbildning och handledning av personal. att man utarbetar långsiktiga behandlings program m. m. Inte minst viktigt är det att formulera mål för
bchandlingsarbetet som bygger på gemensamma värderingar och referensramar.
Som jag har antytt tidigare bör det vara en viktig uppgift för institutionsvården att skapa vårdmöjligheter även för ungdomar med starkt utagerande. provokativt eller normlöst beteende. För detta krävs det såväl
kvalificerad personal som speciella lokalmässiga resurser.
Jag anser att man när det gäller de ungdomsgrupper som i dag vårdas i
ungdomsvärdsskola för framtiden bör eftersträva mindre institutioner i
storleksordningen högst 25 platser. Mindre enheter ger större förutsättningar för nära mänsklig kontakt. överblick, medintlytande och ansvarstagande. Samtidigt bör enheterna ha en sådan storlek att de har tillgång till
varierande resurser.
Institutionsvården bör ingå som en del i ett längre vårdprogram som
kanske omspänner flera år. Det är inte minst mot den bakgrunden viktigt
att institutionen har möjlighet att bä.de påverka intagningsproceduren och
förbereda och upprätthålla en meningsfull kontakt med den vårdade efter
vistelsen i institutionen. Eifarenheterna från Skåneprojektet och annan
pågående försöksverksamhet bör här kunna bli av värde.
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Enligt förslaget till LVU, som jag återkommer till senare (avsnitt 2.25.2).
skall unga som bereds vftrd på grund av sitt eget beteende kunna hindras
all lämna det hem för vnnl eller boende där de är intagna och i övrigt
underkastas den begränsning av rörelsefriheten som är nödvändig för att
vården skall kunna genomföras. Bestämmelser av detta slag ställer särskilt
höga krav på personalen vid hemmet och på vården i övrigt. Bestämmelserna hör därför inte kunna tillämpas vid alla institutioner som tar emot unga
för vård. Det föreslås därför att regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer skall besluta vid vilka hem för vård eller boende de
skall fä tillämpas.
Att det inom socialtjänsten kommer att behövas hem som motsvarar de
nuvarande ungdomsvårdsskolorna innebär emellertid inte att det bör tillskapas institutionella resurser som iir avsedda enbart för dem som med
stöd av L VU bereds värd på grund av sitt beteende. Vid dessa hem bör
även kunna tas emot sa.dana unga som själva vill medverka till den värd
som ges där.
Vårdanstaltl'r .fl"ir alko/u,fmis.1·hrukare

Antalet vardade på de allmänna anstalterna har under senare år varit
tämligen oförändrat. samtidigt som tillströmningen till de enskilda anstalterna har ökat. Av det totala antalet intagningar på olika värdanstalter har
de frivilligt sökande under de senare aren ökat markant. från 6.'i '?1( år 1%.'i
till drygt 9()';.;. tio ä.r senare. (Utvecklingen har belysts ytterligare i lagrådsremissen. sid. 58-59.) Denna förändring kan förklaras av ett flertal samverkande faktorer. Diskussionen om frivillighet eller tvang inom socialvärden kan vara en. Förändringen till en mer öppen och serviceinriktad
nykterhetsvårdspolitik är sannolikt en annan. Den omständigheten att
sjukpenning fr. o. m. mitten av är 1974 utgår även till intagna pä. allmänna
anstalter torde också ha spelat en viss roll.
Som jag återkommer till längre fram (avsnitt 2.25) bör det inte längre
finnas möjligheter att ingripa med tvång mot vuxna inom socialtjänsten.
Det tvång som för en minoritet kommer att vara nödvändigt skall i framtiden helt vara en uppgift för sjukvårdshuvudmannen inom ramen för lagen
om psykiatrisk värd i vissa fall (LPV).
LPV kommer att öppna möjlighet till värd tvängsvis även utanför de
psykiatriska klinikerna och sjukhusen. Denna möjlighet skall finnas även
inom missbruksvården. Det är ur värdsynpunkt och rationell synpunkt
angeläget att missbrukarna inte vårdas på en högre omhändertagandenivå
än som är nödvändig. Vården vid de psykiatriska sjukhusen bör därför så
snart det är möjligt avlösas av vård i sjukhem eller annex under ledning av
läkare. Detsamma gäller naturligtvis även värd i frivillig form. Vissa av
våra nykterhetsvårdsanstalter, allmänna eller enskilda, bör kunna utnyttjas som sådana annex i framtiden. Redan i dag finns det dessutom i
åtskilliga landsting sjukhem som utnyttjas på ett liknande sätt. Där är dock
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symptombilden hos patienterna blandad. I vad mån de nykterhetsvårdsanstalter som utnyttjas på det sätt som jag har antytt nu kommer att behålla
sin prägel som institutioner enbart för nykterhetsvård måste komma att
bero på den lokala planeringen och dess förutsättningar.
Andra nykterhetsvårdsanstaltcr kan i framtiden utnyttjas för en mera
socialt betonad värd under sm:ialnämndcns ledning. Som jag har nlimnt
tidigare kommer det att behövas närbelägna institutioner för dessa insatser. Även om dagens inackorderingshem i viss utsträckning kan utvel·klas
att fylla denna roll, finns det skäl att förmoda att man också kommer att
behöva inrätta nya hem för dessa uppgifter.
Socialutredningen menar att verksamheten vid vårdanstalterna ofta
präglas av en hög grad av omhändertagande. Man vidtar ofta i bästa syfte
alltför omfattande stöd- och vårdätgärdcr. Men dessa torde inte sällan
passivera klienten och försvåra rehabiliteringen. Hur institutionsmiljön är
utformad och vilken metodik som tillämpas spelar här en central roll.
liksom hur institutionen är uppbyggd och lokaliserad. Det finns som har
nämnts tidigare enligt socialutredningens uppfattning en stor risk för att
behandlingssträvandena begränsas och koncentreras till en individs problem utan att man tar hänsyn till hans livsmiljö. Svårigheter och spänningar i klientens hemmiljö kan därför lätt förbises. och orsakerna till störningarna förblir obearbetade. Valet av institution har ofta gjorts på grundval av de registrerade och mest påtagliga yttre symptomen.
Flera av remissinstanserna instämmer i utn:dningens kritik av vården
vid en del av de nuvarande vårdanstalterna som beskrivs som terapifattig.
Meningarna är delade när det gäller den differenti ering efter symptom och
val av missbruksmedel som utredningen vill komma tillrätta med. Några av
remissinstanserna hävdar att det är missbruksbenägenheten som skall
angripas och inte valet av missbruksmedel, medan andra menar att man
även i fortsättningen kommer att behöva skilja mellan dem som missbrukar
alkohol och dem som missbrukar narkotika.
Några av remissinstanserna. däribland socialstyrelsen. har i sammanhanget erinrat om bristen på vårdresurser för avgiftning och tillnyktring.
De bristande resurserna har lett till att man ofta inte har kunnat fullfölja
avsikten att ge vård åt berusade personer sedan de har omhändertagits av
polisen. Socialstyrelsen understryker liksom bl. a. Kommunförbundet att
ökade resurser för avgiftning och tillnyktring är en förutsättning för social
och medicinsk rehabililering av alkoholmissbrukare.
Remissinstanserna har också understrukit nödvändigheten av att noggrant förbereda m:h planera en vistelse i vårdanstalt. Jag delar denna
uppfattning helt. Det bör ske genom insatser i den "öppna" vården och
genom att utnyttja de resurser som där står till huds. Tillgång till tillnyktringsenheter och alkoholpolikliniker spelar härvid en viktig roll. Att tillhandahålla sådana resurser bör enligt min mening vara en kommunal och
landstingskommunal uppgift. Utökade sådana resurser skulle otvivelaktigt
0
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bidra till att institutiLrnsplaceringar i manga fall kunde undvikas. När en
sådan vistelse är oundgiingligen ilödviindig. skall resurserna vara sa viil
utformade att de leder till positiva resultat för den enskilde klienten. För
detta krävs hiir som vid all annan institutionsvftrd hehandlingsresurser som
kan möta varierande vardbehov. Inte minst gäller det i fraga om personaltäthet. utbildning och fortbildning av personalen och kvalificerad handledning och arbetsledning. Jag återkommer i samband med behandlingen av
tvångsätgärderna inom mi~shruksvarden niirmare till dessa fragor (avsnitt

2.25).
Socialutredningen framhaller att de människor som liven i en framtid
kommer att ha behov av vard i skyddad miljö framför allt är vuxna - oftast
äldre - gravt alkoholskadade och socialt utslagna. Ofta saknar de eller har
bristfällig anknytning till en primärgrupp. Dessa klienter saknar inte sällan
bostad. har betydande arbetshinder av säviil fysisk som psykisk art och
dålig alkoholtolerans. Täta äterfall i missbruk eller hehov av daglig alkoholkonsumtion leder lätt till konflikter för dessa miinniskor och förstiirker
deras sociala isolering.
Utredningen menar att denna grupp klienter tidvis behöver vistas i en
tillrättalagd miljö. där toleransen för äterfall i missbruk och olika avvikelser i socialt hänseende måste vara en förutsättning. Vistelsen bör syfta
till att i möjlig utsträckning ge social och medicinsk rehabilitering och till
att tillvarata och utveckla klientens återsttiende funktionsförmåga.

Jn~at

ser av skilda sociala. medicinska och arbetsvårdande organ är nödvändiga.
De differentierade insatserna skall syfta till att ocksä

st~irka

klientens

självförtroende och upplevelse av social gemenskap.
Utredningen anför vidare att denna klrentgrupp - som i dag iir fi.irhallandevis liten - skall kunna minskas ytterligare genom en ökad satsning pa
inackorderingshem och andra öppna vårdformer som gör mer ingripande
vårdinsatser onödiga.
Jag instämmer liksom flertalet remissinstanser i utredningens syn rå
behovet av vård i skyddad miljö. Jag vill tillägga att det för denna grurr
klienter är viktigt alt institutionen urpfyller kraven rä en god och tolerant
boendemiljö.
Bland de nu angivna vårdbehövande finns s. k. störande värdtagare.
Enligt ShjL ankommer det pa landstingskommun att ge behövlig vård och
tillsyn at den som med hiinsyn till sitt beteende inte Himpligen kan bo i
ålderdomshem. Grupren bestär huvudsakligen av äldre. gravt alkllhlllskadade män. men ocksä av senildementa rersoner.
Socialutredningen har inte funnit det nödvändigt att i socialtjänstlagen ta
in särskilda bestämmelser om störande vardtagare. Det hör enligt utredningen ankomma rä kommunen att tillgodose denna grurps vårdbehov
inom åldringsvärden. Beträffande den grupp som huvudsakligen bestar av
senildementa personer och som med hiinsyn till sitt tillstand lir i behov av
dygnet-runt-tillsyn torde det vara sjukvardshuvudmannens uppgift att
sör:ia för behövliga värd- och behandlingsinsatser.
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Jag ansluter mig till utredningens förslag. som inte har föranlett någon
erinran under remissbehandlingen. Samtidigt vill jag betona att det är
angeliiget att man iiven för denna svårhehandlade grupp sä langt möjligt
undviker siirv~ml och differentiering och söker tillg(1dose behoven inom
den reguljiira kommunala resp. landstingskommunala institutionella varden. Jag iir emellertid medveten om att det i mänga fall - främst inom
storstadsregionerna - kommer att bli nödviindigt att i siirskilda institutioner tillgod(lSe dessa vardhehov. Jag vill slutligen erinra om att familjevård
för vuxna även inom detta omräde i vissa fall kan vara ett alternativ till
v~1rd i institutinn.

/11ac·J..1mfrri11gshc·111 Fir a/J..oh11/misshruJ..ari·
lmtckmderingshcm för alknhlllmissbrukare drivs företrädesvis av kommtmerna som en halvöppen vardform för sädana alkoholmissbrukare som
bl. a. har bostadsproblcrn men som har möjligheter att klara av ett arbete.
Klienterna bor och intar sina maltider pa hemmet och tillbringar också en
stor del av sin fritid där. Hemmen fylkr en funktion som ett mellanled i
behandlingskedjan mellan vistelse pä värdanstalt för alkoholmissbrukare
och helt "öppen" värd. Många alkoholmissbrukare kan utnyttja inackordcringshemmet efter att ha vårdats pa sjukhus.
Socialutredningen menar att beliiggningen ptt inackonleringshemmen är
relativt litg. och att hemmen ofta maste anviindas for klienter som har en
siimre arbetsanpassning än vad hemmen egentligen har resurser för att
klara. Endast ca 20':-; av de boende hade förviirvsarbete enligt en undersökning [ir 1974. <Motsvarande siffra rir 1966 var 75'·(.) Detta innebär att
manga vistas pä inackorderingshemmen även dagtid. Det har skett en
förskjutning så att hemmen fran att tidigare ha utgj11rt en övergång frän
anstaltsvfml till vard i fullstiindig frihet numer i manga fall har kommit att
bli ett alternativ till anstaltsvård. Manga klienter har egna bostäder men
vistas pa inackorderingshem niir de har svära alkoholproblem, någnt som
ytterligare har förstiirkt intrycket av att hemmen betraktas s11m en ersättning för anstaltsvänl. Vistelsetiderna har genom ären blivit relativt länga.
och flera av klienterna har upprepade vistelser pä inackorderingshemmen.
Nykterhetsvärdens anstaltsutredning har ftr 1977 gjort en kartläggning
av inackorderingshemmens verksamhet. Utredningen konstaterar att det
finns ett hehov av st1viil hem med tonvikt pä vard och behandling som hem
for ett mera permanent boende i skyddad miljö. Anstaltsutredningcn anser
att de inackordcringshcm som inriktas pä behandling som regel inte bi.ir ha
fler än 10- 12 platser. De hör ha personal till hands dygnet runt och även
tillgang till siirskilt utbildad personal som finns inom vttrdomradet.
Anstaltsutredningen anför vidare att det för de alk11holmissbrukare som
uppvisar en dälig rehabiliteringsprognos - det giiller hiir iildre. ofta förtidspensionerade personer - linns behov av ett skyddat hoende av mer permanent karaktär. Detta skyddade boende kräver fagre omhiindertagandenivä
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och mindre personella resurser. Hoendet och den service som tillhandahillls får dii1i'ör ses som ett inslag I kommunernas övriga ansvar för åldersm:h förtidspensionerade. Det iir anstaltsutredningens uppfattning att denna
uifferentiering mellan rehahiliteringshara resp. minure rehabiliteringsbara
iir nöuviindigt för att V[1rdarbetct för den förra gruppen inte skall försvåras
av att personalresurser tas i ansprak för arbete med den mindre rehabiliteringsbara gruppen. Det skyddade b11endct av mer permanent karaktär kan
utformas p:'l olika sätt. Ett alternativ är all kommunen hyr lägenheter som i
andra hand upplats till giistcr som får sin tillsyn genom kommunens hemserviceverksamhet. Ett annat alternativ är att utnyttja olika kollektiva
boendeformer. IJe hem som redan finns förs. k. störande vårdtagare torde
i en del fall kunna användas för denna grupp missbrukare. Socialutredningen har i stort anslutit sig till anstaltsutredningens synpunkter och förslåg.
Under remissbehandlingen har socialutredningens förslag om förbättringar i fråga om personaltillgång och rlatsantal vid inackorderingshemmen fatt ett positivt bemötande. Nägra av remissinstanserna framhåller att
institutionerna till följd av den ökade satsningen på öppen vård kommer att
fä. möta ett mer vårdkriivande klientel och att därför satsningar på stöd till
personal samt utbildning kommer att vara en angelägen uppgift. Flera av
remissinstanserna har i sammanhanget pekat på bristen på tillnyktringskliniker och har hävdat att sådana resurser tillsammans med kommunala
alkoholpolikliniker utgör en förutsättning för en social och medicinsk
rehabilitering av alkoholmissbrukare och för en konstruktiv samverkan
mellan sm:ialtjänst och sjuk vård.
Som socialutredningen har påpekat fungerar i dag ett antal inackorderingshem enligt de riktlinjer som nykterhetsvårdens anstaltsutredning har
föreslagit. I och med att beläggningen vid flera inackorderingshem de
senare åren inte har varit alltför hög. har det funnits möjligheter att skära
ner antalet platser vid flera inackorderingshem. Jag anser att utvecklingen
mot ett lägre platsantal bör fortsätta.
Jag delar också sm:ialutredningens uppfattning att många av inackorderingshemmen med fördel skulle kunna ändras till mindre hem för vard och
boende som inte endast bör sta öppna för alkoholmissbrukare. Dessa hem
får enligt min mening därigenom en inriktning pii behandling och kommer
att utgöra inte bara ett mellanled i vårdkedjan utan ofta ett alternativ till
behandling i andra former. IJe kan i vissa fall ersätta värdanstalterna för
alkoholmissbrukare. En stl.dan utveckling är önskvärd bl. a. därför att den
harmonierar med principen om närhet och ger såväl klienten möjlighet att
halla kontakt med hemmiljö och familj som socialarbetaren tillfälle att
utöva den stödkontakt som enligt principen om ett obrutet vä.rdansvar är
oundgängligen nödvändig.
Det finns anledning att särskilt fästa uppmärksamheten vid de behov
som gravt alkoholiserade, ofta förtidspensionerade. män har. Dessa män,
som inte sällan behöver relativt länga vistelsetider i en skyddad och tillrät-
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talagd miljö kan vara svåra att placera i aklenh1mshem, och sjuk vårdens
insatser blir ofta av tillfällig natur och insatta i akuta skeden och pä
grundval av medicinska indikationer. Institutionell värd eller annan form
av skyddad tillvaro kan för denna grupp ibland vara ett alternativ till
placering i ålderdomshem. 1--.tt annat alternativ är att nyttja inackordcringshemmen. De större kommunerna förfogar över relativt goda resurser h~ir
vidlag.
Jnackurderingshcm och hehandlit1Kshcm fiir 11arkotikw11isshrnkare

Med inackordcringshcm och behandlingshem för narkotikamissbrukare
avses institutioner som erhåller statsbidrag för att bereda vård åt narkotikamissbrukare. Gränsdragningen mellan de hem som kallas inackorderingshem och de som kallas behandlingshem är nytande. I villkoren för
statsbidrag till verksamheten görs ingen principiell skillnad mellan dessa
behandlingshem och inackordcringshemmcn. Samtliga hem har betydande
inslag av behandling och utnyttjas som regel för längre tids värd. I fortsättningen kallar jag dem behandlingshem för narkotikamissbrukare.
Det är enligt ett riksdagsbeslut år 1968 sjukvårdshuvudmännen som har
ansvaret för att det finns tillgång till behandlingshem för narkotikamissbrukare, såvida inte överenskommelse träffas om fördelning av vårdansvaret
på annat sätt. I storstadsregionerna har ett nertal sådana behandlingshem
inrättats av kommunerna. F. n. har kommunerna ett större antal sådana
behandlingshem än landstingen. Det är ock~å vanligt att olika stiftelser
driver behandlingshem. Statsbidrag till driftkostnader vid bchandlingshem/inackordcringshem för narkotikamissbrukare beräknas f. n. täcka omkring 50%. av kostnaderna. Vid de stiftelseägda hemmen måste resterande
del av kostnaden täckas genom en särskild vårdavgift. Denna kan finansieras från de vårdbehövandcs socialbidrag eller sjukpenning, eller genom
kommunalt bidrag.
De mindre kommunerna. som har mer sporadiska behov av sådana
vård platser, har svårigheter att själva inrätta och driva denna typ av
behandlingshem. De har ibland även svårt att utnyttja platser vid stiftelsedrivna hem. eftersom dessa platser ofta abonneras av de större kommunerna. Socialutredningen pekar i dessa fall på möjligheten att utnyttja inackorderingshemmen även för narkotikamissbrukare. Man menar också att nuvarande differentiering så långt möjligt bör undvikas.
Flera av remissinstanserna har framhållit att många narkotikamissbrukare utestängs från olika vårdinrättningar. Enligt remissinstanserna får
narkotikamissbrukarna ofta sjukhusvård först i ett sent skede, när de är
fysiskt mycket nedgångna. Bristen på behandlingshem har lett till långa
köer för narkotikamissbrukare som söker vård. Detta gör öppenvårdsarbctet svårt för kommunerna som inte kan erbjuda missbrukarna ett behandlingsalternati v.
Någon remissinstans har pekat på möjligheten att ta resurser till behand-
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lingshemmen frän de m1varamk värdanslalterna för alkoholmisshrukarc.
Del hcll111as ockst1 i remissvare~ alt narkntikamisshrukarna maste förberedas för ett liv ute i samhiillet och inte. som i dag. för ett liv inom värdapparaten.
Nf1gra av remissinstanserna. diirihland kriminalvänJsstyrelsen. framhäller att socialutredningen tycks ha en svävande uppfattning om behovet
av institutionsplatscr för narkotikamisshrukare. och att det i utredningen
saknas un<lerlag i form av analyser av misshrukssituationen.
Inom varden av narkotikamissbrukare har förhållandena ändrats under
den tid socialutredningen har arbetat. Dessa förändringar är kanske större
än inom naglit annat värdomrade. Missbruket av narkotika har under
sextiotalets senare år 01.:h un<ler början av sjuttiotalet. ökat i omfattning
rn:h under hand förändrats. Detta har helt sjiilvklart skapat svårigheter för
säviil den kommunala socialv:.'trden som landstingets sjukvård.
Riksdagen fattade våren 1978 beslut om väsentligt ökade insatser mot
narkotikamissbruket. Beslutet grundade sig på förslag frän ledningsgruppen för narkotikafrågor i rapporten (Os S 1978: 2) Åtgärder mot narkotikamissbrnk. Huvudvikten lades vid en kraftig utbyggnad av värdresursema
både kvantitativt och kvalitativt. Platsantalet vid behandlingshemmen beräknades bli i det närmaste förduhhlat. Utöver de 182 statsbidragsberättigade platser vid 18 behandlingshem som fanns den I januari 1978 beräknas
således ytterligare omkring 160 sådana platser tillkomma under en tväårspcrio<l. Statsbidraget per plats h~ides enligt riksdagens beslut frän 47 000
kr. till högst 60000 kr. per år fr. o. m. budgetåret 1978/79. För budgetäret
1979/80 höjs gränsen till 63 000 kr.
Som hl. a. framgar av beslutet om ökade insatser mot narkotikamissbruket har ansträngningarna intensifierats att skapa små behandlingshem för
narkotikamisshrukare. Som jag har framhållit tidigare hör det i manga fall
ocksa vara möjligt att ta i ansrräk de resurser som finns inom nuvarande
inackorderingshem fi.ir alkoholmissbrukare .
.lag vill ocksä på nytt understryka att en föriindrad utformning av de
nuvarande v~irdanstalterna för alkoholmissbrukare kan komma att leda till
att narkotikamissbrukare kan tas emot för vanl pä dessa hem för värd eller
hoende.
Jag vill vidare peka på de möjligheter som stär till huds när det gäller
familjcv::ird för misshrukare. Viss fiirsöksverksamhet inom bl. a. Sk:ineprojektet visar att familjevard för missbrukare ofta kan ge goda rehabiliteringsresultat. Som jag har niimnt tidigare har en siirskild utredare tillkallats
för att hl. a. pil.börja en siirskild fiirsöksverksarnhet med familjcvard för
missbrukare över 18

ar.

ramiljevården kan anvimdas inte endast som

alternativ till vil.rd i behandlingshem utan ocksa i fi.irehyggande värd och i
eftervärd. Jag vill därvid framhälla att det är nödvändigt att ge ett starkt
stöd till de enskil<la familjer som tar pä sig den svara urpgiften att ta emot
missbrukare för familjevård.
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2.13./0 Enskilda i11stit111io11er

Som jag återkommer till närmare i det följande (avsnitt 2.14) kan folkrörelser och andra organisationer ha stor betydelse för socialtjänsten i olika
avseenden. De bidrar till att öka gemenskap och förankra solidaritetsideer.
de är inte minst en drivkraft för nya ideer. insatser m:h metoder i socialt
arbete och de tillför det sociala arbetet personella resurser <tV stort värde.
Det är följaktligen angeläget att organisationerna fär stöd att bedriva en
aktiv verksamhet. En särskild fråga är om enskilda organisationer i allmänhet skall stå som huvudmän för de institutionella verksamheter som det
annars ankommer pi\. det allmänna att svara för. I denna fråga har socialutredningen, liksom f. ö. fosterbarnsutredningen, en principiellt avböjande
inställning. Avsteg från en huvudprincip om att enskilda inte skall bedriva
institutions vård bör dock enligt socialutredningen prövas i positiv anda när
det finns bärande motiv för detta. Utredningen ger exempel pf1 sfalana
motiv och anför att det kan röra sig om kvalificerad försöksverksamhet
eller kontaktcentra, lägerverksamhet och liknande verksamheter som inte
hinder stora resurser. I övriga fall hör det allmänna svara för den institutionella vården.
Flera remissinstanser har diskuterat de frivilliga institutionernas roll i
dag och hur de resurser som de erbjuder skall kunna tas tillvara i den
framtida socialtjänsten. Det råder i stort sett enighet om att de frivilliga
organisationerna även i fortsättningen måste kunna fä bedriva institutionell
verksamhet.
Flera remissinstanser menar att frågor som gäller organisationernas
insatser i institutionssammanhang har fått en otillräcklig belysning i socialutredningens betänkande. Utredningens ambition att begränsa utrymmet
för nya institutionsengagemang från organisationernas sida kommer enligt
dessa remissinstanser att försvåra en positiv utveckling inom området. I
remissvaren pekas på socialutredningens konstaterande att frivilliga organisationer i många fall har varit banbrytande när det gäller hehandlingsformer och att det har funnits en vilja att finna nya vägar och skapa
försöksverksamheter.
Jag är angelägen att framhålla att det är ett offentligt ansvar att
socialtjänsten i tillräcklig omfattning har tillgäng till nödvändiga institutionella resurser. Detta ansvar kan det allmänna inte fränhända sig genom
att anlita institutionsvård som drivs i annans regi. Samtidigt bör det dock
framhi\llas att de enskilda institutionerna även i framtiden kommer att
kunna vara ett komplement till offentliga institutionsresurser. Enskilda
initiativ och satsningar bör fä spela en betydelsefull roll för metodutveckling. t. ex. i samband med startande av nya institutioner och försöksverksamheter. Det finns många exempel pa banbrytande insatser som har
gjorts på detta sätt. Jag anser emellertid att institutioner som skall tillgodose vårdbehov som faller inom socialtjänstens ansvarsomrflde inte hör fä
inrättas utan offentlig kontroll. En förutsättning bör vara att de kan infogas
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i den allmänna institutionsplancringen. och att det finns garantier för att
driften kan fortsätta sedan de en gång har inrättats. Vill enskild eller
sammanslutning inrätta institution, bör därför tillstånd sökas hos länsstyrelsen. som bör inhämta de kommunala huvudmännens mening. Institutionen skall därefter stä under tillsyn av socialnämnden i den kommun där
institutionen är belägen.
Att srn.:ialtjiinsten kommer att ha ett kontinuerligt vhrdansvar för den
enskilde som följer honom ocksä när han vistas i institution hiir kunna
garantera att vissa av principerna för sm:ialtjänsten för genomslagskraft
också för varden i enskilda institutioner.
Planen över institutionsvården i landstingsområdet får givetvis ta hiinsyn till de institutioner som drivs av enskild eller sammanslutning. I
synnerhet om institutionen drivs med allmänna medel iir det naturligt att
den hetraktas som en resurs inom socialtjänsten.

2.14 Socialtjänstens samverkan med andra verksamhetsområden
2. 14. I Allmiint om .1·um1·erkan
Socialtjänstens mäl. organisation m:h verksamhetsformer ri1verkar enligt min mening hehovet av samverkan pä åtminstone tva olika sätt. Den
traditionella socialvärdens uppdelning pil skilda funktioner och vcrksamhetsomräden kriivde ett omfattande samarbete över de olika omradesgriinserna. När verksamheten organiseras efter en hclhetsprim:ip (avsnitt 2.7l
uppkommer det ett behov av samarbete inom den sammanhållna organisationens olika arbetsenheter, mellan förvaltningen llCh niimndorganisationen m. m. (avsnit 2.16). Men tillämpningen av hclhetsprim:iren medför
ocksä ett ökat behov av samverkan mellan socialtjänsten och samhiillet i
övrigt. Oet behovet följer av att individens. familjens eller gruppens sviirigheter sätts in i ett större socialt sammanhang. rnirfiir mästc ocksä s.:icialtjiinstens behov av kontakt och samverkan ses i ett hrett samhiillsperspektiv.
Redan i rrim:ipbetiinkandct hehandlar socialutredningen ingaend~· socialtjänstens stora behov av samverkan med olika samhiilborgan och organisationer. Slutbetänkandets överviiganden och förslag i fragan hygger ri1
de riktlinjer som drogs upp i principbetänkandet. I ett viktigt organisatoriskt avseende har socialutredningen under intryck av remissopinionen
modifierat sitt tidigare ställningstagande. I principbetänkandet menade
utredningen att det i milnga fall kunde vara famrligt att kommunen bildade
ett gemensamt samarbetsorgan för socialtjiinsten. skolan. fritidsverksamheten. sjuk värden. den allmiinna försiikringen. arbetsmarknadsmyndigheterna. polisen m;h kriminalvarden. Befintliga organ kunde ingä i delta. I
sluthet~inkandet lägger utredningen större vikt vid att samarbetsorgan fi.ir
skilda nmräden och särskilda fragl11· verkligen inrättas i stället för att olika
samarbetsorgan inom en kommun sammanförs till ett enda.

:n
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Socialniim111.kn hör enligt utredningen ha ett siirskilt. lagfäst ansvar för
att samverkan kommer till stam!.
l\fanga remissinstanser anser att Jet hehiivs en klarare och mer entydig
grlinsdragning mellan de lamlstingskommunala lll.:h primlirkommunala huv11Jrnanna!lmradena. Som jag har sagt tidigare delar jag socialutredningens
mening att det knappast iir möjligt elkr önskviirt att nu fixera dessa griinser
mera hestiimt (avsnitt 2.3 ). Att man inrlittar samarhetslirgan far inte innehiira att detta organ tar (iver nägon del av ansvaret frän resp. huvudman.
Samarbetsorganet hiir ses som ett hjiilpmedel. en resurs. för att lösa
prohlem som heriir flera huvudmiin. Ett sådant organ hör t. ex. kunna
medverka till att reda upp oklara griinsdragningsfragor och klimpetenstvish:r. Genom en samverkan hör man kunna undvika att flera myndigheter -

var Pch en pa sitt hall - utreder och försöker tillgodose samma eller
likartade hehov. S;1mvcrkan hehiivs för att samhiillets gemensamma resurser skall kunna utnyttjas pa hästa siitt.
Det finns alltid en risk för att den enskildes integritet kommer i kliim nlir
inflirmation famnas mellan olika organ. Som huvudregel bör dlirfiir gälla
att ingen information skall foras över till andra samhlillsorgan om inte den
som informationen rör har gett sitt samtycke till detta. Jag äterkommer
senare till de ofränkomliga undantagen frän denna regel (avsnitt 2.111-1.
Med samverkan avses hiir sävlil en mera allmiin sädan om samhiillsplaoeringen m. m. som en samverkan i enskilda iirenden. Samverkansparter
kan vara andra myndigheter som primiir- och landstingskommunala organ.
fiirsiikringska~san.

arbetsmarknadsmyndighcterna. polisen m.11. eller fri-

villiga organisationer av olika slag. lhland kan det vara. eller hli fn'tga om.
fasta samarhctsorgan och i andra fall enhart en inf11rmationsöverföring.
Samverkan hör ske p;1 olika nivaL·r. Siirskilt niir det giiller planering och
riktlinjer för verksamheten är det sjiilvklart att de förtroendevalda skall ha
en aktiv och ledande roll. I frttga om hl. a. metoder och hehandling hör
givetvis den handbggan<le personalen engageras i samarhetet. Det iir dessutom viktigt att man finner former för klienternas medverkan i deras egna
iirendcn.

2.14.2 l.agfii.111111.,1·<ir
Förslaget att SlH.:ialniimnden i spcialt.iiinstlagen skall ~1liiggas ett förstahandsansvar för att samverkan med andra organ i samhället kommer till
ständ har tillstyrkts av de flesta remissinstanserna . .lag ansluter mig till
utredningens förslag . .lag delar llCks~1 utredningrns uppfattning att formerna for samverkan diirempt inte hör hindas genlim laghestiimmclser.
Förstahandsansvaret fiir socialniimnden medför iiven en skyldighet att
till andra huvudmiin förmedla upplysningar om de hehov som nlimnden
skaffat sig kiinnedom om genom sin uppsökande verksamhet. De andra
huvudmlinnen -

landslingen. staten. forslikringskass1irna m. Il. - bör

ockst1 ha ett 11101svarandc lagstadgat ansvar för samverkan.
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2 .14 .3 Sam1·(·rk(lf/ 11å olika om räden

Efter Je tidigare allmiinha lich principiella synpunkierna tar jag nu upp
fr~1gor som mer direkt avser samarbetet p;'i olika omraden. Därefter behandlar jag frägor som gLiller siirskilda föreskrifter om samverkan i enskilda iirenden.
Sa111/1iill.1pla11('ri llR

Redan tidigare har jag anslutit mig till sm:ialutredningens förslag om
socialtjiinstcns medverkan i samhällsplaneringen (avsnitt 2.4). Jag hänvisar till vad jag sade då.
Skola

Riksdagen har beslutat om en reformering av skolans inre arhete (SIA I
m. m. Reformen kan ses som en förändring av skolans innehåll. arbetssätt
och arbetsformer i syfte att skapa ökade förutsättningar för varje elev att
uppleva skolarbetet som meningsfullt. SIA-reformen är därmed en elevvärdsreform i vid bemärkelse.
Ansvaret for den elevvårdande verksamheten vilar pa skolledningen.
rör skolläkare. skolsköterskor och syo-funktionärer finns instruktioner
och anvisningar som har utfärdats av skolöverstyrelsen. För övriga arbetstagare inom elevvården saknas en sådan central reglering. Som jag har
nämnt tidigare är elevvärdsarbetet föremål för översyn av elevvårdskommitten 1U 1978: 06!.
Ett effektivt elevvårdsarbete känneteånas av ett nära och väl fungerande samspel mellan hemmen pä ena sidan och skolan och övriga samhälleliga organ inom barn- och ungdomsvården på den andra. Olika samhällsorgan är alltså utöver skolan engagerade i detta arbete - i kommunerna
främst sociala centralnämnden. fritidsnämnden och kulturnämnden samt
lokala statliga organ t. ex. polismyndigheten och i landstingen bl. a. distriktshälsovä.rden, omsorgsstyrelsen och den psykiska barn- och ungdomsvärden. Det är naturligt att de därvid nära samverkar med varandra
och bygger sin verksamhet pa gemensamma uppfattningar om mäl. medel
och arbetsformer.
Jag har tidigare utförligt behandlat den skolkurativa verksamheten (avsnitt 2.8).
A rhet smarknadscirgan

Arbetet har grundläggande betydelse för människors förhållanden. Det
gäller försörjningen. Men arbetet bör också berika den enskildes liv och
positivt päverka hans eller hennes självkänsla m:h sociala identitet. Jag har
därför redan dä jag behandlade socialtjänstens funktion och uppgifter
(avsnitt 2.4) liksom i andra sammanhang understrukit socialtjänstens viktiga uppgifter att i samverkan med arbetsförmedlingen m. m. försöka bistå
den enskilde for att han skall fä ett arbete.
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Frägor som gäller sysselsättningen kriiver insatser frirn bt1de arbetsmarknadsorganen och socialtjänsten. Socialtjiinstens medverkan kan bestä
av bl. a. uppsökande verksamhet. socialkurativt stiid och snciala tjänster
som förskole- m:h fritidshemsverksamhct samt l:.irdtjänst. För detta behövs smidiga samarbetsformer mellan arhctsförmedling nch socialbyrtl/
servicecentral.
Samarbetet med arbetsmarknadsorganen bör genomföras pi\ flera nivåer. När det gäller att planera syssclsättningsinsatser hör socialnämnden
samverka med distriktsarbetsnämnd och förekommande lokalt planeringsråd för sysselsättning. I Jistriktsarbetsnämnd ingi'lr företrädare för kommunen.
En samverkan mellan Sl1Cialtjlinsten och arbetsmarknadsorgancn anser
jag särskilt betydelsefull när det gäller att följa upp arbetshandikappades.
socialt handikappadt:s. äldre personers CH.:h ungdomars behov av stöd för
att finna och bchälla lämpligt arbete.
Bostad.1:fårml'dling 1)('h hostad.1:/i"iretag

Socialtjänsten skall pa olika sätt bidra till ett självstiindigt boende.
Denna uppgift har jag behandlat tidigare (avsnitten 2.4 och 2. 10). Jag kan
därför nu fatta mig kort.
Det är för hela samhället nödvändigt att bekämpa segregation i boendet
och att förhindra en förslumning av vissa bostadsområden. Svtirigheterna
att finna bostäder till en del invandrargrupper och människor med sociala
handikapp är betydande. Resultatt:J har blivit att olika grupper har koncentrerats till vissa bostadsområden. Här måste hyresvärdarnas intressen
underordnas samhällets sociala mål att skapa bra bostadsmiljöer för alla
grupper i samhället och en fördelning av bostäderna pä ett ur srn:ial
synpunkt lämpligt sätt. Det är angeläget att bostadsförmedlingen och
hyresvärdarna samarbetar på ett ändamålsenligt sätt.
I bl. a. socialt rehabiliteringsarbete är tillgängen till bostad viktig. Det
kan gälla såväl att skaffa bostad som hjälp att kunna behålla den. Det är
angeläget att socialtjänsten aktivt samarbetar med bostadsförmedling och
hostadsföretag/hyresvärdar och finner llimpliga former för detta samarbete.

Fiirsiikringska ssa
Socialutredningen framhöll i principbetänkandet att en person som var
aktuell inom socialtjänsten ofta hade samtidig kontakt med försäkringskassan. Samordningsbehov kunde då ofta tillgodoses genom informationsutbyte. Det borde enligt utredningen ankomma pä socialstyrelsen och riksförsäkringsverket att utarheta behövliga rutiner för detta. Utredningen
framhöll vidare att i glcsbygdsomräden med ett otillräckligt befolkningsunderlag för socialtjänst- och socialförsäkringsfunktionerna borde man utveckla ett gemensamt personal- och lokalsambruk.
Socialutredningen understryker i slutbetänkandet att hehovt:t av sam-
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ordning finns inte bara i glcshygdsomr:1den . .Även i hefolkningstiita omräden bör en samordning uive..:khis. hl. a. genom att de h~1da funktionerna
samlokaliseras i so..:ialcentralcr etc. Enligt utredningens mening iir det
vidare angeläget att den kommunala soeialtjlinsten lir representerad i försäkringskassornas ..:entrala och lokala rehahiliteringsgrupper. Utredningen
upprepar -,iu tidigare förslag att riksförsiikringsverket och socialstyrelsen
gemensamt skall pröva den fortsatta ut vecklingen av en utbyggd samverkan.
Jag kan erinra om att genom en lagändring år 197."i li<.:k försiikringskassorna möjlighet att medverka i personal- o..:h lokalsambruk mellan kassa
och kommun. Sådan samverkan förekommer nu i ett antal kommuner.
Olika försöks verksamheter ang. samverkan mellan bl. a. försäkringskassa och socialnämnd pågår på flera håll i landct. Bl. a. i Linköping. Lulcå
och Skara. Sådant samarbete skulle underlättas om man i större utstrli<.:kning än nu samordnar såväl gränserna för de olika verksamheternas distriktsindelning som principerna för ärendefördelningen och tillgodoser
behov av gemensam utbildning o..:h information m. m.
I lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring stadgas att rehabiliteringsåtgärder skall vidtas senast när en sjukskrivning har pågått 90 dagar i följd.
Riksförsäkringsverket har föreskrivit att centrala rn:h lokala rehabiliteringsgrupper skall finnas vid försäkringskassorna för samråd i dessa ärenden med socialvård. arbetsförmedling (arbetsvärd) och sjukvård. Jag delar
socialutredningens mening att dessa organ bör vidareutve..:kla sitt samarbete med bl. a. den kommunala socialtjänsten.
Socialstyrelsen och riksförsäkrings~erket bör tillsammans med Kommunförbundet och i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen. pa grundval av
bl. a. praktiska erfarenheter från försöksverksamhet m. m .. utarbeta riktlinjer för hur fortsatt samverkan skall organiseras. Jag vill här erinra om att
riksdagen i år har beslutat om en ny organisation av den yrkesinriktade
rehabiliteringen.

lundstin1: m. m.
En långtgående samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvarden är ett viktigt mål. En omfattande utrednings- och försöksverksamhet
med sådan samverkan har bedrivits pa olika håll i landet. Sa har gemensamma vårdcentraler prövats i bl. a. Skaraborgs län. Sedan 1974 pågar en
organiserad samverkan mellan sjukvård och socialvård vid vårdcentralen i
Dal by. Syftet med verksamheten är bl. a. att fä till stånd ett samordnat
program för sjukvård och socialvård. Till verksamheten har knutits olika
forsknings- och utbildningsprojekt (Samverkan sjukvård-socialvård i en
vårdcentral, Socialstyrelsen redovisar. 1977: 3).
Erfarenheterna av den verksamheten har hedömts som övervägande
positiva av såväl socialvärdens som sjukvårdt:ns personal. Därtill kommer
erfarenheterna från Tierpprojektet med en gemensam hälso..:entral. Vidare
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har SlKialstyrclsen n:l.lovisat SOSAM-projcktet (Social samverkan) i Falu.
Linköpings och Ljusdals kommuner !Socialstyrelsen redovisar. 1977: 10).
Det har avsett planering. social information och klient arbete. Socialstyrelsen har iiven tidigare redovisat resultat av olika projekt som gäller samarhcte mellan sm:ialvärd samt hiilso- rn:h sjukvård. (Några försök med sam~trbetc mellan socialvttrd samt hiilso- och sjukvård. Samarbete mellan
sociaJv[ird samt h:!lso- och sjuk vMd i niigra landstingsomrt1dcn. Socialstyrelsen 1975. Samarbete mellan socialvärd samt h:ilso- lH.:h sjukvård. socialstyrelsen I/77l.
Den mycket breda uppslutningen i utrednings- och försöks verksamheten
fr~m s~tviil huvudmän som centrala instanser visar att man i dag upplever
ett starkt bchlw av samverkan. Detta kommer ocksa till uttryck i rcmiss-

waren. T. ex. Stockhlllms kommun och Föreningen Sveriges socialchefer
anser att behovet av riktlinjer är angeläget. Jag har samma mening. Riktlinjer behövs för att utvecklingen så snart som möjligt skall kunna länkas in
i mera enhetliga former. Det primiira ansvaret för denna samverkan åvilar
sjiilvfallct de kommunala huvudmännen. Det bör ankomma på socialstyrelsen att följa den primär- och landstingskommunala planeringen. tillhandahälla planeringsunderlag och medverka till att klarlägga huvudmannaskapsfnigor och former for samverkan mellan de sociala och medicinska
sektorerna. Det skaras <la förutsiittningar för vissa gemensamma riktlinjer
for samverkan.
För att uppna en niirmare anknytning mellan socialtjänsten och den
psykiska barn- och ungdomsvården har jag tagit upp frågan om en överflyttning av huvudmannaskapet för PBU fran landstingen till primärkommunerna. Jag har föreslagit en översyn av huvudmannaskapsfrågan (avsnitt 2.8).
Jag vill i det följande ytterligare belysa de viktiga utvecklingssträvanden
som sedan lang tid är på gång i fr'l.ga om landstingens och kommunernas
sociala verksamhet.
Ett av de båda kommunförhundcns första initiativ för att nå fastare
samarhetsformcr över huvudmannaskapsgränserna var utredningen Samordnad åldringsvård - längtidsvard som lades fram är 1%9. Som en följd
av rekommendationerna i denna har i de flesta län bildats samriidsorgan
mellan landsting och kommuner.
Samverkansfrägorna belystes ur en annan aspekt i den s. k. KOS-rapplirten (samordning av sociala insatser mellan landsting och kommuner),
som presenterades ar 1972 av en arbetsgrupp med representanter för
Landstingsförbundet. Kommunförbundet och Svensk kuratorsförening.
Gruppens uppgift hade varit att finna former för bättre samordning mellan
landstingens kuratorer m:h socialvärdens personal, men arbetet vidgades
till en analys av behov och innehåll i sociala tjänster inom sjuk vården över
huvud taget. Dessa behov ställdes sedan i relation till kommunernas önskemäl om medicinsk service från landstingens sida.
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Arhet-.grurren föreslog en utveckling som skulle utmynna i att kommunerna lllg över den sociala verksamhL·t som finns inom hade iipren och
sluten sjukvard. med undantag for vissa srecialiserade grupper. Detta
horde ske samtidigt Sllm landstingen skulle tillhandahålla kommunerna
medicinska tjiinster. Kostnadsfiirdclningen mellan landsting llCh kommuner skulle i rrirKir vara ofiiriindrad.
Socialutredningen gick i rrincirbetiinkandet ett steg Hingre i denna fraga. Landstingen tilldcla1.ks hela det medicinska ansvaret och kPmmuncrna
ansvaret for social omsorg var iin heh1.wet urrstitr.
KOS-raprlll·tcns förslag fick ett mycket hlandat mottagande av rcmissinstanscrna. Motstandet mot en huvudmannaskarsf'öriindring för kuratorerna var mycket starkt hland foretriidarna for denna yrkeskategori och inom
fakarkaren. medan socialstyrelsen. de faL·kfiga organisationerna i övrigt
m. Il. i stort sett tillstyrkte förslaget.
Kommunförhundel föreslog i sitt remissvar över KOS-raprorten att
landstings- och kommunforhunden gemensamt skulle utarheta en organisationsplan inom ett landstingsomr[1de. I en s~tdan plan horde den srn.:iala
verksamheten renodlas under rrimiirkommunalt huvudmannaskap och allt
hehov av Hikartjiinster tillgodoses av sjukvårdshuvudmannen. Organisationsplanen borde diirefter rrövas och följas urp.
Kommunförbundets förslag ledde till intensiva diskussioner mellan de
bttda förbunden under våren 1973. Resultatet blev att styrelserna för landstings- och kommunförbunden beslöt att tillsammans genomföra ett ut vcckfingsarbetc. som skulle syfta till bättre samordning mellan kommuner och
lamlsting av uppgifterna i griinsomr[idet mellan sjukvård och socialvi'lrd.
Arbetet skulle genomföras under tiren 1974 och 1975 i form av ett siirskilt
projekt. som sedermera fick namnet SAMSS (samordning av medicinsk
och social service l.
Av SAMSS-rapporten som kom <'tr 1976 framgår bl. a. all tyngdpunkten i
kuratorsarbetct tidigare lag inom den slutna sjukvflrden. men att en förskjutning har ägt rum mot de öppna mottagningarna. Vidare kan nämnas
atr utliyggnaden av kuratorsservicen under de senaste i'lren har varit mest
markant inom den psykiatriska v<'trden. för sflväl barn och ungdom som
vuxna.
SAMSS-projektet visade att socialutredningens alternativ om fördelat
huvudmannaskap var möjligt att genomföra. Det bedömdes emellertid då
inte som lämpligt att genom administrativa beslut ändra huvudmannaskapct för kuratorer och kommunalt anställda Hikarc.
Med utgflngspunkt fr:in samverkansprojektet föreslog de hi\da förbundsstyrelserna att landstingen skulle tillhandahi1lla primärkommunerna behövliga medicinska tjänster och att kommunerna skulle tillhandahalla sociala tjänster. i första hand inom primärvärden.
Kommun- och landstingsförbunden samt socialstyrelsen och Spri har
dessutom nyligen slutfört ett utvecklingsprojekt som behandlar primärvård, äldreomsorger och samverkan.
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Projektet redovisades i sex rapporter, varav en behandlar primärvårdens
inneht'\11 och utveckling. Av denna skrift framgär att utgtmgspunkten för
vilken huvudman som skall tillgodose den enskildes service- och hjälpbehov i fortsättningen bör vara den kompetens som krävs för att utföra
insatsen och inte dess orsak. Detta innebär att om det finns behov av
sociala eller psykologiska insatser, hör primärkommunen i egenskap av
huvudman för socialtjänsten svara för nödvändiga insatser.
Socialstyrelsen har under år 1978 lämnat ett förslag till principprogram
för den psykiatriska hälso- och sjukvården, "Psykiatrisk hälso- och sjukvård" (Socialstyrelsen redovisar 1978: 5). Princippgrogrammets innebörd
är att hälso- och sjuk vårdens uppgifter i primärvården inte omfattar sådan
vård som kräver insatser av enbart psykologer och socialarbetare eller
därutöver s:'i begränsade insatser av medicinskt skolad personal att dessa
kan tillgodoses i konsultform. Ansvaret för sådana insatser skall ankomma
p;i socialtjänsten.
Inom Skåneprojektet har prövats ett samarbete med sjukvårdshuvudmännen som motsvarar vad socialutredningen i sitt principbetänkande
betecknade som "tjänsteköp". I Helsingborg och Ystad har läkare frän
lasarettets psykiatriska akutmottagning tjänstgjort vissa veckotimmar
inom socialvården. 'Jjänstgöringen har i Helsingborg gällt socialläkaruppgifter i konventionell mening och har i övrigt varit förlagd till nykterhetsvårdsanstalt. I Ystad har läkarens arbete varit förlagt till d\dgivningsbyrå.
I Lund har samarbete etablerats mellan psykiatriskt sjukhus och nykterhetsvårdsanstalt. Verksamheten har byggts ut under 1979. I Kristianstad
har samarbete inletts mellan harn- och ungdomspsykiatriska kliniken och
en ungdomsvårdsskola genom att läkare och psykolog haft del av tjänstgöringstiden förlagd till skolan. I övrigt har det varit svärl att etablera något
djupare samarbete mellan barn- och ungdomspsykiatriska klinikerna och
ungdom svärdsskolorna. Från Råby ungdomsvårdsskola uppges bl. a. att
"Flödet mellan institutionell socialvård (i detta fallet Räby) och barnpsykiatrisk värd går nästan uteslutande i en riktning nämligen frän sjukvården till Råby". Ungdomsvårdsskolan pekar ocksä på det oacceptabla
förhållandet att vid inläggning av akut psykiskt sjuka 14-15-äringar har
man varit tvungen att vända sig till de vuxenpsykiatriska sjukhusen.
I Kristianstad och Lund har psykologer utnyttjats som handledare för i
kommunerna verksamma familjearbetare.
De prövade samarbetsformerna har friimst gällt stöd ät alkoholmissbrukare. Ledningsgruppen för Skäneprojektet framhåller att "Rollfördelningen mellan sjukvård och socialvård ofta har varit diffus med risk för dubbelarbete men ocksä lett till all personer hamnar mellan huvudmännens
ansvarsområden". Man pekar emellertid också pä positiva effekter. Med
personal som har bred förankring i såväl sjukvårds- som socialvårdsorganisationerna förbättras förutsättningarna för kontinuitet och flexibilitet i
vården, och omhändertagandet kan anpassas bättre till behoven. Möjlighe-
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tema all fä sjukhusvflrd i ett akut herusningstillsti'lnd har ökat. Samarbetet
har förbättrat kunskaperna oin tillgängliga resurser och lett till diskussioner om verksamhetens inriktning. Socialvården har emellertid haft begränsade möjligheter att efter avslutad sjukhusvftrd ge särskilt grava alkoholmissbmkare behövligt stöd. De har kommit att cirkulera mellan Jälig
bostad, sjukhus och anstalt. Erfarenheterna tyder pti att det för gruppen
äldre grava alkoholmissbmkare måste prövas andra former för boenJet,
som ger ökad trygghet och kontinuitet. LeJningsgruppens sammanfattande omdöme är att de mi'mga positiva resultat som samarbetet änJå har
visat troligen är i högre grad ett resultat av det ökade samarbetet som
sådant än av den valda metoden.
Jag anser det viktigt att huvudmännen utvecklar vårdresursplaneringen
och metoderna för denna. En försöks verksamhet med slidan planering har
nyligen redovisats (Socialstyrelsen, Institutionsutredningen. Rapport 3).
Omsurger um barn och ungdom

När det gäller omsorgerna om barn och ungdom bör socialtjänsten söka
kontakt så tidigt som möjligt. Det är viktigt att få till stånd en ändamålsenlig samverkan mellan socialtjänsten och mödra- och barnhälsovården.
Detta kan bl. a. ske genom att socialtjänsten har mottagning vid mödravårds- och barnavårdscentralerna. Det blir då naturligt att senare fortsätta
samarbetet i förskolan. På motsvarande sätt bör sedan samverkan komma
tiil stånd med skolhälsovårdens företrädare. På en del håll finns särskilda
ungdomsmottagningar.
.
Det finns inte några självklara oc~ enkla lösningar på hur samarbetet
skulle gå till inom olika kommuner. JJg anser i likhet med socialutredningen att kommunerna själva bör få söka sig fram till lösningar som bäst
överensstämmer med de behov och önskemål som finns lokalt.
Vissa erfarenheter från samarbetet mellan sjukvården och barn- och
ungdomsvården inom Skåneprojektet har jag redovisat nyss.
Förebyggande verksamhet i Öl'rigt

Som framgår av vad jag har sagt tidigare skall socialnämnden ta initiativ
till samverkan med andra myndigheter och organisationer, vars verksamhetsfält tangerar eller griper in i socialtjänstens område. Jag är också
överens med socialutredningen om att olika samverkansgrupper kan bestå
av såväl förtroendevalda som tjänstemän. Liksom utredningen anser jag
emellertid att formerna för samverkan får bli beroende av olika lokala
förutsättningar, som kommunens storlek och struktur och de frågor som
behandlas.
Det finns redan riktlinjer uppdragna för samarbete mellan barnavårdsnämnd, skola och polis i regeringens cirkulär (1970: 513) om intensifierat
samarbete mellan dessa myndigheter. Det gäller att främja barns och
ungdoms utveckling samt förebygga och motverka brottslighet och annan
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missanpassning. Hur detta arhcte har utvt:cklats framgår av rapporter frän
hrottsförehyggande rl\det. Ett exempel är rapporten ( 1977: .5) Lag och rätt i
skolan. I dt:nna rapport lägger rådets arbetsgrupp fram förslag till riktlinjer
för utvt:cklingsarbete och försöksverksamhet i fraga om normhildningen i
skolarbetet. Rapporten tar bl. a. upp frågan om socialvårdens och rättsvä·
sendets medverkan i skolarbetet.
Även när det gällt:r vuxna lagöverträdare och missbrukare av alkohol
eller narkotika ~\r det viktigt att man samordnar tillgängliga resurser. Socialnämnden bör därför ta initiativ till samverkan med andra myndigheter
och organisationer beträffande vuxna som behöver samhällets hjälp. Också i fråga om kriminalvårdens klienter bör normaliseringsprincipen gälla.
nämligen att de skall ha tillgång till sociala tjänster på samma villkor som
andra medborgare. Å andra sidan medför de skilda huvudmannagränserna
att det kan uppstå "skarvar" mellan olika behandlingsinsatser och att
dessa också kan bli delvis motstridande och mindre effektiva. För att
uppnii en bättre kontinuitet behövs en samordning mellan socialtjänsten
och kriminalvården när det gäller behandlingsinsatser i enskilda fall.
Det är en viktig fråga hur samarbetet skall utformas mellan socialtjänsten och kriminalvården. Denna samverkan kan behöva utformas och organiseras på olika sätt beroende pä att omfattningen. behoven och förhällandena i övrigt varierar mellan kommunerna. Brottsförebyggande rådet
tog år 1976 initiativ till en försöks verksamhet med samarbete mellan frivården och andra samhällsorgan. Försöksverksamhetens resultat hör kunna

fä betydelse för den fortsatta utformningen av denna samverkan.
Den fortsatta utvecklingen torde fordra hi\.de impulser och viss vägledning. Därför bör socialstyrelsen och kriminalvå.rdsstyrelsen efter samråd
med skolöverstyrelsen. arbetsmarknadsstyrelsen. brottsförehyggande rå.det och de häda kommunförbunden utfäroa allmänna räd om hur samarbetet skall ordnas i kommunerna.

Fri1·illiRa orRanisationer
Folkrörelsernas insatser är väl kända och erkända. De svarar för olika
slags insatser som syftar till att öka gemenskapen mellan människor.
förmedla kunskap och stimulera till engagemang i samhällsfrågor. Speciellt
viktig är folkrörelsernas och de frivilliga organisationernas frihet att verka
inom sina områden efter de målsättningar de själva har satt upp. Stöd från
olika samhällsorgan fär inte medföra en styrande effekt på organisationerna. Inte heller få.r - som Sveriges kommunaltjänstemannaförbund i sitt
remissyttrande varnar för - en samverkan inkräkta pä organisationernas
integritet. initiativförmåga och vitalitet.
Folkrörelsernas och de frivilliga organisationernas insatser kommer inte
att bli mindre viktiga i framtiden. Jag anser att vi bör satsa ännu mer på. att
genom folkrörelserna ta till vara den enskildes inneboende förutsättningar
och resurser. Inte minst gäller detta ungdomsorganisationerna. Det ligger
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dlirför i socialtjänstens intresse att samhällsstödet till ungdomsorganisationerna får en s;\dan omfattning ait organisationerna kan bedriva en aktiv
och skiftande verksamhet. Wir vill jag ;i ven erinra om att många idrottsföreningar svarar för betydelsefulla insatser för ungdom. Socialtjänsten bör
finna lämpliga former för samarbete med idrottsrörelsen.
Frän de fackliga organisationerna har de tidigare nämnda anpassningsgrupperna betonats som en ny resurs i det sociala rehabiliteringsarbetet. I
dessa grupper ingt1r förutom arbetsgivare- och fackliga företrädare också
representanter för arbetsförmedlingen. En samverkan mellan anpassningsgrupperna. arbetsförmedlingen och socialtjänsten anser jag vara viktig. På
motsvarande sätt torde kontakter kunna etableras mellan socialtjänstens
institutioner samt regionala m:h lokala fackliga organ.
Inom folkhildningsorganisationerna finns en bred kontaktyta med många
människor som deltar i studiecirklar och kurser m. m. Denna verksamhet
har stor hetydelse för att bryta en isolering för vissa människor. Till detta
kommer den uppsökande verksamhet som några bildningsförbund startat.
Genom denna har de lyckats fö kontakt med nya grupper. Sådan uppsökande verksamhet har bl. a. bedrivits bland invandrare. på arbetsplatser
och i speciella bostadsomr:'\den. Jag anser att en samverkan mellan socialtjlinsten och folkbildningsorganisationerna behövs för att vi skall kunna ta
vara pä samhällets samlade resurser.
Som jag har framhållit tidigare är det ett samhällsintresse av rang att
handikapporganisationerna för goda arbetshetingelser. Genom organisationernas bredd finns inom handikapprörelsen en unik kunskap samlad om
skilda handikappgruppers situation. problem och behov. Samarbetet mellan sm:ialtjänsten och de lokala handikappföreningarna har funnit ett bra
uttryck i de kommunala handikappräden. Som jag har sagt tidigare (avsnitt
~.I

Il iir jag övertygad om att dessa även i fortsättningen kommer att hli av

stor betydelse i det kommunala arbetet.
Insatserna frän Hinkarna. riksförbundet för hjälp t1t läkemedelsmissbrukare m. tl. klientorganisalioner har under senare ;'\r kommit att få en allt
betydelsefullare roll. Des.;a organisationers erfarenheter av sociala behov
och sv:\.righeter kan socialtjänsten inte undvara om den skall arbeta efrer
föreslagna riktlinjer. Många nya ideer när det gäller behandling har kommit
frän företrädare för organisationerna. Man bör även i fortsällningen tillsammans kunna pröva nya ideer och arbeta fram nya metoder för socialt
arbete.
Jag har tidigare behandlat bl. a. fr~1gor om samverkan beträffande de
äldre. txirför fattar jag mig kort nu. Bland pensionärerna bedrivs en alltmer
omfattande föreningsverksamhet. Även om en allmän strävan bör vara att
driva :'tidersintegrerad verksamhet, är den dagverksamhet som drivs av
pensionärsorganisationerna viktig för att bryta den isolering som äldre ofta
hamnar i. hireningsverksamheten kan ge värdefulla kontakter mellan
grannar. yrkeskollegcr m. tl. som ger nytt liv efter pensionering. Via pen-
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sionärsorganisationerna kan också representanter ut-;es till kommunala
pensionärsråd och fönroenderåd.
Jag har tidigare behandlat frågor om invandrarnas situation och deras
behov av insatser från socialtjänsten. Det lir viktigt att socialtjänsten håller
kontakt med deras organisationer. samverl.;.ar med dem för att klarlägga
behov och medverkar till att lösa olika problem för dessa grupper.

2 .14 .4 Samverka11 i e11skilcla äre11de11
Flera av remissinstanserna har framhållit att socialtjänsten vid samverkan med andra organ i enskilda ärenden kan komma i konflikt med intresset att skydda berörda personers integritet. Från olika håll har därför
varnats för att driva samarbetsfrågan i enskilda ärenden för langt. Socialutredningen har också framhållit att det är angeläget att besluten om samarbete inte fattas över den enskilda personens huvud och att han har möjlighet att motsätta sig samarbetet.
I vissa fall kan dock samarbetet mellan myndigheter vara så viktigt från
samhällssynpunkt att uppgifter måste lämnas ut. oavsett om den enskilde
samtycker eller inte. Avgörande blir då om det intresse som talar för
utlämnande eller intresset av integritetsskydd viiger tyngst. Samverkan
med andra myndigheter eller organisationer genom informationsutbyte i
ärenden som rör enskild person bör inte ske annat än när personen har
samtyckt till samarbetet såvida inte t. ex. en uppgiftsskyldighet uttryckligen har angetts i lag. Jag återkommer till dessa frågor senare (avsnitten
2.17-2.19).

Polis
Samverkan mellan polis och socialvård regleras genom olika bestämmelser. Här kan nämnas att polisen enligt 3 § polisinstruktionen ( 1972: 311)
skall samarbeta med socialvärdsmyndigheterna och ofördröjligen underrätta sådan myndighet när polisen fär kännedom om förhhllanden som bör
föranleda åtgärd av myndigheterna. En svårighet i sammanhanget är all
socialarbetare och polis ofta har olika utgängspunkter och referensramar
for sitt arbete. Det är viktigt att bl. a. i utbildningen öka kunskaperna om
varandras yrkesuppgifter och förutsättningarna for samverkan. Förslag
med denna inriktning har nyligen lagts fram av 1975 1\rs polisutredning
(SOU 1979: 6) Polisen. Vidare kommer socialtjänsten - om än i begränsad
utsträckning - att behöva polisens hjälp med viss handräckning. Vissa
bestämmelser om handräckning i nuvarande BvL kommer dock inte att
återfinnas i den nya lagstiftningen (avsnitt 2.25). I de fall di\ det finns kvar
en laglig rätt till handräckning bör slidan polishjälp begäras endast om
uppgiften inte kan lösas pi\ annat sätt.

Kriminah·ård
Remissinstanserna är i allmänhet positiva till vad socialutredningen har
anfört om samverkan mellan kriminalvi\rden och socialtjänsten. Det gäller
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bistånd till dem som skall friges frän kriminalvi\rdsanstalt. dem som redan
är frigivna och dem som bl. a. dömts till skyddstillsyn. Förhållandena till
anhöriga är ofta anstriingda. den ekonomiska situationen är mycket besvärlig. bostadsfrflgan är svår att lösa. utbildningen är dftlig och arbetsmöjligheterna är små. I detta sammanhang. liksom i fråga om samarbetet med
polisen. är socialutredningens förslag om att inrätta särskild jourverksamhet inom socialtjänsten angeläget. Sådana stöd- och hjälpiHgärder som
socialtjänsten lämnar andra medborgare och således tillhör dess normala
arbetsfäll, bör givetvis omfatta även dem som finns i kriminalvarden. Jag
har varit inne pil dessa frågor tidigare i samband med förebyggande verksamhet och vid behandlingen av det kommunala ansvaret (avsnitt 2.3).

2.15 Avgifter m. m.
2.15.l Hjälptagarcs skyldighet att ersiitta 111ott11Kel histil11d

*

Den som har uppburit socialhjälp enligt 12 ShjL (obligatorisk hjälp) är i
princip inte skyldig att betala tillbaka denna. Bara om socialhjiilpen har
utgjort förskott pi\ förmån som hjälptagaren har rätt till och senare uppbär
skall pengarna återbetalas. Detsamma gäller bidrag som har utgätt på
grund av oriktig uppgift som hjälptagaren har lämnat uppsåtligen eller av
grov oaktsamhet.

*

Däremot är socialhjälp som har utgått enligt 13 ShjL (frivillig hjlilpJ i
princip återbetalningspliktig för hjälptagaren. Undantag utgör de fall där
hjälptagaren är under 16 år. Enligt 37 ShjL har socialnämnden rätt att
efterge ersättningsskyldighet i samtliga fall.
Enligt n första stycket BvL för kommun. när nt1gon har omhändertagits för samhällsvård. som ersättning för värdkostnaden uppbära under-

*

*

hållsbidrag eller annan periodisk förman som tillkommer den omhändertagne och som belöper pf1 vi\rdtidcn. Kommunen för ocksf1 ta ut ersättning
för sådun kostnad av egendom som tillhör den omhändertagne vid ingripandet eller som tillfaller honom medan han är omhändertagen.
För kostnad som kommunen har haft för någon som har omhändertagits
för samhällsvård och inte fyllt 16 år är enligt 72 andra stycket BvL
föräldrarna ersättningsskyldiga. Enligt 72 ~ tredje stycket RvL för barnavårdsnämnd helt cftcrge ersättningsskyldighet.
Beträffande all ersättningsskyldighet har genom en särskild kungörelse
( 1973: 764) förordnats om ett ärligt högsta ersättningshclopp, 5 000 kr. rrt111
det beloppet skall avräknas allmänt barnbidrag. bidragsförskott. barn pension och barntillägg till pension i den mi\.n förmånen betalas ut till annan iin
vtirdnadshavarcn.

*

Enligt särskilda föreskrifter i lagen ( 1964: 143) om bidragsförskott resp.
lagen ( 1962: 381) om allm~in försäkring har burnavi'\rdsnämnden rät( att
uppbära bidragsförskott och barnpension och barntilHigg inom folkpensioneringen för barn som nämnden har omhändertagit för samhällsvård. Lik-
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nande hestämmelser finns i lagen ( 1947: 529) om allmänna barnbidrag.
Dessa sociala förmf111er kan ofta komma att överstiga det högsta ersättningsbclopp som den omhändertagne och hans föriildrar har att erlägga för
vftnlen enligt T2

~

HvL. Genom avräkningsregeln i kungörelsen innebär

detta att ntigon ersiittning inte kan tas ut av den enskilde för vården.
Maximeringsregeln i kungörelsen inkriiktar emellertid inte pft barnavånlsniimndens rätt att uppbära st1dana sociala förmåner som utgt1r för det
omhändertagna harnet. Skulle de sociala förmfmerna överstiga det av
regeringen fastställda högsta ersättningsheloppet. har barnavårdsnämnden
likväl riitt att uppbära förmltnerna oavkortade för att tiicka vånlkostnaden.
För s;ldana sociala tjiinster som kommun har tagit pä sig, t. ex. social
hemhjiilp. färdtjänst

111.

rn .. tar kommunen regelmässigt ut en avgift av den

som tar tjänsten i ansprftk. Ofta görs detta efter en individuell prövning av
den enskildes betalningsförmåga. Särskilda författningshestämmelser om
avgifter finns i kungörelsen ( 1971: 830) om avgifter vid itlderdomshem och i
lagen (I 97n: 381) om harnomsorg. I övrigt finns det en rad rekommendationer frt111 Kommunförbundet om principerna för avgiftsuttag.
Socialutredningen har föreslagit att all ekonomisk hjälp som utgår inom
ramen för rätten till bisWnd som regel skall vara fri från återhetalningsskyldighet. Det gäller alltst1 stidant bisttind som den enskilde far till sin försörjning och sin livsföring i iivrigt. om hans behov inte kan tillgodoses på annat
sätt. Undantag skall gälla för dels biständ Stlm har lämnats som förskott på
förmån eller ersättning. dels bistånd till den som befinner sig i arhetskonnikt. Socialutredningen uttalar vidare att en enskild som har erhållit histtiml till följd av vilseledande uppgifter i enlighet med allmänna rättsgrundsatser hör vara ?1tcrhetalningsskyldig för de kostnader som har uppkommit.
Har ekonomisk hjälp inte utgått med stöd av hest~immclserna om rätt till
histfö1d men iinda inom ramen för socialtjänstens syften, föresliis den
däremot enligt huvudregeln bli äterhetalningspliktig under förutsättning att
hjälpen har lämnats pt1 sädana villkor. En särskild regel om eftergift av
ersiittningsskyldigheten som motsvarar 37 ~ ShjL och 72 ~ tredje stycket
BvL föreslfts ocks{1.
Socialutredningen har viuare föreslagit att en hjälptagare aldrig skall ha
kostnadsansvar för stöd- och hjälpinsatser av

bchamlling~karaktär.

som

har heslutats av socialnämnden. Stiledes skall vftrd i annat hem än det egna
liksom vi'1rdinsatser som ges i den behövandes eget hem aldrig medföra
nt1gra ekonomiska förpliktelser för hjiilptagaren.
Slutligen har utredningen föreslagit en uttrycklig lagregel all kommunen
för ta ut avgift för annan social tjänst enligt grunder som kommunen
hestämmer. Detta innehär bl. a. att för stidana sociala tjiinster som I. ex.
hernhjälp och färdtjänst, vilka har lämnats med stöd av den föreslagna
biständsparagrafen. skall det föreligga ett kostnad sans var för den enskilde.
Utredningen erinrar ocksa om att siirskilda regler nu finns om avgift för
plats i förskola och inom äldreomsorgen.
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Det övervägande antalet remissinstanser har inte haft någon erinran mot
dessa förslag.
Förslagen innchär jämfört med nuvarande lagstiftning endast mindre
ändringar. Den skyldighet för den unge som nu finns enligt BvL att ersätta
värd kostnaden med ev. förmiigenhetstillgfmgar under tid då han är omhändertagen för samhällsvi\rd faller st1ledes bort. Till just denna fråga. som
hänger samman med föräldrars kostnadsansvar, får jag emellertid anledning att återkomma. Vidare görs inte längre undantag från betalningsskyldighet för den som är under 16 år och uppbär motsvarigheten till frivillig
socialhjälp. I praktiken torde det ökade ansvaret för den unge dock endast
vara skenbart.
Jag ansluter mig till utredningens förslag beträffande den enskildes kostnadsansvar. Jag anser sälcdcs att huvudprincipen hör vara att ekonomisk
hjälp som utgi'lr med stöd av bestämmelserna om rätt till bistånd inte är
återbetalningspliktig. Undantag bör göras för de fall då ekonomiskt biständ
ges som förskott på förmån eller ersättning och då det ges till en biståndstagare som befinner sig i arhetskonflikt. Jag anser vidare att stöd- och
hjälpinsatser av behandlingskaraktär inte bör medföra någon ersättningsskyldighet för den som behandlingen avser. Jag skall i det följande ta upp
en del frågor som anknyter till dessa huvudprinciper liksom andra frågor
som berör den enskildes kostnadsansvar.
När det gäller principerna för att ta ut avgifter för sociala serviceåtgärder
i <tllmänhet <1nser j<tg liksom socialutredningen att det bör ankomma på
kommunerna själva att bestämma grunderna för detta. Frägorna om avgifter inom äldreomsorgen har jag behandlat tidigare (avsnitt 2.10).
2 .15 .2 Anhiiri1:s skyldighet att ersätta mottaget histilnd

Enligt 35* Shjl. är en make skyldig att utge ersättning för obligatorisk
socialhjälp enligt 12 som har lämnats åt andra maken. Det görs dock
undantag för makar som lever åtskilda till följd av domstols beslut och inte
är underhållsskyldiga mot varandra. för en make som pi't grund av frihetsberövande inte är i stånd att fullgöra sin underhi'tllsskyldighet och för en
make som själv upphär obligatorisk socialhjälp.
Enligt 36 ShjL är vidare föräldrar solidariskt ansvariga för obligatorisk
socialhjälp som har utgått till deras barn under 16 i'tr. Undantag gäller för
föräldrar till "barn utom äktenskap", som enligt ett för barnet bindande
avtal har i'itagit sig att utge underhållsbidrag genom engångsbelopp. Det
finns också vissa andra undantag frän huvudregeln. bl. a. när en förälder på
grund av frihetsberövande inte kan fullgöra sin undcrhållsplikt.
Ersättning skall utgä med det belopp som kommunens kostnader för
utgiven socialhjälp skäligen kan uppskattas till. Socialnämnd får. liksom
när det gäller hjälptagarcn själv, efterge ersättningsskyldigheten.
Föräldrarna är vidare enligt 72 *andra stycket BvL ersättningsskyldiga
för kostnad som kommun har haft för barn under 16 ar som har omhänder-

*

*
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tagits för samhällsvftrd. Samma undantag från regeln gäller som i fråga om
socialhjälp.
Barnavä.rdsnämnden har enligt T!. tredje stycket rätt att eftergc ersättningsskyldighet.
Socialutredningen har föreslagit att all crsättningsskyldighct för make
skall avskaf[as. Som skäl för detta anför utredningen att reglerna om
makars inbördes undcrhi'lllsskyldighet i praktiken har blivit sh uttunnade
att det inte finns nägon anledning att i den sociala lagstiftningen ålägga
make ersättningsskyldighet för histånd som har utgätt till andre maken. Jag
ansluter mig till förslaget, som remissinstanserna har lämnat utan erinran.
När det gäller föräldrars ersättningsskyldighet har utredningen inte föreslagit något motsvarighet till de nuvarande reglerna i ShjL. Föräldrar skall
alltså enligt förslaget inte vara skyldiga att ersätta ekonomisk hjälp som har
utgått till deras barn med stöd av bestämmelserna om rätt till bistånd.
I prop. 1978/79: 12 om underhåll till barn och frånskilda, m. m., som
riksdagen har antagit. görs uttalanden av innebörd att föräldrarnas ansvar
för barnens underhåll går före dessas rätt till socialhjälp. Med detta som
utgångspunkt måste man därför förutsätta att om ekonomiskt bistånd har
utgått till ett barn, så beror det på att dess behov inte har kunnat tillgodoses av föräldrarna. Det är då rimligt att också befria föräldrarna från
ersättningsskyldighet. Jag ansluter mig därför till utredningens förslag i
denna del.
Däremot har utredningen föreslagit att föräldrar skall vara skyldiga att
delta i kostnaden om en underårig, dvs. eJt barn under 18 år, genom
socialnämndens försorg får vård i annat hem än det egna. Enligt förslaget
skall regeringen föreskriva grunderna för ersättningsskyldigheten. Föräldrarnas ersättningsskyldighet skall enligt förslaget omfatta såväl vård i
familjehem som hem för värd eller boende (institution). Den omständigheten att barnet bereds vård utom hemmet genom socialnämndens försorg
bör enligt utredningens mening inte leda till att föräldrar avlastas det
kostnadsansvar som de annars skulle ha haft enligt föräldrabalkens regler
om underhållsskyldighet.
Enligt de regler som gäller fr. o. m. den I juli 1979 är föräldrarna i princip
underhållsskyldiga mot sina barn till dess de fyller 18 år. Om barnet då inte
har avslutat gymnasiestudier eller annan grundutbildning, står dock underhållsskyldigheten kvar så länge barnet studerar. Den upphör dock senast
när barnet fyller 21 år. Föräldrarnas underhållsskyldighet blir i fortsättningen aldrig ovillkorlig utan görs beroende av föräldrarnas ekonomiska
förmåga och barnets behov. Enligt lagen får en förälder rätt att förbehålla
sig ett belopp för sitt eget underhåll när underhållsbidrag skall bestämmas
till ett barn. Normalbeloppet för förälderns vanliga kostnader är angett till
1,2 basbelopp per år. Till detta kommer skälig kostnad för bostad. I vissa
fall skall föräldern kunna förhehällas också ett belopp för hemmavarande
makes och barns försörjning.

*
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Socialutretlningen har anfört följande i frflga om skyldigheten för en
föriilder att delta i kostnaiien för ett barn som genom socialnämndens
försorg vårdas utanför det egna hemmet. Det kostnadsansvar som skall
åvila föräldrarna hör inte vara obegränsat. Regeringen bör liksom f. n.
fastställa ett visst högsta ärligt belopp. Från vad föräldern sålunda skall
betala till nämnJen skall avräknas vad nämnden fär uppbära i form av
unJerh<\llshidrag och bidragsförskott. barnbidrag eller harnpension eller
andra därmed jiimställda sociala förmäner som tillkommer barnet. Om
föräldrarna själva uppbär sädana medel som tillkommer barnet, påverkar
det saledes inte deras ersättningsskyldighet mot nämnden. Socialutredningen har vidare framhflllit att barnets egna tillgångar inte hör fä tas i
ansprt'lk vilket står i liverensstiimmelse med den princip som utredningen
förordar att insatser av v<'i.rd- och behamllingskaraktär inte skall vara
förenade med kostnadsansvar för klienten. Däremot anser utredningen att
samma undantag bör gälla frfrn föriilders ersättningsskyldighet som i dag
gäller enligt BvL. alltså i fall df1 underhällsbidrag har utgått i form av
engflngsvederlag. när föräldern saknar förmåga att betala till följd av frihetsberövamle osv.
Flertalet remissinstanser har lämnat utredningens förslag och uttalanden
i dessa delar utan erinran. Mot själva huvudprincipen om föräldrars ersättningsskyldighet har emellertid nflgra. bland dem socialstyrelsen, anfört att
det kan vara olyckligt att genom ett kostnadsansvar ytterligare belasta
föräldrarna i svåra situationer. särskilt när det gäller barn som har tagits
om hand mot föräldrarnas vilja. Vidare framhi\ller man att samhällets
intäkter i dessa fall måste anses ha marginell betydelse.
Några instanser är kritiska till förslaget att barnets egna tillgångar inte
skall kunna tas i anspr:ik. Man framhi\ller främst att föräldrarnas ersättningsansvar i dessa fall kan lägga en större börda på föräldrarna än den de
har enligt föräldrabalken. Nagra menar att det i första hand bör vara
barnets tillgtrngar som tas i ansprak och att föriildrarna bör rycka in först
niir dessa inte räcker till. Flera instanser pekar pt1 nackdelarna med en fast
övre hcloppsgräns och på de orättvisor som kan uppstfl i de fall ena
föriildern betalar underhållsbidrag och den andre är vhrdnadshavare.
Jag delar socialutredningens uppfattning att föräldrar som har barn som
vårdas i annat hem än det egna inte hör fritas frän skyldigheten att efter
förmåga svara för kostnaden för sina barns uppehälle och utbildning precis
som andra föräldrar. Ett sådant ansvar är viktigt när det gäller att försöka
upprätthålla samhörighetskänslan mellan föräldrar och barn som genom
omständigheterna inte kan vistas tillsammans. Att barnets uppehälle är
särskilt kostsamt. t. ex. niir det vistas i en institution, bör dock inte medföra att föräldrarna mästc betala mer än de normalt skulle ha gjort om
underhållsskyldigheten hade fastställts t. ex. i samband med en skilsmässa.
Jag anser därför att principerna för ersättningsskyldighet hör knyta an till
reglerna om underhållsskyldighet i föräldrabalken. dvs. vara beroende av
barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.
24
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Föräldrarna bör sinsemellan ta del i kostnaderna för barnets underhMI
var m:h en efter sin förmåga. Av föräldrabalken följer att vid bestämmande
av föräldrarnas underhållsskyldighet hänsyn skall tas till bl. a. barnets
tillgångar. Jag anser däremot inte att det här finns skäl att frångå den
huvudprincip som jag tidigare har tagit ställning för, nämligen att hjälptagaren själv inte skall behöva ersätta kostnaden för egen vård eller behandling. Detta innebär alltsa att barnets egna tillgångar inte skall få tas i
anspräk i den mån de inte utgörs av underhållsbidrag från föräldrarna.
För att underlätta bestämmandet av föräldrarnas ersättningsskyldighet
och för att undvika oskäliga resultat i det enskilda fallet hör ersättningsbeloppet gentemot kommunen för var och en av föräldrarna begränsas uppåt,
förslagsvis så att det sammanfaller med normen för bidragsförskott enligt
bidragsförskottslagen. Att kommunen skall vara berättigad att liksom f. n.
uppbära allmänt barnbidrag osv. behöver inte anges särskilt utan får följa
av bestämmelser i resp. lagar.
Liksom socialutredningen anser jag att de närmare grunderna för föräldrarnas ersättningsskyldighet bör bestämmas av regeringen. De riktlinjer
som jag här har angett bör då beaktas.

2 .15 .3 Äterkrav av lämnat bistånd
Siirskild

er.1·iit111i11~stala11

Om en hjälptagare eller annan som enligt reglerna i ShjL är skyldig att
ersätta utgiven socialhjälp inte godvilligt gör detta, får kommunen föra
talan om återbetalning (39 ~). Detta görs hos länsstyrelsen i det län där den
betalningsskyldige skall svara vid domstol i tvistemål, dvs. vanligtvis där
han har sitt hemvist. Länsstyrelsen får inte bifalla ett anspråk på ersättning
för socialhjälp. om den ersättniPgsskyldige genom att återbetala kostnaden
kan antas komma att sakna tillräckliga medel för sin och sin familjs försörjning eller om annars synnerliga skäl talar mot bifall. Är föräldrar eller
make skyldiga att ersätta socialhjälp som barn eller andre maken kan
beräknas uppbära stadigvarande. får länsstyrelsen, likaså på talan av kommunen. ålägga dessa att i lämpliga poster fortlöpande ersätta kommunen
för dess utlägg. Länsstyrelsen kan alltid ompröva sitt beslut i dessa fall.
Kommunen kan. även sedan länsstyrelsen har meddelat sitt beslut, efterge
bctalningsskyldigheten (40 § ShjL).
Liknande regler gäller enligt 72 § BvL för hjälptagaren/barnet eller barnets föräldrar (73 och 74 *§ Bv L). Här förutsätts dock som huvudregel när
det gäller föräldrars betalningsplikt att ersättningen skall utgå som bidrag
på lämpliga tider. så länge ett omhändertagande för samhällsvärd består.
Vidare sägs det att bidragsskyldigheten får fastställas genom skriftlig förbindelse. som har bevittnats av två personer.
För samtliga fall gäller i princip att kommuns ansökan om återbetalning
skall ha kommit in till länsstyrelsen inom tre år från det hjälpen lämnades.
Om inte detta görs, förlorar kommunen sin rätt till ersättning.
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So..:ialutredningen har fört'slagit en gemensam regel för samtliga fall av
!1terhetalningsskyldighet. Ei1ligt denna skall kommun som vill fora talan
mot enskild om ersättning för ekonomisk hjiilp eller v;'inl vfa·ka talan hos
länsstyrelsen inom tre

~1r

fran det fordran uppkom. Vidare

~iigs

det att talan

om ersiittning inte fär bifallas. om den ersiittningsskyldige genom att f1tcrbetala kostnaden eller del diirav kan antas bli ur st{1nd att klara sin försörjning eller sin dagliga livsföring i iivrigt eller annars synnerliga skiil talar
mot bifall till ersättningsansprl1ket. Liksom f. n. skall socialniimnden ocksi·i
helt elkr delvis fä efterge ersiittningsskyldighet.
Socialutredningens förslag skiljer sig från de regler som nu gäller främst
p{1 det siittet att bidrag som har utgått till hjillptagare p!i grund av dennes
oriktiga uppgifter inte kan sökas i1ter hos fänsstyrelse. I stiillct liir st1dan
talan fä föras vid allmiin domstol enligt reglerna om tvistemål eller som
mftlsiigandetalan i brottmi1l. I övriga fall av ers~ittningstalan föreslås att
Hinsstyrelsen i den bidragsgivandc kommunens fan skall bli den behöriga
länsstyrelsen. Ni\gon möjlighet fiir länsstyrelsen att fastställa framtida
bidragsskyldighet skall det inte finnas enligt förslaget.
Flertalet remissinstanser har ingen erinran mot utredningens förslag.
JO menar uock att det vore mera tilltalande att knyta den sociala prövningen av den t1terbetalningsskyldiges hetalningsförmt1ga redan till kommunens äterkrav, dvs. ange betingelserna för att i\terkrav skall fä ske och
inte bara när ersättningstalan fär bifallas. Anspn1kets tiW\tlighet bör enligt
JO:s mening rimligen inte vara beroende av om den enskilde gh.r med pf1
det eller inte.
I den föreslagna föreskriften att talan om ersättning inte far bifallas om
den ersättningsskyldige genom att hetala inte längre skulle klara sin försör:jning för anses ligga ett krav ocksf1 pft kommunen att, innan denna
väcker talan, ha förvissat sig om att det finns förutsättningar för bifall. Som
datainspektionen har päpekat i sitt remissvar miiste en ersättningstalan

*

ocksä alltid föregfts av krav enligt 6 inkassolagen ( 1974: 182). Att kommunen redan innan den inleder ett sådant inkassoärende skulle kunna
utreda den enskildes betalningsförmåga vid kravtillfället - som kan ligga i
tiden :'ltskilligt efter uthetalningstillfallet - anser jag föga realistiskt. Jag
anser att man här liksom i betalningsförhällanden i allmänhet för lita till att
den ersättningsskyldige gör invändning om sin bristande betalningsförmåga. Jag vill därför föreslii att regeln när det gäller grunderna för att pröva

kommunens crsiiltningsla!an skall ftt den utformning .mm socialutredningen har föreslagit.

Fastställande a1· framtida hetalningsskyldighct
En förutsättning för att ersättningstalan skall bifallas är enligt socialutredningens förslag att ersättningen eller hist:'lndet har betalats ut. Någon
möjlighet att, som man f. n. kan göra enligt 74

* BvL, fastställa framtida

betalningsskyldighet genom myndighets beslut finns det säledes inte. Detta
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kan naturligtvis komma att medföra vissa praktiska nackdelar. särskilt i de
fall då föräldrar skall hidra till sina harns vistelse i annat hem. Jag är
emellertid överens med socialutredningen om att det är lämpligt att socialnämnden och föräldern kommer överens om hur mycket som föriildern
skall betala per månad. Nägon lagregel för hur ett sådant avtal skall träffas
behövs inte.

BehöriR i11sta11s fiJr särskild crsätt11i11Rstala11
Flera remissinstanser har haft invändningar mot sm:ialutredningens förslag att behålla länsstyrelsen som den myndighet som skall pröva ersättningstalan enligt socialtjänstlagen. Dessa remissinstanser menar att det
vore lämpligare att mål av denna typ prövas av domstol - länsrätt eller
allmän domstol. Mot utredningens påstående att allmän domstol inte kan
jämka eller ogilla ett ersättningsanspråk av hänsyn till gäldenärens ekonomiska eller sociala förhållanden. invänder t. ex. J K och datainsrektionen
att det inte torde vara främmande för domstolarna att vid bedömningen av
om och i vilken mån en förpliktelse skall åläggas någon ta hänsyn till
vederbörandes ekonomiska situation. Som exempel nämner de 6 kap. :! s
skadeståndslagen. Datainspektionen framhåller att det för en sädan prövning inte är avgörande vilken myndighet som gör den. utan vilka regler den
grumlas på.
Jag delar den uppfattning som har kommit fram under remisshehandlingen att mål om ersättning som enskild har att utge lämpligen bör prövas
av domstol. För att undvika de nackdelar som kan vara förknippade med
en prövning vid tingsrätt - främst reglerna om förenklad handliiggning i
mål om betalningsföreläggande - anser jag att länsrätten är den lämpligaste instansen. Länsrätterna har visserligen nyligen omorganiserats genom
länsrättsreformen den I juli 1979, men jag kan - efter samråd med chefen
för justitiedepartementet - inte finna att förslaget i denna del skulle
medföra någon stor arbetsökning eller ändrad uppgiftsinriktning för liinsrättema. Jag vill oeks~1 föreslä att regeln utformas sä att länsrätten i
svarandens hcmvistkommun blir behörigt forum. Detta sti\r enligt min
mening bäst i överensstämmelse med lagstiftningens allmänna målsättning
a\t värna om den enskildes intressen i forsla hand.

Talan 1·id allmii11 domstol
Regeln om talan om återkrav täcker bara de fall som avser utgiven
ekonomisk hjälp och utgifter för underärigs vård i annat hem tin det egna.
Däremot gäller den inte för avgifter som kommunen tar ut för andra sociala
tjänster. Socialutredningen menar att dessa avgifter vid bristande betalning
får krävas ut vid allmän domstol.
Som jag har nämnt tidigare har socialutredningen inte föreslagit nägon
regel motsvarande den som finns i dag om rätt till återkrav av obligatorisk
socialhjälp när denna har betalats ut pi\ vilseledande uppgifter. Talan om
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ersättning i sf1dana fall skulle alltså föras vid allmän domstol främst enligt
reglerna om skadesti'lnd.
I denna fråga har kammarrätten i Göteborg erinrat om att en talan vid
allmän domstol innebär att den enskilde ställs utanför det skydd som
j~imkningsregeln annars skulle ha tillförsäkrat honom. Vidare menar kammarrätten att en prövning vid hinsstyrelse sannolikt ställer sig både enklare
och billigare för såväl den enskilde som socialnämnden.
Som jag ser det lär underlåtenheten att reglera förutsättningarna för
återkrav på grund av vilseledande uppgifter i praktiken komma att innebära att talan om sädan ersättning kan föras enbart i uppsätliga fall och då
främst som mi:llsägandetalan i brottmål (2 kap. 4 skadeståndslagen I
1972: 207/). Härvid blir en regel i 6 kap. 2 skadeståndslagen tillämplig,
som medger jämkning av skadestånd i fall detta skulle bli oskäligt betungande för den skadeståndsskyldige med hänsyn till hans ekonomiska förhållanden. Detta fär enligt min mening anses vara ett tillräckligt skydd för den
enskilde i dessa situationer. Inte heller lär några rättegångskostnader bli
aktuella för vare sig den enskilde eller kommunen i mål där allmän åklagare
för talan. Jag ansluter mig därför till socialutredningens förslag att inte i
socialtjänstlagen ge särskilda regler om återkrav i vilseledandefallen.
Sammanfattningsvis innebär således mitt förslag att talan om att återfå
ekonomisk hjälp som har betalats ut enligt bestämmelsen om rätt till
bistånd (förskott och bidrag under arbetskonflikt), av annan ekonomisk
hjälp och talan om ersättning för barns vård i annat hem än det egna skall
föras hos länsrälten i det län där den ersättningsskyldige har att svara vid
allmän underrätt i tvistemål. Talan om ersättning för ekonomisk hjälp, som
har utbetalats på grund av vilseledande uppgifter. och för serviceåtgärder
fär föras vid allmän domstol.

*

*

Preskription a1• fordran
Endast ett fåtal remissinstanser har motsatt sig socialutredningens förslag om att behålla den treåriga preskriptionstid som gäller f. n. Någon har
dock velat utsträcka tiden till fem år för att i möjligaste mån undvika
kravmål som bara har till syfte att avbry~a preskription. Jag anser att
övervägande skäl talar för att behålla den treåriga preskriptionstiden. Jag
fäster därvid särskild vikt vid att riksdagen nyligen har beslutat att preskriptionstiden för fordran på underhållsbidrag fr. o. m. den I juli 1979
skall sänkas från tio till just tre år (prop. 1978/79: 12). För ersättningstalan
som förs vid allmän domstol gäller allmänna regler om preskription av
fordran.
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2.16 Socialtjänstens organisation
2 .16. I l::nhcf Jig nii 111 ndorga ni.rn f ion

Så länge vi har haft en socialvtirdslagstiftning här i landet har bestämmelser getts för varje vanlområUe för sig. Mot denna va<l man skulle kunna
kalla funktionella uppdelning av socialvtirden svarar en nämndorganisation
med en nämnd för varje vårdomrtlde. Sälcdes skall för vart och ett av
vårdområdena barnavärd. socialhjälpsverksamhet och nykterhetsvard i
varje kommun finnas en särskild nämnd, som skall vara kommunens
förvaltnings- och verkställighetsorgan för vtirdområdet: barnavardsnämnd. socialnämnd och nykterhetsnämnd. Barnavardsnämnden får vid
befattning med ärenden som gäller ungdom över 15 ar kalla sig ungdomsnämnd. Kornmun fär tillsätta särskild nykterhetsnämnd. Om så inte skett
är socialnämnden nykterhetsnämnd.
Synen pä socialvärden har efter hand ändrats. Helhetssynen har börjat
tillämpas. Den innebär - som framgår av vad jag har sagt tidigare - bl. a.
att en enskilds eller en grupps sociala situation och de svårigheter han eller
gruppen har skall ses i förhållande till hela den sociala miljön. Denna syn
pä vård- och behandlingsarbetet har kommit i konflikt med en lagstiftning
som är strikt knuten till värdomr~u.len. Ett första steg mot att skapa en
bättre samordning togs genom lagen ( 1970: 296) om social centralnämnd
m. m. (SCLJ. Denna öppnade möjlighet för kommunen att införa en enhetlig nämndorganisation. dvs. en enda sociäI centralnämnd skulle i princip
svara för socialvärden i kommunen.
Socialutredningen framhåller att möjligheten att inrätta social centralnämnd har utnyttjats i stor omfattning. De erfarenheter som har vunnits
talar för att låta denna organisationsform besttl. Huvudansvaret bör alltså
enligt utredningens förslag i alla kommuner ligga pä en nämnd. Denna skall
inför kommunens fullmäktige svara för kommunens sociala verksamhet
och samordningen av resurserna för denna. Det finns enligt utredningen
inte längre skäl att behålla specialiserade nämnder för olika vårdområden.
Organisationen med en social nämnd bör vara obligatorisk. Denna nämnd
bör benämnas socialnämnd.
Socialutredningens förslag om en enhetlig nämndorganisation biträds av
alla remissinstanser som har yttrat sig i frågan.
Nästan alla kommuner har nu inrättat en social centralnämnd. Som jag
har framhållit tidigare är helhetssynen i vård- och behandlingsarbetet en av
de bärande principerna i det här framlagda förslaget. Det är inte förenligt
med denna syn att behålla en nämndorganisation som är uppbyggd efter
symptom. Det bör finnas ett sammanhållet ansvar för socialtjänsten i
kommunen. Jag ansluter mig därför till utredningens förslag om en enhetlig
nämndorganisation för socialtjänsten.
Om en social centralnämnd har inrättats, får fullmäktige enligt SCL
också besluta att i kommunen skall inrättas två eller flera distrikts-
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nämnder. var och en för ett socialvårdsdistrikt. med uppgift att avgöra
ärenden om vård och behandling eller annan atgänl beträffande enskild
persern enligt vårdlagarna. Kommunens fullmäktige f::\r uppdra ät nämnden
att även i övrigt avgöra ärenden som avser vftrd och hehamlling eller annan
ätgärd beträffande enskild person.
Möjligheterna att inrätta sociala distriktsnämnder för bestämda geografiska områden bör enligt utredningens förslag behflllas. Jag återkommer
strax till denna fråga.

2. /6.2 Ko111m1111alla)fsreJ.:leradc 11iim11dcr i110111 .rnci11/tjii11ste11
Vissa kommunala nämnder är obligatoriska enligt föreskrifter i särskilda
författningar. Utöver dessa specialreglerade nämnder har emellertid kommunerna enligt 3 kap. 13 andra stycket kommunallagen (KL) möjlighet
att tillsätta de nämnder som behövs. Sådana fakultativa niimnder kallas i
förarbetena till KL kommunallagsreglerade nämnder.
I förarbetena till de nu gällande vftrdlagarna har man bara sparsamt
kommenterat kommunens möjligheter att inrätta fakultativa nämnder inom
vårdområdena. I propositionen ( 1960: 10) med förslag till BvL framhöll
föredragande statsrfldet att det även framdeles borde stå varje kommun
fritt att, om den fann det lämpligt, uppdra ät särskilt organ att handhigga
frågor om allmän ungdomsvård. Beträffande en sådan organisationsform
torde några särskilda bestämmelser inte behöva införas i lagen. Av detta
följde enligt föredraganden att ifrågavarande organ i kommunalrättsligt
hänseende blev att betrakta som s. k. oreglerad tkommunallagsreglerad)
nämnd.
Föredraganden anförde vidare att BvL:s bestämmelser om den allmänt
förebyggande verksamheten borde ges samma innebörd som i den äldre
barnavårdslagen. Barnavårdsnämnden borde si'lledes åläggas att tillse att
vad som borde göras för ungdomen också blev gjort. antingen genom andra
organ eller genom nämnden själv. Om ungdomsstyrelse eller motsvarande
organ hade tillsatts inom kommunen, medförde detta att nämndens arbetsbörda lättades, men det innebar inte att n1imnden befriades frttn allt ansvar
för den allmänna ungdomsvården inom kommunen. Föredraganden framhöll att barnavårdsnämnden som det centrala organet för samhällets barnavård alltid ytterst har ansvaret för att behövliga åtgärder vidtas för att
främja goda uppväxtförhållanden för ungdom.
Kommunen kan sftlecles inom barnavårclsnämnclens ansvarsomrä.de tillsätta en särskild nämnd för att fullgöra vissa uppgifter. Detta innehär
emellertid inte att barnavftrclsnämnden i motsvarande mån fritas från ansvaret för de uppgifter som ävilar nämnden enligt BvL.
Enligt ShjL ankommer det i princip på socialnämnden att ombesörja alla
de angelägenheter i fråga om socialhjälpen som kan hänföras till förvaltning och verkställighet. Kommunens fullmäktige far dock bestämma att
viss egendom som hör till kommunens socialhjälps verksamhet - t. ex. ett
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ålderdomshem - skall förvaltas av en annan nämnd än socialnämnden
eller av en särskild styrelse.
Socialutredningen framhMler att med den föreslagna socialtjänstlagen
följer en principiell frihet för kommunen i fråga om såväl verksamhetens
uppbyggnad som dess organisation. Utredningen har emellertid funnit det
nödvändigt att inom ramen för de mål som lagen anger reglera verksamheten i vissa hänseenden för att nå en enhetlig utveckling av socialtjänsten
" h för att bestämma den enskildes rättigheter och skyldigheter. De uppgif(er som socialnämnden skall ha enligt förslaget sammanför utredningen i
strukturinriktade, allmänt inriktade och individuellt inriktade insatser. I de
två första hänseendena bör det stå kommunen fritt att överlåta åt ett
särskilt organ att sköta vissa uppgifter. Socialnämnden skall dock ha ett
övergripande ansvar också för sådan verksamhet. Socialnämnden skall
enligt utredningens förslag anmäla hos kommunen om uppgifterna sköts på
ett sätt som inte svarar mot de syften som har angetts för verksamheten.
Inom det individuella stöd- och hjälparbetet bör verksamheten ankomma
på socialnämnden ensam eller i förekommande fall på social <listriktsnämnd.
Under de strukturinriktade insatserna faller enligt utredningens förslag
deltagande i samhällsplaneringen. Denna uppgift syftar till att tillföra planeringsunderlaget social sakkunskap. För att denna uppgift skall kunna
fullgöras bör den utövas av <len nämnd som genom sina uppgifter i övrigt
har de största förutsättningarna att fä vetskap om dessa förhållanden.
Denna uppgift bör därför enligt utredningen läggas på socialnämnden.
Detta bör emellertid inte utesluta att även fakultativa organ, t. ex. fritidsnämnder. ges tillfälle att medverka i samhällsplaneringen.
Frågan om kommunernas befogenheter att organisera socialtjänsten har
kommenterats av ett flertal remissinstanser. Brottsförebyggande rådet anser att frågan om ansvarsfördelningen mellan socialnämnden och vissa
fakultativa nämnder, t. ex. fritidsnämnder, inte har klarlagts tillräckligt.
Den skyldighet som nämnden ges att anmäla för kommunen om de uppgifter som en fakultativ nämnd har inte sköts är enligt rådet en alltför
passiv funktion. En stor del av den allmänt förebyggande och uppsökande
verksamheten för barn och ungdom bedrivs i dag av sådana fakultativa
nämnder. I konsekvens med den sociala helhetssynen bör verksamheter
som riktar sig till barn och ungdomar med mer eller mindre uttalade tecken
på personliga problem bedrivas inom socialtjänsten med ett direkt ansvar
för socialnämnden. Nämnden bör följaktligen ha ett ansvar att planera och
genomföra förebyggande och uppsökande verksamhet för barn och ungdom så snart socialt stödjande åtgärder kommer in i bilden.
Kommunförbundet erinrar om att den gnmdläggande principen för all
nämndförvaltning - oavsett om den är fakultativ eller specialreglerad - är
att förvaltningen är odelbar. Samtliga nämnder är sidoställda. En nämnd
kan inte utan lagstöd överordnas en annan.
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Undantag frfm detta finns i lag, t. ex. när det gäller kommunstyrelsens
övergripande ansvar och i frftga om sociala distriktsnämnder. Tillsätter
man en särskild niimnd för vissa uppgifter inom t. ex. fritidsverksamhet,
harnomsorgen eller äldreomsorgen, kommer inte socialnämnden utan uttryckligt lagstöd att ha något övergripande ansvar.
Uppsala kommun hiträder utredningens synpunkter och förslag men
understryker att om t. ex. en fritidsnämnd har inrättats. sft är det den
nämnden som inför fullmäktige skall ha det fullständiga ansvaret för budget och verksamhet. Malmö kommun biträder förslaget till ansvarsfördelning mellan sm:ialnämnden och en kommunallagsreglerad nämnd. Det
behövs dock enligt kommunen ytterligare klarlägganden om gränserna för
ansvar och befogenheter.
Göteborgs kommun finner det tillfredsställande att utredningens lagförslag lämnar stort utrymme för kommunerna att välja olika organisatoriska
lösningar för sin socialtjänst. Administrativa uppgifter kan således enligt
förslaget föras över från socialnämnden till en annan kommunal nämnd.
Detta innebär en flexibilitet som gagnar utvecklingen mot ökad effektivering av den kommunala förvaltningen. Kommunen efterlyser dock klarläggamte motivuttalanuen som visar att en fakultativ nämnd, t. ex. en fritidsnämnd, inom ramen för sitt reglemente har det direkta ansvaret inför
kommunfullmäktige för verksamheten.
Jag har tiuigan: närmare utvecklat min syn på konsekvenserna av att
socialtjänstlagen ges karaktär av ramlag. Som jag har framhållit Jå innebär
ramlagskonstruktionen att kommunen får frihet att med vissa begränsningar utforma socialtjänsten i kommunen från kommunens egna förutsättningar rn.:h behov. Kommunen skall också ha principiell frihet när det gäller
verksamhetens organisation. Den friheten begränsas emellertid genom att
vissa uppgifter i lagen knyts direkt till socialnämnden. Socialnämnden
skall dock enligt det lagförslag som jag förordar ha vissa bestämua uppgifter. Dessa begränsar såleues kommunens möjligheter att inrätta särskilda niimnuer som kan avhända socialnämnden någon del av dess ansvar för
att dessa uppgifter fullgörs.
Av socialnämndens uppgifter syftar de strukturinriktade insatserna,
bl. a. meuverkan i samhällsplaneringen, till en god samhällsmiljö. Med de
allmänt inriktade insatserna åsyftas generellt utformade sociala insatser för
t. ex. barns och ungdoms omvårdnad och utveckling. Med individuellt
inriktade insatser avses sociala tjänster som är direkt anpassade till den
enskildes behov. Hit hör omsorgerna om barn och ungdom, äldre människor och människor med handikapp.
Att kommunen således inte genom att inrätta särskilda nämnder kan
avhända socialnämnden dess ansvar få.r emellertid inte uppfattas så att det
innebär ett förbud mot att kommunen tillsätter särskilda nämnder. vars
verksamhet delvis kan sägas falla inom socialnämndens ansvarsområde.
Lagstiftningen får således inte hindra att kommunen organiserar verksam-
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heten inom kommunen på det sätt som bedöms lämpligt med hänsyn till
förhtlllandena i knmmunen. Har en fakultativ nämnd tillsatts. kommer den
att vara sidoordnad socialnämnden. Nämnderna svarar var för sig inför
kommunfullmäktige för sin verksamhet. Den konstruktion som jag föreslår
leder emellertid till att socialnämndens ansvar för socialtjänsten kvarstår
iivcn om en siirskild nämnd. I. ex. en fritidsnämml. har inrättats. Är de
insatser som kan ges genom fritidsniimndens försorg otillräckliga, sett
utifrfm de intressen som socialnämnden har att företräda. åligger det således socialniimndcn att vidta de fttgärJer som man anser behövliga därutöver. Svarar t. ex. en fritidsniimnd för en begränsad del inom barn- och
ungdomsvfmlen. I. ex. for driften av vissa fritidsanläggningar. ankommer
det ptl socialnämnden all vidta de övriga fltgärder som bedöms nödvändiga
inom ramen för de allmiint inriktade uppgifterna för barn och ungdom.
Detta innebär s{\)edes inte att socialnämnden skall ha ett ansvar för det siill
pt1 vilket fritidsnämnden beriver sin verksamhet. Förslaget leder endast till
en skyldighet för socialnämnden att vidta de ytterligare åtgärder som kan
t1vila niimnden enligt socialtjänstlagen. En ansvarsfördelning från angivna
utgf111gspunkter kan inte anses oförenlig med principen om det odelade
niimmlansvaret. Det ligger i sakens natur att frflgan om kompetensfördelning och verksamhetsformer kan ändras av fullmäktige på framställning av
I. ex. socialnämnden.
Det jag har sagt nu gäller i första hand de strukturinriktade och allmänt
inriktade insatserna inom socialtjänsten. Väsentligt annorlunda ställer det
sig när Jet gäller de inJiviJinriktade insatserna. Jag har framhållit tidigare
att den enskildes behov av stöd och hjälp inom socialtjänsten skall prövas
fran en helhetssyn. Det förutsätter att bedömningen av behovet sker hos
den nämnd som har det samlade ansvaret för socialtjiinsten inom kommunen. socialniimmlcn. Sedan nämnden har bedömt hjälpbchovct. skall
den enskilde erbjudas de insatser som är häst ägnade att avhjälpa hans
behov. De samlade resurser som gör det möjligt att välja mellan olika
åtgärder finns hos socialniirnnden. Det finns därför enligt min mening inte
anledning att skapa till särskilda nämnder som skall svara för avgränsade
individuella stöd- och hjiilpinsatser inom socialtjänsten. För dessa bör
socialnämnden uteslutande ha ansvaret. Jag återkommer i det följande till
socialnämndens kompetens när sociala distriktsnämnder har inrättats.
Det sagda hindrar emellertid inte att särskilda nämnder kan inrättas för
förvaltning och drift av anläggningar eller institutioner inom socialtjänsten.
Lokala organ av detta slag kan inrättas for ungdomsgärdar, fritidsanläggningar m. m. Har t. ex. en särskild styrelse inrättats för en eller flera
fritidsanläggningar. innebär det att fritidsnämndens verksamhetsområde
begriinsas. Förvaltningen av anläggningen flyttas från fritidsnämnden till
den särskilda styrelsen. Fritidsnämnden kan d{1 inte ges en överordnad
ställning i förhällande till institutionsstyrelsen.
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2 .16.3 Organisation med distri/..ts11ii11111der
Som jag har sagt tidigare skall enligt KL varje kommun vara en odelad
förvaltningsenhet. För varje förvaltningsomri:\.de skall det i princip finnas
ett enda förvaltningsorgan för hela kommunen. Denna huvudn:gel innehiir
att nämnderna var och en inom sitt verksamhetsområde skall ansvara för
förvaltning och verkställighet. Ett undantag frb.n huvudregeln u1gör. som
jag har sagt tidigare. hl. a. de sociala distriktsnämnderna.
Möjligheten att inrätta en särskild distriktsorganisation för socialvården
öppnades först genom SCL. Skälen för en sådan organisation var delvis
organisatoriska och hängde ihop med den kommunindclningsreform som
då förestod. Att inrätla distriktsnämnder framstod emellertid ocksä som en
god lösning från kommunaldemokratisk synpunkt, eftersom flera lekmiin
inom den stora kommunen skulle kunna knytas till förvaltningen av socialvardsangelägenheterna. Genom en distriktsindelning skulle även beslutsfunktionerna kunna läggas närmare kommunmedlemmarna.
Enligt socialutredningen hör möjligheterna att inrätta distriktsnämnder
behållas. Härigenom blir det lättare for

förtroendem~innen

att skaffa sig

ingående kunskaper om de sociala förhållandena i el! mindre omri:\.de av
kommunen och om de problem som invfmarna där möter i sitt dagliga liv.
Den I juli 1977 hade 24 kommuner inrättat sociala distriktsnämnder.
Bland dessa kan nämnas Stockholms. Göteborgs. Malmö. Uppsala. Norrköpings, Linköpings. Jönköpings och Helsingborgs kommuner.
Jag anslurer mig, liksom de remissinstanser som har ytlrat sig i frågan.
till socialutredningens förslag. Kommunfullmäktige hör således få besluta
att i kommunen skall inrättas två eller flera distriktsnämnder. var och en
för ett geografiskt distrikt.
Som framgår av vad jag har sagt tidigare är det f. n. inte möjligt all inom
den oreglerade kommunala förvaltningen inrätta flera nämnder. som var
och en inom ett geografiskt område skall svara för förvaltningsuppgifter av
samma slag.
Riksdagen har nyligen efter förslag i en proposition ( 1978/79: 181) om
lokala organ i kommunerna beslutat att möjlighet skall öppnas att inrätta
distriktsnämnder, kommundelsrad eller andra lokala organ iivcn inom den
oreglerade förvaltningen (lag ( 1979: 408) om vissa lokala organ i kommunerna>. Syftet med reformen är att förbättra kommuninvi\narnas möjligheter att påverka och delta i det kommunala arbetet. I propositionen förcsnis
en lag om vissa lokala organ i kommunerna. Förslaget innebär att kommundelsrad i fortsättningen kan handha förvaltnings- och verkställighctsuppgiftcr inom det kommunallagsrcglerade omri\.det. Kommunerna ges
också rätt att inrätta distriktsnämndcr för si\dana uppgifter. Institutionsstyrelser skall liksom hittills kunna tillsättas för förvaltning och verkställighet i frågor som rör en eller flera anläggningar. Lagstiftningen är utformad så att kommunerna ges största möjliga frihet att själva besluta om
organisation och verksamhetsformer.
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2. /6 .4 Kompete11sfiirde/11i11ge11 mellan socia/11iim11d och social distrikts-

niimnd
Enskilda nlrdiirenden

*

Distriktsnämmkn har enligt 4 SCL uteslutande behörighet att avgöra
ärenden, som avser vftrd och behandling eller annan ::'ltgärd beträffande
enskild person enligt vårdlagarna. Beträffande andra titgärdcr som avser
enskild person och alltså inte är reglerade i vårdlagarna. t. ex. ärenden om
fördelning av platser vid ålderdomshem, står det kommunen fritt att lägga
dessa uppgifter på distriktsnämnden eller sociala centralnämnden.
Enligt socialutredningens förslag skall det ankomma på distriktsnämnden att avgöra ärenden som rör vfml och behandling eller annan åtgärd
beträffande enskild person. om ärendena enligt socialtjänstlagen eller annan lag eller författning åvilar socialnämnden. Det finns emellertid frågor
som gäller åtgärder för enskilda. men som inte är knutna till distriktet på
ett sådant sätt att de bör ankomma på distriktsnämndcn att avgöra dem.
Det kan t. ex. gälla ärenden om intagning i förskola eller servicehus inom
kommunen. Det kan vara lämpligt att sådana frågor, som gäller utnyttjande
av resurser som är gemensamma för kommunen, handläggs centralt. Utredningen föreslår därför en bestämmelse som ger fullmäktige möjlighet att
frän distriktsnämndens kompetensområde undanta vissa grupper av ärenden som i stället skall handläggas av socialnämnden. Socialnämnden kan
sedan. efter beslut av fullmäktige, delegera dessa ärendegrupper på tjänsteman inom kommunen.
Utredningens förslag i fråga om kompetensfördelningen har inte föranlett några uttalanden av remissinstanserna.
Jag biträder utredningens förslag om att enskilda vårdärcnden skall falla
inom distriktsnämndens verksamhetsområde. Man kan därför ställa sig
tveksam till den av utredningen föreslagna möjligheten för fullmäktige att
förbehålla socialnämnden beslutanderätt i individuella ärenden som gäller
t. ex. barnomsorg och äldreomsorg. Av vad jag har sagt tidigare framgår att
såväl barnomsorgen som äldreomsorgen faller inom socialtjänsten. Att
anvisa en plats i förskola eller inom äldreomsorgen kan vara en av de
åtgärder som bör kunna erbjudas den enskilde när han behöver nämndens
bistånd. Det kan sägas vara mindre väl förenligt med de uppgifter som i
övrigt skall tillkomma distriktsnämnden att avhända nämnden beslutanderätten i frågor som gäller att utnyttja sådana resurser som kan falla inom
ramen för den enskildes rätt till bistånd. En sådan kompetensfördelning
skulle kunna innebära svårigheter för distriktsnämnden i dess arbete.
Samtidigt måste emellertid kravet på likformighet mellan kommunmedlemmarna beaktas. Om varje distriktsnämnd gavs en självständig beslutanderätt. skulle det kunna innebära risker för att resurserna blev ojämnt utnyttjade av de olika distrikten. Det är uppenbart att en sådan ordning skulle
kunna leda till att likställighetsprincipen åsidosattes.
Jag har vid en avvägning av de olika intressen som här måste beaktas
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anslutit mig till utredningens förslag. Det innebär således att kommunen
bör ges frihet att sjiilv hesiiirnina om vissa ärendegrupper skall undantas
fri\.n distriktsniimndens kompctensomräde.
Generellt j("irchygga11de 1·er/.:.samhet

*

Sociala distriktsnämnJens kompetens regleras uttömmande i 4 SCL.
Som jag har sagt nyss gäller distrikts nämndens kompetens endast enskilda
vårdiirenden. I förarhetena till SCL framhölls hl. a. att eftersom den ekonomiska förvaltningen har ansetts böra centraliseras till sociala centralniimnden. som ensam skall ha riitt att göra framställningar och avge yttranden till fullmäktige. var det oliimpligt att ge distriktsnämnden beslutanderätt när det gäller förehyggande och planerande verksamhet. Att distriktsnämnden iindä skall följa hithörande frågor om social service och hos
centralnämnden skall föreslå de åtgärder som behövs ligger i sakens natur
och har inte ansetts kräva särskild föreskrift i lagen.
Distriktsnämmlen har alltså att bl. a. göra sig väl förtrogen med den
enskildes levnadsförhiUlanden inom distriktet och att verka för att den
enskildes hehov av omvårdnad blir tillgodosett. Centralnämndens uppgift
blir således att svara för organisation. administration och ekonomisk förvaltning, för samordning. information och uppföljning beträffande socialvä.rdsverksamheten, för planering inom socialvårdssektorn, för socialvårdens medverkan i den allmänna samhällsplaneringen samt för ett allmänt
förebyggande arhete i syfte att motverka uppkomsten av sociala störningar.
Enligt socialutredningen bör distriktsnämnderna inom den framtida socialtjänsten tilldelas en mer aktiv roll än hittills i kommunernas socialpolitik och i det uppsökande och förebyggande arbetet. Distriktsnämnderna
bör ges omfattande uppgifter när det gäller medverkan i samhällsplaneringen och det övriga förebyggande arbetet i distriktet. Utredningen framhåller
att distriktsnärnnderna i vi\rd- och hehandlingsarbetet fär ingående kännedom om sådana förhällanden inom distrikten. som hör beaktas vid den
kommunala planeringen. vid resursuppbyggnaden och vid utnyttjandet av
hefintliga resurser. Utredningen föreslår därför att det i sociallagstiftningen skall tas in en bestämmelse som anger att distriktsnämnderna skall
följa utvecklingen inom distriktet och hos socialnämnden anmäla behovet
av åtgärder när det gäller samhällsmiljön, den sociala planeringen och den
allmänt förebyggande verksamheten. Enligt utredningens förslag skall socialnämnden vidare kunna uppdra åt distriktsnämnd att hereda ärende som
faller inom det angivna ansvarsområdet.
Bl. a. Malmö kommun tillstyrker förslaget att vidga distriktsnämndens
kompetens. Också Helsingborgs kommun är positiv. Förslaget gör det
enligt kommunen möjligt att både aktivera distriktsnämnderna och djupare
förankra ärendena hos såväl socialarbetarna som invånarna i distriktet.
Vissa remissinstanser vill gä längre än socialutredningen. Enligt För-
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eningen Sveriges socialchefer ter det sig konsekvent att. mot bakgrund av
socialtjänstens utökade ansvar och befogenheter när det gäller strukturinriktade insatser, också de sociala distriktsnämnderna får ett ökat innytande även pi\. dessa mer allmänt sociala frågor inom det geografiska verksamhetsområdet. Föreningen erinrar om att KL i vid omfattning utgår fran att
kommunerna så långt möjligt själva bör fä avgöra hur fördelningen av vissa
frågor mellan olika kommunala organ skall ske. Även om de sociala distriktsnämndema inte har åsyftats i detta sammanhang, är det uppenbarligen så. att de grundläggande tankegångarna om en minskad statlig detaljreglering och ökad frihet för kommunerna att anpassa sin organisation
efter det praktiska behovet i hög grad gäller även förhållandet mellan social
centralnämnd och distriktsnämnder. Föreningen anser därför att det är
angeläget att kommunfullmäktige ges befogenhet att, om man sfl önskar,
tillägga distriktsnämndema beslutanderätt även i andra fri\gor än sådana
som berör enskild person.
På motsvarande sätt anser Sveriges socionomers riksförbund att ansvarsfördelningen mellan socialnämnden och distriktsnämnderna bör kunna decentraliseras mer än vad utredningen föreslår. Det gäller bl. a. övergripande frågor inom distriktet.
Enligt min mening ligger det väl i linje med de mål för socialtjänsten som
har föreslagits tidigare att vidga medborgarnas inflytande över socialtjänstens inriktning och uppbyggnad. Genom att sprida de politiska besluten på
fler förtroendevalda och genom att skapä en distriktsindelning av kommunen vidgas möjligheterna till en närmare kontakt mellan de förtroendevalda och kommunmedlemmarna i distriktet.
De frågor som aktualiseras inom den allmänt förebyggande verksamheten har ofta direkt betydelse endast för en del av kommuninvånarna. Det
kan gälla frågor om att bygga ut fritidsanläggningar för ungdomen inom ett
visst distrikt, åtgärder för att förbättra förhållandena inom ett visst bostadsområde eller andra särskilda åtgärder, som herör ett distrikt. Det är
från kommunaldemokratisk synpunkt värdefullt att besluten ligger nära
dem som berörs genom förtroendevalda i distriktet. Brister i miljön drabbar
särskilt hårt de sämst ställda och mest utsatta grupperna. Beslut i sådana
frågor bör därför kunna fattas av distriktsnämnderna inom en för nämnden
anvisad rambudget. Härigenom kan den sociala sakkunskap de förtroendevalda har fått vid handläggningen av enskilda vårdärenden tillföras den
allmänt förebyggande verksamheten inom distriktet. Starka skäl talar därför enligt min mening för att lagstiftningen inte bör hindra en beslutsordning som kan främja en vidgad kommunikation mellan de förtroendevalda
och kommunmedlemmarna och ett bättre beslutsunderlag. Samtidigt är det
viktigt att behålla socialnämndens övergripande ansvar för socialtjänsten.
Organisationen fär inte ges en sådan utformning att man rycker undan
förutsättningarna för socialnämnden att upprätthålla en jämn och likformig
standard inom socialtjänsten för kommunens alla delar. Jag anser att
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frågan kan lösas s{1 all fullmäktige med stöd av socialtjänstlagen skall
kunna ge socialnämnden befogenhet att uppdra åt Jistriktsnämnderna att
utöva beslutanderätt inom den allmänt inriktade och strukturinriktade
verksamheten. En st1dan ordning ligger väl i linje med strävandena att ge
kommunerna så stor frihet som möjligt att anpassa verksamheten till de
olika förutsätlningar som kan föreligga inom kommunerna.
Lagen om vissa lokala organ i kommunerna innehåller en annan regel.
Enligt denna skall kommunfullmäktige bestämma de lokala organens uppgifter. Det skall ankomma pa kommunfullmäktige ensam att bestämma
kompetensfördelningen mellan centralnämnd och lokala organ. För att
samordningen skall underlättas föreslås bestämmelser som ger de lokala
organen med förvaltnings- och verkställighetsuppgifter en i viss män underordnad ställning i förhållande till centralnämnden. Det gäller frågor om
rätten att väcka ärenden hos fullmäktige och rätten att ge in eget budgetförslag till kommunstyrelsen.
Jag vill i detta sammanhang ta upp frågan om budgetansvaret. Det finns
enligt min mening inte anledning att föreslå några principiella ändringar i
socialnämndens och distriktsnämndernas nuvarande budgetberedning. Det
bör således ankomma på socialnämnden att lämna budgetförslag till kommunstyrelsen. Som ett led i beredningen av socialnämndens budgetförslag
bör socialnämnden höra distriktsnämnderna. Härigenom får distriktsnämnderna tillfälle att redovisa de behov som föreligger inom nämndernas
kompetensområde. Inget hindrar att socialnämnden i sitt budgetförslag
anger kostnadsramar för verksamheten inom de olika distrikten.
De separata stater för de olika distrikten som anges i förslaget kan
härefter prövas av kommunfullmäktige i samband med att budgeten fastställs. Distriktsnämnden bör. om fullmäktiges beslut inte föranleder annat,
i princip vara oförhindrad att vidta smärre omfördelningar inom anvisad
rambudget.
För distriktsnämnd gäller K L:s regler om nämnder. Om inget annat har
föreskrivits. innebär detta att distriktsnämnden med stöd av 4 kap. 4 ~ KL
kan lämna in sitt budgetförslag direkt till kommunstyrelsen. I lagen om
vissa lokala organ i kommunerna finns en uttrycklig bestämmelse som
innebär att fullmäktige får föreskriva att ett lokalt organs budgetförslag
skall lämnas till facknämnden och att denna i sin tur skall överlämna
förslagen till kommunstyrelsen och samtidigt yttra sig över dem. Jag anser
att en motsvarande bestämmelse bör tas in i socialtjänstlagen för de kommuner där sociala distriktsnämnder har inrättats. Genom dessa befästs f. ö.
en ordning som redan tillämpas i kommunen. Man undanröjer därmed den
tvekan om distriktsnämndernas medverkan i budgetberedningen som bestämmelserna i 4 kap. 4 KL kan ge upphov till. Samtidigt garanteras den
nödvändiga samordningen i budgetsammanhang.

*
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Fiirl'a/tning och 1·erkstiillighe1 i ii1·rigt

Beslutanderätten i kommunen tillkommer fullmäktige I I kap. 5 ~ KU.
Kommunstyrelsen leder förvaltningen av kommunens angelägenheter och
har inseende över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen skall hos fullmäktige och övriga niimnder liksom hos andra myndigheter giira de framstlillningar som styrelsen finner pttkallade 0 kap. I KL).
Kommunfullm1iktige kan bestfömna att förvaltning och verkställighet i
fråga om egendom och handläggning av personalfrågor skall skötas av
kommunstyrelsen eller av annan nämnd än den som annars har hand om
dessa frägor. Det finns vissa inskränkningar i fullmäktiges riitt att besluta

*

*

detta 0 kap. 14 KU.
De sociala nämnderna har enligt särskilda bestämmelser i v!mllagarna
inom sitt verksamhetsområde en omfi1ttande kompelens uröver de centrala
arbetsuppgifterna. De skall föra talan i mål eller ärende. förvalta egendom
och förd kommunens talan i mäl eller ärende. angående verksamheten. De
skall iiven i övrigt ombesörja sädana angelägenheter som avser verksamheten och som kan hänföras till förvaltning och verkställighet. Som jag har
sagt nyss kan fullmäktige begränsa denna allmänna kompetens n kap. 14 ~
KU.
Detta innebär alltså att om distriktsnämnder har inrättats. så tillkommer
förvaltnings- och verkställighetsuppgifter varje distriktsnämnd för sig inom
nämndens kompetensomr{1de. Det gäller emellertid inte oreserverat. St'llunda tillkommer den ekonomiska förvaltningen. egendomsförvaltningen
och personaladministrationen centralnämnden.
Per.1·011alad111 in is I ratio11 11ch e ge11do111.1ji"in·a/t ni11g

Socialutredningen har i sina förslag inte tagit upp n1\.gra siirskilda hestämmelser om personaladministrationen. Enligt utredningens mening bör
i det hänseendet bestämmelserna i J kap. 14 ~ KL gälla. Det innebär enligt
utredningen att frågan om vilken nämnd som skall svara för personaladministrationen är oreglerad till dess fullmäktige fattar beslut. Fullmäktige kan
då välja att lägga denna uppgift pt1 styrelsen eller annan niimnd. Genom de
begränsningar som nu finns i vårdlagarna kan fullmäktige f. n. inte lägga
några uppgifter på social distriktsnämnd. Dessa begränsningar skall enligt
utredningens förslag upphöra. Det skall alltsä vara möjligt för fullmäktige
att lägga t. ex. personalfrågor direkt på distriktsnämnden.
Utredningens förslag berörs av endast ett fåtal remissinstanser. Stockholms kommun pekar på att vid tillkomsten av SCL var en av utgångspunkterna att den administrativa förvaltningen skulle koncentreras till
centralnämnden. Erfarenheterna från verksamheten i Stockholm har emellertid visat att en sådan koncentration är förenad med mänga nackdelar,
när organisationen ni'lr över en viss storlek. Som exempel pi'I ärenden som
med fördel bör kunna handläggas av distriktsnämnderna nämns anställningsfr1\.gor och personalfrl'igor av olika slag. Även vissa andra administra-
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tiva uppgifter hör emdlertid med fördel kunna handHiggas lokalt. Kommunen erinrar om att kommunernas ii1öjligheter att orgäniscra sin verksamhet efter det praktiska behovet och med minsta möjliga hyri\krati har
uppmlirksammats av olika statliga utrt:dningar undt:r senare tid.
De grundläggande tankegfmgarna om minskad statlig detaljreglering och
ökad frihet för kommunerna att anpassa sin organisation efter det praktiska behovet, som har kommit till uttryck i bl. a. förarbetena till nya KL.
gäller enligt Stockholms kommun i hög grau även förh~tllandet mellan
socialnämnd och sociala distriktsnämnder. Kommunen anser därför att det
är angeläget att fullmäktige ges befogenhet att tilldela distriktsnämnderna
beslutanderätt även i vissa auministrativa frågor. Föreningen Sveriges
sociakhefer uelar Stockholms kommuns uppfattning i uenna fråga.
Helsingborgs kommun finner Jet angeläget att distriktsnämnderna far
möjligheter att besluta i vissa personalärenden. Kommunen tolkar utredningens förslag si\ att uistriktsnämnderna kan tilldelas beslutanderätt i
t. ex. personalärende som är att hänföra till distrikten. om fullmäktige

beslutar det.
Sveriges socionomers riksförbund anser att det är väsentligt att KL:s
vidgade möjligheter för socialnämnden att bl. a. handlägga pesonaladministrativa frägor utnyttjas. När det gäller anställningsärenden m. m. måste
enligt Mjölby kommun facknämnden ha ett avgörande inflytande.
Syftet med bestämmelserna i 3 kap. 14 KL har som jag nämnde nyss
varit att underlätta för kommunerna att organisera sin personaladministration på det sätt som de själva anser mest ändamålsenligt. Kommunfullmäktige har ansetts häst skickaue att avgöra om personaladministrationen bör
överföras till en central nämnd eller om dess uppgifter hör skötas av varje
nämnd för sig. Bestämmelsens syfte har således varit att öppna möjlighet
för en centraliserad personalförvaltning. Ingenting i förarhetena talar för
att syftet dessutom skulle ha varit att reglera kompetensfördelningen mellan centralnämnd och distriktsnämnd.
Även om jag delar socialutredningens uppfattning att möjlighet bör
öppnas att överföra personalfrö.gor på distriktsnämnden. anser jag således
inte att bestämmelserna i 3 kap. 14 KL ger den nödvändiga kompetensen
för en sådan ansvarsfördelning. Jag föreslår därför att socialnämnden i
socialtjiinstlagen skall ges befogenhet att, efter beslut av fullmäktige, uppdra ät social distriktsnämnd att besluta i frågor om anställning, ledighet,

s

s

vikariat eller skiljande från tjänst och i andra frågor som rör personalen
inom distriktsnämndens verksamhetsområde.
Jag har redan tidigare berört frågan om den ekonomiska förvaltningen.
Som jag har anfört där bör distriktsnämnderna ta del i budgetberedningen
och de bör även självständigt kunna svara för den ekonomiska förvaltningen inom det kompetensomrö.de som tillkommer nämnden. För detta behövs det enligt min mening inte något lagstöd.
När det gäller egendomsförvaltningen föreslår socialutredningen att den25
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na urrgift skall ankomma ri1 socialnlimnden. nm den inte f1[1 grund av lag
eller annan författning eller f11llmliktiges heslut skall anklHnma pi·1

~ocial

distriktsniimnd eller annan niimnd.
I fr{1ga om vi·1rden och skötseln i vid mening av fast eller lös egendom
ligger det i sakens natur att distril-;t<;nlimnderna hör kunna svara för den
egendom som lir direl-;t knuten till nlimndcns verksamhet. Det kan här gälla
lokaler för förvaltningsorganisationen. Den nuvarande lagstiftningen hinurar emellertid att distriktsniimnden ges ansvaret för vhnlcn m:h skötseln av
sf1dan egenuom liksom för institutioner eller andra vtlrdinrättningar inom
uistriktet.
Jag anser mot hakgrund av de motiv som har varit vägledande för
tillkomsten av hestiimmelserna i 3 kap. 14 ~ KL att de nuvaranue hinuren
mot att egcnuomsförvaltningen anförtros uistriktsnärnnden hör undanröjas. Med hänsyn till det övergripanue ansvar för socialtjänsten i kommunen som bör tillkomma socialnämnuen hör distriktsnämnden ges hefogenhet att förvalta egendom endast om socialnämnden beslutar det. Socialnämnden hör si\ledcs efter fullmliktiges hemymligande kunna uppdra !It
distriktsnämnd att svara för s[idana institutionsresurser som skall tillgodose kommunmedlemmarnas hchuv av stöd och hjälp inom distriktet.
Den egenuomsförvaltning som jag har talat om nu bör skiljas frän den
egendomsförvaltning som kan tillkomma särskild institutionsstyrelse. En
sf1dan institutionsstyrclse utgiir en särskild nämnd i KL:s mening. Med
mitt förslag lär det inte finnas n{1got behov av att låta en distriktsnämm.1
utgöra särskild institlltionsstyrclse. i"iven om det inte bör finnas något
principiellt hinder emot det.

Rii Il .f{"ir d ist rit. t.rnii 111111' art giira .fi"a ms; ii/111i11g t i/I fi1 /lmii/.; t ige
Enligt SCL fc'ir social distriktsntimnd inte göra framställning eller avge
yttrande till kommunfullmäktige. Socialutredningen föresH'tr ingen ändring
i fräga om framställning. I fräga nm rätten att avge yttrande anser emellertid utredningen att denna rätt hör följa av den kompetens som i övrigt
tillkommer nämnden. Det ligger enligt utredningens uppfattning i sakens
natur att distriktsnämndcn. utan särskilt stöd i lag, skall kunna avge
yttrande i ärende som rör v[ird eller annan ätgärd beträffande enskild
person.
Endast ett par remissinstanser har yttrat sig i denna fri\ga. Stockholms
kommun anser att flera skäl talar för att det uttryckliga förbudet för social
distriktsnämnd att göra framstiillning och avge yttrande till fullmäktige hör
slopas. I enlighet med den allmänna principen att kommunen själv skall ha
frihet att hygga upp och organisera sin verksamhet. bör det kunna överlämnas i\t fullmäktige att hesluta om distriktsnämnd skall ges sfldan hefogenhel beträffanue vis'\a grupper av ärenden. Erfarenheterna fri'rn Stockholms kommun visar att distriktsnlimnderna i stor utsträckning gör framställningar som g;iller samhiillsservice. som fr:lgor om sjukvi\rd och apo-
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tt:ksservice. busstrafik. skola och kulturutbud. I remissyttrande framhfiller
man att det givetvis vore praktiskt oni distriktsnämndernas framställningar
kunde göras direkt till det organ inom eller utom kommunen. som heslutar
i frågan. Likasä anser kommunen att distriktsniimnden hör ges befogenhet
att avge yttrande till fullmiiktige i vissa grupper av ärenden. Praktiska skäl
talar för att distriktsnämnden skall kunna yttra sig direkt i stadsplaneärenden. som enbart berör det enskilda distriktet. Givetvis mäste den sociala
distriktsnämnden därvid beakta eventuella riktlinjer som tidigare har utfärdats av socialnämnden. Stockholms kommun anser vidare att distriktsnämnden även bör kunna yttra sig över motioner som har väckts i fullmäktige och som berör enbart de lokala förhållandena i distriktet.
Sveriges socionomers riksförbund framhäller att i konsekvens med den
ökade decentraliseringen är det viktigt att en distriktsnämnd har rätt att
ställa förslag till fullmäktige.
Jag anser för egen del att det förhud som f. n. gäller för distriktsnämnd
att göra framstmlning eller avge yttrande till fullmäktige bör ses i samband
med de förhållandevis begränsade uppgifter som distriktsnämnden har nu.
Distriktsnämndernas kompetens kommer emellertid med mitt förslag till
organisation inom socialtjänsten att vidgas avsevärt. Nämnderna skall
silledes kunna fatta beslut inom ramen för den allmänt förebyggande verksamheten. I konsekvens med den ändrade ställning som nämnderna nu får
hör deras rätt att göra framställning och avge yttrande till fullmäktige
omprövas.
Jag anser i likhet med Stockholms kommun att det förbud som nu råder
hör upphävas. Har distriktsnämnden efter heslut av socialnämnden fått
rätt att besluta inom den allmänt förehyggande verksamheten bör distriktsnämnden även inom detta kompetensomri\.de kunna göra framställning till
fullmäktige. Rätten att göra framställning bör emellertid liksom när det
gäller de nya uppgifterna inom den förebyggande verksamheten m. m.
göras beroende av fullmäktiges medgivande och socialnämndens heslut.
Det är väl förenligt med den självständiga ställning som bör tillkomma
distriktsnämnden. att nämnden får göra framställning direkt till fullmäktige. Inte heller bör hinder möta mot att distriktsnämnden inom sitt kompetensområde avger yttrande till fullmäktige.
2.16.5 Nämndens sa111111a11sätt11i11R m. m.

Det bör liksom f. n. ankomma på kommunfullmäktige att välja och
bestämma antalet ledamöter i socialnämnden. KL:s bestämmelser i fri\.ga
om val av ledamöter och suppleanter och minsta antalet ledamöter i
kommunstyrelse bör som socialutredningen har föreslagit göras tillämpliga
på socialnämnd genom hänvisning i socialtjänstlagstiftningen. Även när
det gäller valbarhet till ledamot eller suppleant i nämnd bör de bestämmelser i KL som gäller för ledamot och suppleant i kommunstyrelse ges
motsvarande tillämpning. KL:s bestämmelser om mandattid för ledamot
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och suppleant. \'al av ordförande och vice ordförande m. m. bör tH.:ksi1
g;illa for socialniimnd.
Jag ansluter mig vidare till socialutredningens förslag att KL:s bcstiimmclser fiir kommunstyrelse om rätt till ledighet for uppdrag, beslutsförhet.
förfarandet vid fattande av prntokoll. förande av prntt,koll. justering av
protokoll, tillkiinnagivande av justering. reservation och arkivv;'ird skall
göras tillämpliga pii socialnämnd.
Enligt KL skall protokoll utvisa vilka ledmöter som har varit närvarande. Vidare skall protokollet för varje ärende inne hälla en kortfattad redogörelse för iirendcts beskaffenhet. uppgift om de förslag och yrkanden i
;irendet som inte har {1terkallats och styrelsens beslut. Eventuell reservation och. niir omröstning har skett öppet, uppgift om hur var och en har
röstat skall ocks!1 antecknas.
De nuvarande viirdlagarna tar upp bestämmelser som avviker frtin KL:s
när det giiller innehtillet i protokoll.
Socialnämnds protokoll behöver endast innehtilla uppgift om n;irvarande
ledamöter. om beslutet i varje ärende och om reservation. Pil grund av
hestämmelsen i 17

*fiirvaltningslagen ( FU gäller ocks::\ att beslutet i regel

skall inneh!illa de skiil som har bestämt utgängen, under förutsättning att
FL är tillämplig pt1 beslutet. Detta har i vårJlagarna markerats genom en
hänvisning till 17

* FL.

Barnavflrdsnämnds protokoll och social- och di-

striktsnämnds protokoll i barnavimlsärcnde skall därutöver innehålla vad
som har framkommit vid utredning av betydelse i ärendet. om det inte
tillvaratas pf1 annat betryggande sätt.
Skälen till denna begränsade protokollsskyldighet har varit dels att man
har ansett att nämnden bör avlastas betungande skrivarbete. dels att nämndens beslut är av ömtt\lig natur, eftersom de avser tltgärder och ingripanden som direkt berör eller iir riktade mot enskilda personer och det kan
vara till uppenbar skada om vederbörande fär kännedom om ledamöternas
personliga ställningstagande t L2 U 19.5.5: 29). Efter mönster av värd lagarna
har motsvarande hestämmelser om begränsningar av protokollsskyldigheten införts i familjebidragslagen ( 1946: 99) och lagen ( 1964: 47) om krigshjälp.
Socialutredningen har föreslagit att det för socialtjänsten inte skall gälla
nägon bestämmelse som begränsar innehållet i protokoll i förhållande till
vad som gäller enligt KL. Rcmissinstanserna har inte haft något att erinra
mot utredningens förslag.
Det är för förtroendet för socialtjänsten av största betydelse att den
enskilde ges insyn i ärende hos nämnden som rör honom. En vidsträckt
rätt till insyn finns f. n. i 39

1.5

*~

*SekrL och. om FL är tillämplig. enligt 14 och

rL. Det finns enligt min mening ingen anledning att försvära denna

insyn genom att vissa uppgifter i

~irendct

inte tas upp i protokollet. Med

hänsyn till de förslag om handlingssckretcss och tystnadsplikt som regeringen denna dag har beslutat att förelägga riksdagen torde det inte följa
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nägon i.ikaJ risk för att obehöriga far del av uppgifter om enskilds personliga förhällanden med

C'll

utvidgad protokollsskyldighet.

Jag anser diirför i likhet med socialutredningen att det i folga om innehiillet i prntokoll endast hiir göras en hiinvisning till KL:s motsvarande
bestämmelser. I iirende där FL lir tilllimplig kllmrner Jet dii1:jämte att giilla
att beslut som avgör ett ärende i regel skall innehalla de skäl som har
hestiimt utg!tngen.
Enligt familjehidragslagen och lagen om krigshj~ilp är socialniimnden
familjebidrags- resp. krigshjälpsniimnd. i den man denna funktion inte
fullgörs av en särskilt tillsatt nämnd eller n[lgon annan niimnd i kommunen.
Denna llrJning hör bestå. Även i dessa lagar bör diirför bestämmelserna
om begränsad protokollsskyldighet ersättas av oreserverade hänvisningar
till Kl..

2 .16 .6 Nii11111de11s arhetsfiirmer
Delt'Rlltion

Enligt 3 kap. 12 *KL får kommunstyrelsen uppdra ät siirskild avdelning.
som bestM av ledamöter eller suppleanter i styrelsen. at ledamot eller
suppleant eller ftt tjänsteman hos kommunen att pft styrelsens viignar
besluta i vissa grupper av ärenden. Sädan delegation fi'tr bara ske. om
fullmäktige har beslutat det. De ärenden som kan delegeras skall anges i
reglemente som fullmäktige har antagit eller i särskilt beslut. Framstiillning
eller yttrande till fullmäktige liksom yttrande meJ anleJning av överklagande av styrelsens beslut far dock beslutas endast av styrelsen sam-

fällt.
Bt:slut som har fattats pti grunJ av Je legation är i alla avseenJen att anse
som t:tt av styrelsen fattat beslut. Samma regler som annars gäller silleJes i
fri\ga om övt:rklagbarhet. Ett beslut som har fattats med stöd av delegation
kan inte Merkallas av styrelsen. Styrelsen kan diiremot givetvis {tterkalla
Jelegationen. Beslut som har fattats mcJ stöJ av delegation skall anmiilas
till styrt:lsen. Styrelsen bestämmer i vilken orJning det skall ske.
För de sociala nämnderna gäller genom hänvisning KL:s bestämmelser
om delegation. När det gäller barnavtirdsnämnder och nykterhetsniimnJt:r
har emellertid av rättssäkerhetsskäl Jelegationsrätten begränsats. Frtln
delegation har enligt 7

* andra stycket BvL undantagits bl. a. beslut om

omhändertagande för samhällsvi\nl. framställning om intagning i ungdomsvttrJsskola. vissa beslut som gäller fosterbarn och om ätgärder enligt
föriilJ rabalken.
Sm:ialutredningcn har föreslagit att K L:s regler om delegation även skall
gälla för sm:ialnämnd. Har sociala distriktsnämnder inrättats. skall bestämmelserna om delegation även avse Jem.
Socialutredningen har när Jet gäller beslut som kan fattas enligt socialtjänstlagen ansett att det inte behövs några särskilda undantag från dclegationsrätten.
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Däremot har man ansett att vissa begränsningar av delegat ionsrätten är
pflkallade frän riittssiikerhetssynpunkt i fritga om beslut som nfönndcn kan
fatta med stöd av LV lJ. Enligt förslaget skall i princip undantas beslut smn
giiller ansökan till fänsrätt. omedelbart omhiindertagande och värdens
upphörande.
Utredningen framhåller emellertid att i den praktiska vcrksamheten det
kan finnas bi:hov av en hcgränsad delegation iiven i fråga om si\dana bi:slut
i kommuner där det inte finns distriktsnämnder. Flertalet socialnlimndcr i
s~tdana kommuner arbetar nu vanligen med omfattande delegation till
llskott eller delegationer. Ptt det sättet fär man en uppgiftsfördelning
mellan nämndi:ns kdamöter som mflnga ganger iir nödviindig. Socialutredningen föreslftr därför att i kommun där distriktsniimnd inte har inrättats
ddegation skall kunna ske till särskild avdelning som hestfo· av ledamöter
eller suppleankr i nämnden. Däremot skall delegation till enskild ledamot
eller till suppleant ink vara möjlig.
finns det distriktsnämndcr, ht:hövs det enligt sm:ialutredningen ingen
sådan delegation. Utredningen anst:r att regeln diirför bör vara att social
distriktsnämnd genom samfällt beslut avgör ärenden om ansökan till länsrätt. om omedelbart omhändertagande och om vårdens upphörande.
Dt: undantag frän delegationsrätten som utredningen har föreslagit i
övrigt svarar i huvudsak mot undantagen i RvL.
Remissinstanserna är i huvudsak positiva till utredningens förslag. Socialstyrelsen anser att delegation av ärenden fri\n socialnämnd eller distriktsniimnd i första hand hör ske till enskilda tjänstemän. Genom en delegation
till tjänstemän åstadkommer man en förenkling för hjälpsökanden och
bidrar till att ändra socialarbetarens roll och funktion. Om de förtroendevalda i ökad omfattning kan avlastas detaljfrttgor. ökar också deras möjligheter att utöva inflytande över planering och inriktning av verksamheten.
Länsstyrelsen i Kopparbergs Hin anser emellertid att frågan om utformningen m. m. av delegationsheslut kräver större uppmärksamhet än vad
socialutredningen har gett den.
Kommunförbundet framhi\.ller att vid delegation inom socialvf1rden gäller samma regler i fråga om anmälningsskyldighet som för kommunstyrelsi:n. De uttalanden som har gjorts i prop. ( 1975/76: 187) med förslag till ny
kommunallag pekar på att det skulle kunna krävas individuell anmälningsskyldighet i varje ärende. Detta är med tanke på det stora antal delegationsbeslut som förekommer inom socialsektorn orimligt av administrativa
skäl. Som har framhållits i förarbetena till KL är det viktigaste för nämndens del kontroll- och informationsbehovet. Detta kan tillgodoses genom
stickprov. Enligt förbundet hör denna fråga klarläggas ytterligare. Förbundet anser vidare att gränserna for delegationi:n bör best[immas pti samma
sätt över hela den kommunala sektorn och erinrar d1irvid om vad konstitutionsutskottet (K U J976/77: ~5) har anfört i denna fråga. Delegationen bör i
första hand avse beslut som fä.r överklagas självständigt. Detta bör beaktas
i lagstiftningsarhetet.
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Malmö, Hdsingborgs och Kalmar kommuner tillstyrker utredningens
förslag. Hi\.bo kommun framhtilh:r vikten av att kommunerna sjiilva f:'ir
bestämma hur Jelegationsreglerna skall tilliimpas. En striivan biir vara att
de förtroendevalda utformar principerna för arbetet och utformar rn:ilen.
som skall viigleJa förvaltningsmyndigheterna vid delegationens utövande.
Enligt Sundsvalls kommun bör en l:'ingt driven delegation av beslutanderätten gynna kontinuiteten i hehandlingsarbetet. För att kravet

p~1

demo-

krati sk<1ll tillgodoses måste dock vid en s;1Jan lf1ngtg;)ende delegation
riktlinjer utformas för socialtjiinstens olika verksamhetsgrenar.
Jag anser i likhet med socialutredningen att delegationsreglcrna for
socialnämnd och social distriktsnämnd hör svara mot dem som gäller för
kommunens oreglerade nämnder. Ni'igon annan mening har inte heller
kommit fram i remissyttrandena. Bestämmelserna i 3 kap. I~ ~ KL bör
således göras tillämpliga på socialniimnd och social distriktsnämnd.
I prnp. (1975/76: 187) om kommunal demokrati. ny kommunallag m. m.
redovisar föredragande departementschefen vissa principiella synpunkter
på delegationsinstitutets användning. Departementschcfcn framhtilla att
man rm'.'lste göra en avvägning mellan demokratiaspekterna m:h kravet pt1
effektivitet i den kommunala förvaltningen. De förtroendevalda i niimnderna har det politiska ansvaret och maste därför kunna fatta heslut och
utöva inflytande över frågor som är av betydelse för medhorgarna. Det
innebär att de förtroendevalda bör kunna följa den fortlöpande kommunala
verksamheten. även om man inte fattar beslut i varje enskilt iirende.
Delegation i mindre viktiga ärenden kan ge de förtroendevalda möjlighet
att ägna mer tid i\.t planering, riktlinjer och andra principiella frågor.
Delegation bör förekomma främst i rutiniirenden. t. ex. i ärenden diir det är
fråga om en direkt tillämpning av riktlinjer som nämnden har faststiillt.
Ni\.gra närmare anvisningar för tillämpningen av delegationsinstitutet
föreslogs inte i propositionen. Det framhölls i stället att förutsättningarna
för vad som kan och bör delegeras varierar mellan kommuner av olika
storlek och att de! därför. liksom hittills. bör tillkomma kommunerna att
själva bestämma hur delegationsrcglerna skall tillämpas. Niir delegationsförfarandets tillämpning övervägs är det enligt föredraganden nödviindigt
att noggrant beakta de krav som har ställts på ett vidgat inflytande och en
förbättrad information från de förtroendevaldas och frftn medborgarnas
sida.
Jag kan för socialtjänstens vidkommande ansluta mig till de allmänna
riktlinjer för delegationsinstituters tillämpning som har getts i i.len nämnda
propositionen. Kraven på vidgat inflytande och förhättrad information
ligger väl i linje med de övergripande målen för socialtjänsten.
Det bör således ankomma pft kommunfullmiiktige att pröva vilka ärendegrupper inom socialtjänsten som bör omfattas av niimndens dclegationsrätt. Kommunförbundet har till kommunernas vägledning i fri\.ga om socialvi\.rdsärendena utarbetat en förteckning över de ärendegrupper som
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man har ansett hör kunna komma i frf1ga för delegation. Det kan förutsättas
att Knmmunforhumlct kommer att

bist~

1-;.nmmunerna även nlir det gäller

SlH:ialtjiinstcn.
Niimnden f{1r själv ta stiillning till i vilken utstriickning Jen vill utnyttja
Jen delcgationsrätt som fullmäktige har heslutat om. Med anledning av de
synpunkter Sl)Jll förts fram i n:missyttrandena vill jag erinra om att endast
beslut med karaktlir av slutligt avgöranue forutsiitter fullmäktiges medgivande för att kunna delegeras. Delegationsrlitkn omfattar sf1lcdes endast
verklig beslutanuerätt, uvs. rätt att fatta heslut som för överklagas sjiilvständigt.
Nämnden kan när som helst t1terkalla delegationsriitten. Nämnden kan
oeks;\ genom eget handlande föregripa delegatens beslut i ett enskilt
ärende genom att sj1ilv ta över ärendet o~h hesluta. Det kan giiila ett frt1n
prin~ipiell

synpunkt viktigt ärende som niirnmlen anser att den bör besluta

själv i.
Yttrande med anledning av besvär i.iver heslut som har fattats mt!u stiiu
av delegation kan avges antingen av

so~ialniimnden

samfällt eller av den

avdelning eller den person som har fattat det överklagade heslutet.
Lagens krav pt1 samfällt yttramk gäller endast vid hesviir över niimndens egna heslut. För att nämnden skall kunna fä insyn i hur Jelegationsrätten utövas kan det ofta vara lindamålsenligt att låta rlitten att avge
yttrande med anledning av besvär tillkomma nämnden. Det gäller särskilt
för heslut i fråga om rätt till biständ som fattas med stöd av delegation.
Besvären kan här ofta komma att röra fr?1gan om hur begriinsad1.: resurser
inom kommunen skall utnyttjas.
Jag delar sodalutredningens uppfattning att vissa beslut som fattas meu
stöd av LVU inte bör kunna delegeras. Det g;iJler beslut att ansöka om
vtird utan samtycke. beslut om omedelbart omhändertagande och om
vårdens upphörande. Dcssa hcslut är ofta djupt ingripande för den enskilde. De förutsätter en ingående prövning av den unges förhi)llanden. Beslutanderätten i st1dana frågor bör därför inte tillkomma en person ensam. Det
iir frttn riittssiikerhctssynpunkt angeliiget att s;idana fr[1gor avgörs av de
förtrocndevaJJa.
I kommuner utan Jistriktsnänmdcr arbetar !lera socialnämnder med
omfattande delegation tills. k. utskott eller delegationer. En s::\dan ordning
kan ofta vara lämplig för att nä en ändamälsenlig fördelning av uppgifterna
mellan nämndens ledamöter. Jag ansluter mig till socialutredningens förslag att i kommuner utan distriktsnämnder beslutanderätten i frågor enligt
L VU skall kunna delegeras till nera förtroendevalda. Härigenom kan en
snabbare heslutsordning näs utan att kravet pi\ rättssäkerhet i förfarandet
eftersätts.
Som framgår av vad jag har sagt tidigare kommer bestämmelser om
tillstånd att ta emot annans barn för vård m:h fostran, om förbud att flytta
sådant barn från hemmet eller att motta vistelsebarn att tas in i socialtjänst-
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lagen. lfr:1gavarande heslut lir i dag undandragna delegation. Beslut i de
angivna frågorna bör i enlighet med soci;iltitredningens förslag alltjämt
vara undantagna fr:u1 dclegalionsriitten. Likas:1 hör undantag giilla i vissa
iirenden enligt föräldrahalken. lagen ( 1947: .'i29l om allmiinna harnhidrag
och lagen ( 1964: I-Bl om hidragsförskott. i vilka delegation inte heller kan
ske i dag.

Orc((iirandehe.1/111
Enligt 8

*ShjL far socialnämndens ordförande t.v. hevilja sm:ialhjiilr.

om nt!gon iir i s;:\ triingande behov av sitdan hjiilr att socialniimndens
sammantriide inte kan avvaktas. Ordförandens beslut kan inte återkallas.
Beslutet skall anmiilas vid nämndens niista sammantriide.
Kan barnaviinlsnämndens beslut inte ;1vvaktas. H1r pt1 motsvarande siitt
enligt 11

*AvL barnavi.lrdsnämndens ordförande vidta vissa titgiirder och

fatta vissa heslut som särskilt anges i lagen. Ordförandens hehörighet
omfattar till en bör:jan varje Mgiird som ankommer pi1 niimnden enligt 4 och
5 kap. BvL. Ordföranden kan alltst1 hl. a. omhiinderta undert1rig för utredning eller samhällsv~ml. besluta att samhällsvärd skall äterupptas efter
villkorligt upphörande och meddela tillsttmd att ta emot fosterharn.
Ordförandens beslut enligt 11

~

Bv L gäller omedelbart. Det kan inte

överklagas. och det skall inte underställas enligt de regler som giiller för
niimndens beslut. Beslutet gäller endast i avvaktan

p~I

niimndens prövning.

I vissa fall skall ordföranden omedelbart sammankalla nämnden för att
besluta i ärendet.
Srn.:ialutredningen föreslår att ordföranden skall kunna besluta i två
avseenden. niimligen om omedelbart omhändertagande enligt L VU när
socialnämndens beslut inte kan avvaktas och om förbud mot att flytta barn
frftn fosterhem n~ir niimndens prövning inte kan avvaktas utan fara eller
allvarlig olägenhet. Ordföranden föresliis även fä riitt att erhtilla
polishandräckning for att genomföra beslut om viird eller omhändertagande enligt LVU.
lJtredningens förslag herörs endast av ett fä.tal remissinstanser. JO ifr;'tgasiitter om utredningen anfört tillräckliga skäl för att Mingä den reglering
somf".n.giillcrenligt Il* HvL.
Jag anser för min del att beslut som nämnden i övrigt kan fatta med stöd
av socialtjänstlagen inte har den beskaffenheten att det gör det nödvändigt
med en särskild beslutsordning för brådskande fall. Jag ansluter mig sh.ledcs till socialutredningens förslag.

2. / 6. 7 Fiirl'll It ni 11g.1·orgcmisa tio1H'll
Förvaltningsorganisationcn inom sm;ialvi\.rdcn utgör nu den största enheten av de olika kommunala förvaltningarna sett frän kostnads- och
persunalsynpunkt. Den kommunala socialvttrden tar i dag i anspråk omkring 30 r,-;. av kommunens samlade driftkostnader. Det är givetvis angclä-
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get att kommunerna finner former för organisationen som ansluter till Je
ändrade förutslittningar för socialtjiinsten

Slllll

följer av förslagen.

N1/gm dwg i 111rcckli11i;e11

Förvaltningsorganisationen prliglas alltjämt av en stark funktionsindclning trots att nära nog alla kommuner har inriittat sociala centralnämnder.
Verksamheten lir i f1tskilliga kommuner JclaJ pti olika avdelningar. Som
regel finns Jet en utrednings- och hehandlingsavdelning som svarar för de
inJiviJuella vt1rJ;'1tgiirderna. Vid sidan av denna finns det ofta en serviceavdelning som svarar för servicefunktionerna inom harn- och iildreomsorgen. I en del kommuner har ucksti serviceavdelningen delats i en
avdelning för äldreomsorg oeh en för harnomsorg. Vid sidan av dessa
avdelningar finns

ocks~1

en avdelning för de kamerala funktionerna.

De olika avdelningarna anviinder sig av olika system för att förJela
ärendena. Socialassistenterna inom utredningsavdelningen använder ofta
fördelning efter personnummer eller begynnelsebokstäver av enskilda
ärenden. Inom barnomsorgen fördelas inte siillan ärendena genom att
tjänstemännen

har olika specialistfunktioner.

Hemvardsassistenterna

inom äldreomsorgen arbetar däremot vanligtvis inom olika geografiska
distrikt.
Inom de olika avdelningarna har utvecklats olika specialistfunktioner.
Inom utrednings- och behandlingsavdelningarna görs arbetet ofta av familjerättsassistenter.

fosterharnsinspektörer.

fältassistenter,

familjetera-

peuter. grannskapsarhetare eller andra specialister.
Särskilda fiiltassiste1111jii11ster började inrättas i början av 1970-talet.
Fältassistenterna skulle vara soeialbyrtms förlängda arm ute i kommundelarna oeh huvudsakligen svara för uppsökande verksamhet. gängbearbetning, grannskapsarbete, kontakter med ungdomsgårdar m. m. Det förutsattes att assistenterna skulle samarbeta med de socialassistenter som
hade sin huvudsakliga sysselsättning på socialbyrån. Det har emellertid
blivit allt vanligare att fältassistenterna i sitt arhete ser sig som fristående
från socialbyrån och utan rapporteringsskyldighet till denna i fri'lga om
iakttagna missförhållanden. Som skäl för detta äheropar man att en förutsättning för att fältassistenten skall fä kontakt med ungdomar i riskzonen
är att assistenten inte identifieras med socialbyrån. Detta har ibland lett till
att det inom fältassistentarbetet har utvecklats särskilda normer och värderingar för hur det sociala arbetet skall bedrivas. Därmed har lätt konfliktsituationer uppstått i förhi'lllande till nämnden och till övriga socialassistenter. Det har mot den bakgrunden setts som alltmer angeläget att
samtliga assistenter fullgör fältuppgifter. P::\ det sättet kan en bättre kontakt näs mellan handläggarna och hehovsgrupperna ute i de olika distrikten. För att det skall kunna genomföras krävs en ändring av personalens
arbetstider. nå.got som har visat sig svårt att genomföra. Genom en breddning av fältarbetet kan på. sikt en sådan organisation uppnås.
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A.1·.1is1e11ter fiir .fi1111i/jeriit tslig11 iire11d1·11 hiirjade införas i samband med
att lagstiftningen om harnavtirdsm~in upjihiirdc att gtilla. Man farm att
utredningar om faderskap m:h faststiillandc av faderskap ofta var s;·1 knmplicerade att de kriivde insatser av personal med särskild sakkunskap.
Antalet komplicerade faderskapsutredningar har emellertid under senare
är minskat. Familjer;ittsassistentcrnas arbete har härigenom alltmer kommit att förskjutas mot information och rtidgivning till föräldrar om vftrdnad.
om konsekvenser av sammanboende och om andra familjerättsliga frflgor.
ramiljeriittsassistenterna för ocks<'t i stor utsträckning svara för
vftrdnadsutredningar och adoptionsutredningar. En metodik som under
senare år alltmer har börjat att tillämpas av familjerättsassistenterna i
handläggningen av v~trdnadsän:nden iir att i första hand genom terapeutiska insatser försöka ena förtildrarna i vftrdnadsfri'lgan.
En annan specialistfunktion som p{t senare tid har börjat inrättas inom
de sociala avdelningarna är s. k. rtlrdgrupper. Syftet med att tillsätta en
sådan grupp är att förstiirka kvaliteten ptt omsorgerna om de s. k. tunga
alkoholmissbrukarna. En kommun inrättade för ett antal år sedan en sttdan
vi'lrdgrupp. Gruppen bestod av en socialinspektör och fyra socialassistenter. Gruppen har nyligen utvärderat sin verksamhet. Det visade sig att
det hade varit svårt att fastställa vardgruppens ansvarsområde. Man var
framför allt osäker pt\ om gruppen skulle svara även för den ekonomiska
hjälpen och för barnavtlrdande insatser. Kompetenskonflikter hade härigenom uppkommit mellan vt\rdgruppen och övriga socialassistenter. Det
framkom ocksd att personalomsättningen inom gruppen hade vari! hög.
Personalen hade inte orkat med att arbeta med enbart tunga och komplicerade ärenden.
Inom avdelningarna för ledning och administration av barnomsorgen
finns del ofta en li'lngt gt\ende specialisering. Det förekommer att en harnassistent svarar för familjedaghemmen, en annan för daghemmen och en
tredje för deltidsgrupperna osv. Det förekommer ockst\ att man inom
avdelningarna inrättar specialisttjänster som barnomsorgspsykolog och
barnomsorgskurator. Psykologen arbetar enhart med barn som för kommunal barnomsorg och inte med övriga harnavt\rdsärenden, som handläggs
av en annan avdelning. Kuratorn kopplas in i ärenden där det finns behov
av andra sociala tjänster än barnomsorg. Det kan gälla ekonomiskt bistånd, stödinsatser i hemmet, placering i enskilt hem eller liknande insatser. Det förekommer att barnomsorgen svarar för en uppsökande verksamhet utan att denna samordnas med den övriga uppsökande verksamheten
för barn och ungdom som bedrivs i kommunen.

1 syfte att utnyttja socialvi\rdens samlade resurser bättre har barnomsorgsassistenlernas verksamhet i en del kommuner förlagts till dis1rik1.
Assistenten fär inom ett geografiskt distrikl svara för kommunens samlade
utbud av barnomsorg. P<'t st\ sätt får assistenten en samlad kunskap om
distriktets behov av insatser inom barnomsorgen. Samverkan med andra
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avdelningar och framför allt med andra myndigheter somt. ex. harnavilrds.::entraler har hiirigenom kunnat underliittas.
Verksamheten inom iildrcomsorgen har i flera kommuner uppdelats pi1
en avdelning för "öppen" vtml och en avdelning fi.ir "sluten" vi1rd. Socialassis1cntcrna har specialiserat sig inom de olika avdelningarna. Det förekommer si·dedes att en hemviirdsassistent svarar för den uppstikanJc verksamheten. en annan för hemhjiilp och en tredje för färdtjiinst. En sfidan
upngiftsfördclning har visat sig medföra avsevlirda nackdelar. i\-lan har
f111,nit att en mer lindamalsenlig ordning kan

n~1s

om de olika delarna av

iildreomsorgen integreras. Dit kommer samma hcmvt1rdsassistcnt att svara
för hehovshcdömning och ev. beslut i frr1ga om samtliga srn:iala tjiinster
som kan komma i fri1ga. Hemv[1rdsassistenten kan pt"1 sti siitt svara för det
samlade utbudet av äldreomsorg inom ett geografiskt distrikt. Den hjiilphehövande kan fä direkt hesked. vilket innehär en snahhare handläggning
1lch en större trygghet för honom eller henne.
Srnp1111 /, /t' r 111/ de 11.fi·a1111 id11.fi"in·11/111i 11g.1·orga 11i.rn 1ione11
lkhovet av sociala insatser varierar friin kommun till kommun beroende
pt1 de lokala förhällandena. Ett gemensamt drag i utvecklingen iir att
hehovet av harnomsorg och äldreomsorg har ökat mycket kraftigt under
senare i1r. Denna ut veckling kan viintas fortsiitta. Den ställer krav pi1
iikade resurser for de vcrksamhetsgrenar som skall svara för iildre- och
barnomsorgen. De ökande kostnaderna inom denna del av socialtjiinsten
stiiller od.sf1 krav pä en gcnomtiinkt planering och resursfördelning inom
socialtjänsten.
De mäl som skall gälla for socialtjänsten kommer givetvis att bli viigledande även för förvaltningsorganisationens utformning. Helhetssynen i
vård- och hehandlingsarbetet gör det således nt\tlviinJigt med en organisation som medger en samlad hedömning av den enskildes behov. Det är inte
förer.ligt med en sädan syn att man behåller en organisation som är uppbyggd efter olika hehovskategorier. Den hjiilpsökande hör i princip kunna
viinJa sig till e11 ställe för att fä den hjälp och det stöd som han behöver.
Ett krav som hör ställas pil organisationen är salcdes att den kan tlstadkomma ett sarnmanhMlet ansvar för att de behov som anges i var:ie enskilt
behandlingsprogram hlir tillgodosedda. Utan att man hryter mot denna
princip kan det framför allt i större kommuner bli nödvändigt med viss
specialisering inom socialvården. En sådan specialisering kan vara nödvändig för att möjliggöra den särskilda kompetens som behövs i vissa
iirenden. Om organisationen utformas så att den leder till olika arbetslag,
kan en sådan specialisering inom arbetsgruppen bidra till att förstärka hela
gruppens kompetens. Sammanfattningsvis bör sftlcdes funktionsindclning
förekomma i si\ liten utstriickning som möjligt. Jag anser Jet mycket viktigt
att den framtida socialtjänsten öppnar viigen för ett närmare samarbete
mellan
stenter.

socialassistenter.

harnomsorgsassistenter

och

hemvfadsassi-
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1'ära sammanhiinganJe med detta iir kravet ptt knntinuitet. Organisatinnen hör utformas s;i att den enskilde inte hehöver viinda sig till flera olika
tjiinstemän fiir att fit hjiilp eller service. Sl)cialtjiinstcns olika funktioner
bi.ir niirmas varandra och oniiJiga kompetensgriinser bör suddas ut. En
högt specialiserad organisation kan försvt1ra tilliimpningen av kontinuiteten i värd- och hehandlingsarhetet inom socialtjänsten.
ViJ utformningen av socialtjiinstorganisationen bör man ocksi) liigga
stor vikt vid niirhetskravet. Socialtjiinsten och de hjälphehövande hör vara
geografiskt nära varandra. Det kan för att tillgodose niirhetskravet vara
liimpligt att lokalisera socialtjiinsten tillsammans med andra serviceorgan i
olika Jelar av kommunen eller i större hostadsomrti.Jen. ()lika organs
verksamhet hör sttledes kunna omfatta samma geografiska nmrt1den.
Vid en uppdelning p;\ Jistrikt mti.ste man emellertid heakta kravet ptt
tillräckligt hefolkningsunderlag. En för stor spriJning av resurserna kan
medföra svnrigheter att upprätthttlla en tillfredsställande serviceniv?1. Ett
alternativ kan vara att en del av de sociala tjänsterna tillhandahiills ute i de
olika kommundelarna. medan de specialiserade resurserna finns centralt.
En sådan organisation kan dock medföra svårigheter att upprätthålla kontinuiteten i personkontakten.
Flera skäl talar sf1ledes för en så sammanh:Ukn organisation som möjligt. Det underlättar för den hjälpsökandc att finna riitt instans. Om socialtjänsten skall organiseras i mindre enheter som verkar i olika kommundelar. bör förutsättningen vara att enheten ges tillräcklig kompetens för att
direkt kunna klara av största delen av de frilgor som aktualiseras där.
På sikt bör man enligt min mening efterstriiva en sammanhållen organisation. Ett första steg mot en sådan sammanhtlllen organisation har redan
tagits i flera kommuner genom att man med bihehällna avdelningar för
utrednings- och behandlingsarbete. harnomsorg och iildreomsorg har inrättat gemensamma distrikt pt1 handläggarnivä. Dessa geografiska distrikt kan
samordnas med andra huvudmäns verksamhetsomrflden. Gemensamma
distrikt kan pft det sättet inrättas fört. ex. socialtjiinst, skola. mödravård
och barnhälsovård.
2. 17 Handläggning a\· ärende
2.17. J All111ii11r 0111 11rred11i11gl'11
1 I kap. 9

~

regeringsformen sägs att domstolar samt förvaltningsmyn-

digheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen
skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet
och opartiskhet. Jag finner det naturligt att inledningsvis erinra om denna
ocksi'I för de sociala myndigheternas verksamhet grundläggande handlingsregel.
Betecirningen utreJning används i vilrdlagarna om all den verksamhet
som syftar till att göra det möjligt för en nämnd att fatta beslut i ett ärende
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hos niirnnden, Jag tänker i fortsiillningen anviinda begreppet utredning
inom

socialtj~1nsten

Enligt 14

i samma betydelse.

*BvL skall utredning inledas utan dröjsmf1l. om det enligt RvL

eller annan författning

~!ligger

barnavl\rdsniimnden att med anledning av en

ansökan eller annars pröva viss fraga eller om niimndcn genom anmiilan
eller pft annat sätt har fått kännedom om fall där t1tgärd som ankommer på
nämnden kan antas vara påkallad.
Nykterhetsniimnd. som genom anmälan eller pä annat sätt har fått
bnnedom om att någon har använt alkoholhaltiga drycker till uppcnhar
skada för sig eller annan. skall enligt 12

*NvL skyndsamt l<'\ta verkställa

utredning.
Enligt 16

*ShjL skall socialnämnden göra sig noga underrättad om de

omständigheter som råder innan man beslutar i ärende om socialhjälp och
utreda hur behovet pä lämpligaste sätt bör avhjälpas.
Vi'lrdlagarna innehfiller utöver dessa centrala bestämmelser t1tskilliga
detaljerade föreskrifter om vilken utredning som skall göras och hur den
skall bedrivas. Det gäller hl. a. vem som skall höras under utredningen.
inhämtande av yttrande av läkare eller annan sakkunnig samt vite och
polishandräckning.
Socialutredningen konstaterar inledningsvis att det för den enskildes
rättssäkerhet är viktigt att myndigheterna grnndar sina avgöranden på en
tillförlitlig utredning. När regler om utredning utformas. måste man väga
det intrång i den personliga integriteten som lttngt gående befogenheter för
myndigheten medför mot de intressen som myndigheten skall tillgodose
genom sitt beslut. Ju mer ingripande de beslut är som nämnden för fatta.
desto angelägnare framstar kravet på ett tillförlitligt beslutsundcrlag. Föriindras de sociala insatsernas karaktär sa att de endast omfattar stöd- och
hjälpåtgärder i samförstand med den enskilde. finns det enligt socialutredningen inte längre hehov av särskilda tvängsmcdcl för att säkerställa bcslutsunderlagct.
Med detta som utgängspunkt föreslår socialutredningen att det i den nya
lagstiftningen skall tas in en regel av följande lydelse. "Socialnämnden
skall utan dröjsmål inleda utredning om vad som genom ansökan eller pi\
annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda
fitgärd av nämnden. Nämnden för höra den saken rör och annan som kan
lämna upplysning i ärendet. ..
Socialutredningen framhåller hl. a. att en utredning skall hegränsas till
att avse omständigheter som har betydelse för bedömningen av sökandens
behov av stöd eller hjälp. Ofta räcker det med ett samtal med sökanden.
Ibland kan niimnden behöva vända sig till en annan myndighet. t. ex. för
att fä reda pti vilka åtgärder myndigheten har vidtagit. Nämnden kan också
behöva samordna sina hjälpinsatser med en annan myndighet. Samråd
med en annan myndighet hör som regel inte ske utan klientens samtycke.
Behöver nämnden under utredningen konlakta arhetsgivare eller annan
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enskild rerson förutsiitter det att det giirs i samförst(111d med klienten.
Motsiitter sig klienten att hans urpgifter koi1trnlleras. Hir enligt utredningen denna omständighet bedömas tillsammans med andra niir Iiremlcl avgör~. Det nu sagda giillcr niir den enskilde sjiilv har sök! hjiilp.
När del gäller den uppsökande verksamheren skall nämnden vända sig
till den saken rör. upplysa om vad som har blivit känt och föresl{1 stöd- och
hjälpinsatser. Endast i samforsti\nd med den enskilde hör utredning inledas, säger socialutredningen. I sociala nödsituationer för dock enligt utredningen inte hiinsyn till den personliga integriteten hindra socialtjänsten
fdn att göra något åt svririgheterna. Barn och ungdom mft.ste i vissa
silllationer fä vfml även mot föräldrarnas eller den unges vilja. Socialutredningen framhtiller att nämnden genast mriste inleda utredning om det kan
antas att sådan vård behövs. Det är enligt utredningen uppenbart att
nämnden di\. inte kan vara hunden av den enskildes samtycke för att kunna
genomföra en utredning. Nämnden bör enligt socialutredningen i dessa fall
ocksfl kunna lämna de upplysningar om den enskildes personliga förhtillanden som behiivs för att utredningen skall kunna genomföras. Detsamma
gäller om varet behövs enligt omsorgs lagen eller LSPV.
Slutligen ptipekar sociallllredningen att det sist sagda bör gälla även när
socialnämnden enligt lag eller annan författning skall avge yttrande till
annan myndighet. t. ex. till domstol i vårdnadsäremlc. eller göra ansökan.
t. ex. till domstol i faderskapsmål. Även i dessa ärenden bör nämnden
således kunna höra myndighet och annan som kan lämna upplysningar i
ärendet utan att den som yttrandet eller ansökan avser har lämnat sitt
samtycke. Den saken rör skall emellertid underrättas om utredningen så
snart den inleds.
Socialutredningen framh<\ller vidare att det inte finns något behov av att
ge nämnden befogenhet att kalla den enskilde vid vite eller mot hans vilja
genomföra läkarundersökning eller hembesök i de fall dä klienten själv har
vänt sig till nämnden. Inte heller när nämnden skall lämna yttrande eller
göra ansökan till domstol eller annan myndighet finns det enligt utredningens mening nttgol praktiskt behov av att ge socialnämnden särskilda
tvångsmedel för att kunna genomföra utredning. Annorlunda är dock situationen n1ir nämnden mf1ste överväga vård enligt LVU. I dessa fall hör
nämnden kunna påkalla polishandräckning för att genomföra läkarundersökning av den unge.
Remissinstanserna har i allt väsentligt slutit upp bakom den syn som
socialutredningen har redovisat på hur utredningen av ärenden vid socialnämnd bör bedrivas. från flera håll framhålls vikten av att utredningen
bedrivs med hänsynstagande till den enskildes integritet. Några remissinstanser uttrycker viss tveksamhet främst i fråga om nämndens handlande i
;irenden som gäller ungdomars skydd. Särskilt JO har här anfört betänkligheter mot utredningens förslag och menat att det är nödvändigt att socialnämnderna ges möjlighet att utreda ärenden om barn- och ungdomsvärd
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ohcrocndc av föriildrarnas samtycke ocks?1 i fall niir vf1rd enligt LVU ;innu
inte iir aktuell.
I denna fr:iga har jag i allt viisentligt samma instiillning som JO. Jag
hchandlar den senare i samhand med friigorna om värd utan samtycke
(avsnitt 2.2.'il. Jag uppch;'11ler mig diirför nu närmast enbart vid sädan
verksamhet av socialniimnden som inte tas upp i det sammanhanget.
Ett ärende kan aktualiseras hos nfönnden pi\ flera sätt. Det kan ske
genom initiativ av den som söker nämndens hisWnd. men det kan l>cksf1
ske genom att annan enskild person eller myndighet pi1kallar nämndens
uppmiirksamhct och visar pf1 att nägon kan vara i hehov av nämndens
bistf1nd. I vissa fall har det i lag föreskrivits skyldighet att göra s:'ldana
påpekanden till nämnden

(t.

ex.

7~lagenI1970:

av berusade personer m. m. (LOB) och 3

~

.'i 11 lom omhiindertagande

polisinstruktionen ( 1972: 511 ).

Enligt andra författningar åligger det social nämnd att själv ta initiativ till
:'ltgärd hos annan myndighet eller bisti'l med utredning i ärenden pf1 hcgäran
av annan myndighet

(I.

ex. 53

~

omsorgslagen. 2 kap. m. Il. hestämmclscr i

föräldrahalkcn). Som framgttr av vad jag har sagt tidigare (avsnitt 2.3)
i'iligger det socialnämnden att inom ramen för det yttersta ansvar som
nämnden har vara aktiv i alla de situationer där man har anledning att tro
att n:'lgon inom nämndens ansvarsomri\de far illa och är i hehov av stöd och
hjälp.
I alla de fall som jag har nämnt nu m:'lste enligt min mening nämnden
vidta utredningsi\tgärder i den bemärkelse som jag har angett inledningsvis. Även ett hemhesök eller en annan individuellt inriktad uppsökande
åtgärd hör ses som en inledd utredning. Detta för främst betydelse för att
bestämma dokumentationsskyldigheten. rrägan blir närmast att avgriinsa
vilken omfattning den inledda utredningen skall fä ta utan att den enskilde
själv har gett sitt godkännande. Jag anser att socialutredningens beskrivning i detta hänseende är väl avvägd. Jag skall därför bara helt kort
sammanfatta de handlingsregler som bör gälla.
Om en enskild själv söker nämndens bistånd, bör uppgifter till grund för
beslutet hämtas främst fr{111 honom sjiilv. Uppgifter frt111 utomsti\ende enskild eller myndighet - bör primärt inte fä inhämtas om inte sökanden
själv har gätt med på det. Sökanden hör innan han ger sitt tillstånd informeras om vilka uppgiftskällor nämnden anser sig höra höra. Särskild försiktighet bör iakttas när uppgifter inhämtas fri\.n enskilda, även om sökanden
har gett sitt tillstånd till t\tgärdcn. Påkallas nämndens bistf111d av ni\.gon
annan än den hjälpbehövancle själv, måste elen första utredningsåtgänlen
som regel bli att kontakta den som har uppgetts behöva hjälp eller i
förekommande fall legal ställföreträdare för honom. Vad nämnden dä kan
göra är att erbjuda stöd och hjälp. Avvisar den hjälpbehövande erbjudandet, kan någon ytlerligare åtgärd som regel inte vidtas av nämnden. Undantag mästc dock göras för de fall där den enskilde pf1 grund av brister i
mognaden eller i sinnesfunktionerna inte inser sitt eget bästa. Detta är
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fallet när det inte kan uteslutas att den enskilde är i behov av vt1rd
oberoende av sitt samtycke enligt den fagstiftiling som reglerar detta. Här
måste nämnden inom ramen för sitt yttersta ansvar ha skyldighet att agera
utan den enskildes tillstand för att fä nödvändig vtml till stt111d. Ett annat
undantag är när nämndens skyldighet att agera eller bistt1 med utredning
har föreskrivits i lag eller annan författning. I dessa fall far den enskildes
samtycke till utredningsätgärderna begränsad betydelse. För nämndens
handlande gäller dock i samma mån som i andra fall all utredningen bör
bedrivas med stor hänsyn till den enskildes intresse av integritet och utan
att kravet på saklighet och opartiskhet eftersätts.
Socialutredningen har inte ansett det nödvändigt att föreslä någon motsvarighet i den nya lagstiftningen till de regler som nu finns i vardlagarna
om att utredning skall bedrivas skyndsamt och sä att obehag eller olägenhet inte onödigtvis vållas den enskilde. Jag delar denna uppfattning. De
angivna kraven är principer som gäller för all offentlig förvaltning.

2.17.2 Dok11111entatio11 och i11syn i 11tred11ing.1·111aterialet
Värdlagarna innehåller ocksi'I vissa föreskrifter om utredningsprotokoll
m. m. Jag kommer senare i samband med behandlingen av frågor om
personregister och personakter att behandla dokumentationen vid socialnämnd rent allmänt (avsnitt 2.20. l l. I detta sammanhang vill jag emellertid
ta upp ett par frågor som mera direkt berör sättet att bedriva utredning.
Socialutredningen har bl. a. framhäll it att nämnderna uppenbarligen
måste föra anteckningar om vidtagna åtgärder och om skälen till dessa.
Dokumentationen bör emellertid begränsas till detta. Uppgifter som innefattar subjektiva värderingar av den enskilde bör inte förekomma. Socialutredningen framhåller vidare att det för den enskildes förtroende för
socialtjänsten är viktigt all han får insyn i de anteckningar som görs om
honom under pil.gående värd och behandling. Dessa anteckningar bör
därför enligt utredningen upprättas tillsammans med honom när det är
möjligt. Har så inte kunnat ske, bör den enskilde i efterhand fä möjlighet
att ta del av anteckningarna.
Socialutredningen föreslår att de nämnda principerna för dokumentation
skall komma till uttryck i två bestämmelser i den nya lagstiftningen. I den
ena sägs att vad som har framkommit vid utredning och som har betydelse
för ärendets avgörande skall tillvaratas på ett betryggande sätt och att
handling som rör enskilds personliga förhållanden skall förvaras så att den
inte kan kommas ät av den som är obehörig. I den andra sägs att den
enskilde bör hållas underrättad om de journalantcckningar som förs beträffande honom.
Socialutredningens uttalanden i frågan om dokumentation av uppgifter
som kommer fram under en utredning har godtagits utan kommentarer av
flertalet remissinstanser. Särskilda synpunkter har dock framförts från
vissa håll, främst av JO. JO ifrägasätter inledningsvis socialutredningens
26 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr I. ])e/ A
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pftstfiende att dokumentationen skall hegränsas till uppgifter om vilka
ätgiirder som har vidtagits rn:h sklilen for dessa samt att uppgifter som
innefattar suhjektiva viirderingar inte för förekomma. JO anför:
Enligt JO:s mening hör dokumentationsskyldigheten rimligen omfalla
även uppgifter om åtgärder som övervägts men av olika sbl inte genomförts samt om de övcrviiganden som legat hakom dessa hedömningar. Inte
heller kan man kriiva att suhjektiva viirdcringar inte skall fä förekomma.
Vissa uppgifter är av det slaget att de endast kan lämnas i form av en
suhjektiv viirdering. De hehiiver för den skull inte vara irrelevanta. Vad
som ?1syftats är måhända att uppgifterna skall vara underbyggda och av
betydelse för ärendet och att de inte hör innefatta förklenande värdeomdömen om klienten. Generellt bör gälla att dokumentation. for al! vara
godtaghar. mflste omfatta alla uppgifter som är nödvändiga för en rättvisande bedömning sf1väl av det enskilda ärendet som av ärendets handläggning.
Vidare anför JO bl. a.:
Även med hiinsyn till att det yttersta ansvaret för ärendenas handläggning inte åvilar tjänstemiinnen utan de politiska förtroendemännen är det
viktigt att dokumentationen inte görs alltför sparsam. Politikerna mtiste
således ha möjlighet att sätta sig in i enskilda ärendens handläggning och
kontrollera i vad miin tjänstemännen följt nämndens riktlinjer och intentioner. Självfallet kan inte nämnden kontrollera alla enskildheter. Det hör
emellertid finnas möjlighet att göra stickprovskontroller liksom att undersöka speciella frägor. t. ex. om en viss tjänsteman fött kännedom om att ett
harn farit illa och vilka åtgärder som i sä fall vidtagits. En sak som
nämnden ofta borde ha anledning att fräga sig är om tjänstemännen i
tillrikklig omfattning för upp ärenden för beslut i nämnden. Konsekvensen
av att en tjänsteman underltiter att färdigställa en utredning och förelägga
nämnden förslag till beslut är att nämnden aldrig för kännedom om ärendet. Om tjänstemännens dokumentation i form av journalanteckningar
dessutom är torftig kan allvarliga missfi.irhällanden inom en socialförvaltning undga att upptlickas. Enligt JO:s erfarenhet är det ofta oklart för
socialarbetarna när och i vilken omfattning dokumentationsskyldighet föreligger.
Jag kan i allt väsentligt instämma i vad JO har anfört. Jag vill särskilt
understryka att det många gtmger är befogat att också anteckna uppgifter
som har subjektiv karaktär. förutsatt att de har tillräckligt faktiskt underlag
och har betydelse för utredningen. I rimlig omfattning mflste vidare sådana
pt1sttlenden kunna refereras som har gjorts i en anmälan eller ansökan till
nämnden. även om de dt1 inte kan bestyrkas. Det är emellertid viktigt att så
längt möjligt undvika alla nedsättande omdömen i de anteckningar som
förs.
Den hestlimmelse som socialutredningen har föreslagit om dokumentationen i ärenden vid socialnämnd uttrycker enligt min uppfattning de
angivna riktlinjerna tillfredsställande. Jag vill samtidigt poängtera vikten
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av au den hlivande sociaJarherarcn redan under uthildningstiden far ordentlig undervi!\ning i principerna för saklig och korrekt dokumeritation.
Jag Mcrkommet· senare till hehovct av allmänna rf1d av socialstyrelsen i
dessa frågor (avsnitt L~O. I).
När det sedan gäller frt1gan om klientens insyn i utredningsmaterialet vill
jag till en bör:jan pftminna om att klienten enligt tryckfrihetsförordningens
och sekretesslagstiftningens hestämmclser i princip alltid har rätt att ta del
av en handling som rör honom själv och som har upprättats inom social-

**

tjänsten. Best;immelserna i 14 och 1.5
FL - som kommer att hli tillämpliga i ärende hos socialnämnd som innefattar myndighetsutövning - innebär vidare bl. a. all sökande. klagande eller annan part har rätt att ta del av
det som har tillförts ärendet med de begränsningar som kan följa av
sekretesslagstiftningen. Bestämmelserna innebär vidare att ärende inte fär
avgöras utan att parten har underrättats om det som har tillförts ärendet
genom annan än honom själv och tillfälle har beretts honom att yttra sig
över det.
Bl. a. JO har mot denna bakgrund ifrågasatt om den bestämmelse som
socialutredningen har föreslagit om att den enskilde hör hållas underrättad
om de journalanteckningar eller andra anteckningar som förs heträffande
honom tjänar något självständigt syfte. JO undrar hur utredningen har
tänkt sig att det rent praktiskt skall gä till att, när det är möjligt. upprätta
anteckningar tillsammans med den enskilde och i annat fall delge honom
dessa i efterhand. JO uttrycker oro för att Jen föreslagna bestämmelsen
t. o. m. kan fö till konsekvens all socialarhetarna Jrar sig för att anteckna
relevanta uppgifter. som man tror kommer att uppfattas negativt av klienten.
För egen del ser jag saken pä följande sätt.
De anteckningar som förs som ett led i socialnämndens utredanue verksamhet är avsedda att utgöra underlag för beslut som angår den enskilde
och som hl. a. har karaktären av myndighetsutövning. För skyluigheten att
föra denna typ av anteckningar har jag också föreslagit en uttrycklig
föreskrift i lagen. Dessa utredningsanteckningar hlir underkastade FL:s
regler om rätt för Jcn enskilue till insyn och kommunikation. Det finns
däremot moment i socialnämndernas verksamhet som inte direkt syftar till
sådana heslut. Hit hör t. ex. rädgivanue verksamhet, behanulingsarbete
och fortlöpande tillsyn under en pägäende v:\rdperiou. För löpande åtgärder i sådan verksamhet föreslås ingen uttrycklig dokumentationsskyldighet
i lagen. I praktiken förs emellertid sådana anteckningar i betydande omfattning. särskilt i form av journaler vid olika vårdinrättningar. För Jessa
handlingar hlir FL:s regler inte omedelbart tillämpliga utan här grundas
rätten till insyn på tryckfrihetsförordningens och sekretesslagens bestämmelser.
Jag anser liksom socialutredningen alt det har största betydelse för
allmfö1hctens förtroende för socialtjänsten att det råder öppenhet mellan
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myndigheten och dess klienter. Det lir dlirför viktigt att var och en som tar
myndighetens tjänster i anspråk ocksä är klar över i vilken utsträckning
hans fiirhf1llanden dokumenteras av myndigheten. Man hör enligt min
mening vidare str~iva efter att finna s~idana former för de sociala myndigheternas umghnge med medborgarna att det ter sig självklart att socialarbetaren tillsammans med den enskilde uppriittar de anteckningar om klienten
som är nödvändiga. Oe ntgänkr som socialtjänsten vidtar hör man komma
fram till i fullt samförstf111d med den hjälpsökande. Detta förutsätter i de
flesta fall att klienten ocksf1 iir införstådd med vad som antecknas om
honom.
Jag iir samtidigt medveten llm de svftrigheter som kan uppstft när det
giiller att införa de rutiner som socialutredningen har föreslagit i praktiken.
Den regel som utredningen har föreslagit har ocksä bara fält formen av en
rekommendation att hälla den enskilde underrättad om journalanteekningar och andra anteckningar som förs om honom. Jag vill tillägga att det
enligt min mening inte iir tillräcklig anledning att inte föra anteckningar
tillsammans med klienten att man befarar att han kan uppfatta dem som
negativa. En socialtjänst som hygger pa frivillighet och respekt för den
enskildes självbestämmanderätt och integritet förutsätter klientens medverkan så snart denna är praktiskt möjlig. En annan sak är att vad som har
tillförts utredningen frftn annat håll kan behöva hållas hemligt för klienten.
I 7 kap. 6
(avsnitt

* förslaget

~.18),

till ny sekretesslag. som jag strax återkommer till

finns regler om sekretess mot klienten i vissa fall. Dessa

regler skall skyddat. ex. en anmälare av harnmisshandel som annars skulle
riskera repressalier. Med det sagda ansluter jag mig. med gjorda kommentarer. till vad socialutredningen har anfört om sättet att förajournalanteckningar och andra anteckningar om klienten. Socialstyrelsen bör enligt min
menmg utforma allmänna räd till socialnämndernas vägledning i denna
fråga.

2.17.3 Fiirfarandet
Enligt I

* FL gäller förvaltningslagen vid handläggning av ärende hos

förvaltningsmyndighet. Har i lag eller i författning som har beslutats av
regeringen eller riksdagen meddelats nt1gon bestämmelse som avviker frtln
lagen. skall dock den bestämmelsen gälla. Frän FLs tillämpning undan\as
hl. a. ärenden hos kommunal myndighet. om ärendet avgörs genom beslut
som överklagas genom kommunalbesvär eller besvär hos kommunal be-

*

svärsnämnd (2 2 pl.
Enligt BvL ( 14 fjärde stycket) skall utan hinder av 2

*

*2 FL följande

bestämmelser i FL gälla beträffande barnavärdsnämnds handläggning av
ärende. allt si\. ocksä sädant ärende i vilket beslutet överklagas genom
kommunalbesvär: 6
partl. 9

* (om ombud eller hiträdel. 8 * (om vägledning av

*(om tolk). IO ~ (om remiss) samt -

om annat ej följer av 3

*FL -

14 ~(om ärendeinsyn), 15 *(om kommunikation). 17 *(om heslutsmotivering). 19

*(om rättelse av heslutl och ~O *(om ansvar).
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I 3 FL sägs att bestämmelserna i 14- 20 §§ FL gäller endast i den mån det
iir frhga om utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förman.
rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart
förhållande. Härmed avses alltså att uttrycka att de angivna bestämmelserna i FL är tillämpliga endast i ärende som innefattar s. k. myndighetsutövning mot enskild.
För nykterhetsnämnds och socialnämnds verksamhet saknas motsvarighet till 14 §fjärde stycket BvL. Däremot finns uttryckliga föreskrifter om
att FL:s regler om jäv (4 och 5 §§ FL) skall tillämpas i alla typer av ärenden
hos samtliga nämnder (7 § BvL, 3 § ShjL, 5 § NvL, 3 §lagen ( 1970: 296) om
social centralnämnd m. m.).
Socialutredningen har föreslagit att reglerna om jäv i 4 och 5 §§ FL skall
fä samma tillämpningsområde som hittills och att regeln i 14 fjärde
stycket BvL skall fä tillämpning i alla ärenden vid socialnämnd. Utredningen föreslår vidare de utvidgningarna i förhållande till bestämmelserna i
nuvarande vårdlagar· att också 16 § FL om parts rätt att muntligen lämna
uppgift i ärende skall fä motsvarande giltighet och att reglerna i 14-17 §§
och 19-20§§ FL skall gälla på motsvarande sätt, när socialnämnd gör

*

ansökan eller avger yttrande till annan myndighet i mål eller ärende som
rör myndighetsutövning hos denna.
De remissinstanser som har yttrat sig över förslagen i dessa delar har
varit i huvudsak positiva. JO, som inledningsvis anmärker att utredningens
lagförslag på ett föredömligt enkelt sätt klargör vilka regler i FL som skall
tillämpas hos socialnämnden, gör dock några påpekanden. Han framhåller
att vissa ärenden som i dag överklagas genom kommunalhesvär och på
grund av begränsningsregeln i 2 § 2 FL inte är underkastade den lagens
regler nu med utredningens förslag kommer att falla under dessa. Särskilt
besvärlig kan då bli regeln om kommunikation i iirende som innebär
myndighetsutövning. Till den nya grupp av ärenden som alltså förs in
under FL:s regelsystem hör bl. a. ärenden om fördelning av daghemsplatser och pensionärsbostäder. JO ifrågasätter om det är praktiskt genomförbart att upprätthålla ett krav ph fullständig kommunikation i alla dessa fall.
Det torde enligt JO innebära stora svårigheter att låta alla som har förbigåtts i kön få tillfälle att yttra sig över de omständigheter som har gjort att
någon annan har beviljats förtur.
Jag ansluter mig i likhet med remissinstanserna i princip till socialutredningens förslag beträffande reglerna för socialnämndens förfarande. Jag
skall här endast något utförligare beröra frtlgan om vilka konsekvenser den
utvidgade skyldigheten att kommunicera ärenden kan komma att medföra.
I 15 § FL anges att ärende inte får avgöras utan att "sökande. klagande
eller annan part" har underrättats om utredningsmaterialet och har beretts
tillfälle att yttra sig över det. Av FL:s förarbeten framgår att begreppet
"part" skall ges en förhflllandevis snäv innebörd. Det räcker således inte
med att saken på ett eller annat sätt angb.r en person utan därutöver krävs
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att vederbörande har förvärvat stiillning som part. Som part i FL:s mening
blir därfr•r i första hand att bete1:kna den som faktiskt upptrlider i iirenJet
som saldegitimerad sökande. klagande eller förklarande (Hellners, Förvaltningslagen, 2:a uppi., s. 169). För de fall som JO nlimner hör enligt min
mening varje ansökan om förtur i ett i övrigt "köpräglat" system kunna
hehandlas som ett separat ärende. Det innehiir att i detta iircnde primärt
sökanden ensam fär anses som kommunikationshcrättigad part. För att
undvika onödig tveksamhet vill jag dock föresH't att man i lagen gör ett
uttryckligt undantag frän kommunikationsskyldigheten enligt 15 ~ FL i
iirende som gäller förmf111 till enskild heträffande uppgifter som rör annan
sökande.

2.17.4 Riitt til/Firetriide i11_fi'ir 11ii11111d
I 19 ~ BvL sägs att om nttgon som enligt 15 ~ FL skall beredas tillfälle att
yttra sig begär att hli muntligen hörd inför nämnden skall förhör med
honom anordnas. om inte särskilda skäl föranleder annat. Den som hereds
tillfälle att yttra sig skall erinras om rätten att ptikalla s{1dant förhör. Vid
förhöret skall den som ärendet rör fä utveckla sin talan och förebringa
bevisning. Begär han upplysning eller annan utredning skall han fi\ det. om
det kan antas att åtgärden skulle iiga betydelse.
Någon motsvarande regel finns inte i NvL eller ShjL. I 12

~

NvL sägs

dock att ansökan om tvtingsintagning inte fär göras av nykterhetsnämnd
utan att den som ansökan avser personligen har hörts av nämnden eller.
där så inte lämpligen kan ske. av ledamot av nämnden eller tjänsteman hos
denna. Undantag får göras om särskilda skäl föranleder det.
Socialutredningen föreslår att den rätt till personlig inställelse som den
enskilde har enligt BvL skall göras tillämplig i alla ärenden enligt den
kommande lagsliflningen. Del kan enligt tllredningen frarnsri\ som en
trygghetsfaktor för den enskilde att han personligen för n1inmden kan fä
lämna uppgifter i anslutning till en verkställd social utredning.
En remissinstans har anmärkt att den angivna rätten till företräde inför
nämnden har gjorts för omfattande och borde begränsas till iirendcn som
avgörs av hel nämnd. Den enskilde har enligt denna uppfattning i ärenden
där beslutsrätten har delegerats till ordförande eller tjänsteman andra
möjligheter att ta till vara sin rätt, t. ex. möjligheten att anföra besvär.

*

Den bestämmelse som nu finns i 19 BvL om rätt för part att personligen
bli hörd inför nämnden syftar till att främja samförståndet mellan nämnden
och den som ärendet rör och att stärka dennes förtroende för utredningen
och bedömningen. Enligt min uppfattning är detta syfte värt att beakta i
alla sociala ärenden och oberoende av på vems initiativ ärendet har tagits
upp. Jag ansluter mig därför till socialutredningens förslag att rätten att bli
hörd personligen skall gälla i alla ärenden. Det finns enligt min mening inte
anledning att göra undantag för de fall d;"1 ärendet på grund av delegation
från nämnden avgörs av enskild ledamot eller tjänsteman. Det kan visserli-
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gen göras gällanJe att rätten att fö företriide inför en tjiinstcman i praktiken
följer reJan av FL:s regler om rätt att meJJela sig muntligen ( l 6 ~ l. Man
kunde diirför ifrägasätta om den föreslagna regeln tjänar nt'tgot syfte i annat
fall iin när hela nämnden måste fatta beslut. Man kunde även ifrågasätta
om rätten att fö företräde borde ges den innehörden att rart alltid har rätt
att påkalla förhandling inför hela nämnden ocksä i iirende där delegationsuppdrag annars skulle ge ensam ledamot eller tjänsteman heslutanderätt.
Om nämnden har Jelegerat sin heslutsrätt i en viss frflga till en enskild
ledamot eller till tjänsteman hos niimnden. fo.r emellertid enligt min mening
rätten att bli personligen hörd anses innebära rätt att bli hörd av beslutsfat-

*

taren. Detta är en längre g~lende rätt än den som följer av 16 FL. I
motivuttalanden till den bestiimmelsen underströks niimligen att regeln
inte gav part nagon rätt att kräva att myndigheten föranstaltade
formligt sammanträde. Inte heller ger

16~

0111

ett

FL part n!1gon riitt att avhandla

sitt ärende med just den eller de tjiinstemi1n som har att besluta i ärendet.
Med det syfte som den föreslagna regeln har. dvs. att ge den enskilde
möjlighet att lägga fram sin sak direkt inför dem som har avgörandet i sin
hand, anser jag det därför nödvändigt att vid sidan av 16 ~ FL ha den nu
behandlade regeln.
En nämnds beslut att delegera heslutsrätten är inte of1terkallcligt. Nämnden kan när som helst ta tillbaka sin beslutsrätt generellt eller i ett visst
ärende. Skulle det alltså i ett visst fall anses värdefullt att hela nämnden tar
ställning till ett visst ärende och hör en part. finns det allt sa möjlighet till
detta. Parten själv har dock inte rätt att genomdriva det. Det är nämnden
som avgör frågan.

2 .17.5 Barns riitt

all .1jii/r .fi"ira

talan

Enligt 15 ~ Bv L får var och en som ärendet rör eller som antas kunna
lämna upplysningar av betydelse höras under utredningen. Den som skall
höras fä.r kallas att inställa sig vid nämnden eller särskilt utsett ombud för
nämnden. Skall barn unJer 15 !\r kallas. bör kallelse med föreläggande all
inställa barnet delges föräldrarna eller annan som har barnet i sin vård.
Enligt Bv L skall läkarundersökning i vissa fall äga rum. Om kallelse till
sådan undersökning gäller enligt 16 ~ BvL vad som har sagts nyss om
kallelse att inställa barnet. I 19 ~ Bv L ges bestämmelser om riitt för den
enskilde att bli muntligen hörd av nämnden. Denna rätt har var och en som

* FL skall beredas tillfälle att yttra sig. om inte särskilda skäl
föranleder annat. Är det emellertid fri\ga om barn under 15 flr. skall
bestämmelserna i 15 * FL och 19 * BvL gälla endast föräldrarna. Vidare
gäller enligt :!O *BvL att föräldrarna bör vara närvarande när barn under 18

enligt 15

år skall höras av nämnden eller företrädare för denna. om det kan ske utan
men för utredningen.

*

I :!3 BvL sägs att när barnavårdsniimnd har meddelat beslut mot vilket
talan får föras enligt Bvl. beslutet skyndsamt skall delges den det rör. Är
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det frftga om barn under 15 :ir. behöver beslutet sfavitt det angf1r barnet
delges endast föräldrarna.
Även i ett annat hänseende giillcr särskilda regler om delgivning. Enligt
24 ~ BvL skall nämnd sorn har beslutat all omhänderta nb.gon enligt 29 eller
30~

BvL ofördröjligen delge honom beslutet. om han har fyllt 15 i'tr. och
hans föräldrar, om han är under 18 är. Lämnar inte den som skall erhälla
del av beslutet sitt samtycke till omhändertagandet, skall beslutet underställas liinsrättens prövning. Slutligen vill jag erinra om 31 BvL, dlir det

*

sägs att den som har fyllt l 5 är endast efter eget samtycke för omhändertas
med stöd av detta lagrum. om inte siirskilda skäl föranleder annat. Omhän-

*

dertagande som har beslutats med stöd av 31 Bv L skall. om inte särskilda
skäl föranleder annat, förklaras avslutat om den omhändertagne begär det
efter det han har fyllt 15 f1r. Undantaget har tillkommit med tanke bl. a. pt1
de fall då barnets samtycke saknar betydelse ph grund av debilitet eller
liknande sinnesbeskaffenhet.
Några särskilda regler om underärigs rätt att föra talan eller yttra sig i
ärende enligt ShjL finns inte. För dessa fall får därför anses gälla allmänna
regler om föräldrars eller annan särskild förmyndares ställföreträdarskap.
Enligt 23 ~ NvL skall ansökan om tvi'lngsintagning pi.\. allmän vårdanstalt
för yttrande delges den som ansökningen avser och. om han är omyndig.
den som enligt lag har att sörja för hans person.
Socialutredningen föreslär en bestämmelse att barn som har fyllt l 5 är
skall ha rätt att själv föra sin talan i mäl eller iirende enligt socialtjänstlagen
eller lagen med särskilda bestämmelser om värd av unga. Av utredningens
motivuttalanden framgår att bestämmelsen avses uttryåa samma rättsliga
förhållande som nu gäller enligt BvL.
Remissinstanserna har i huvudsak lämnat utredningens förslag utan
erinran. N:\gra pi\ pekar särskilt vikten av att harnets mening s:'t 11\ngt
möjligt inhämtas även före del barnet har fyllt 15 i\r.
Barn och föräldrar måste inte sällan i ärenden hos socialnämnd anses ha
gemensamma intressen i saken. De lär i si\dana fall komma att båda inta
ställning av part i förvaltningsrättslig mening. Enligt vanliga förvaltningsprocessuella regler företräder samtidigt föräldern/vi\rdnadshavaren barnet
som ställföreträdare med stöd av föräldrahalkens bestämmelser. Detta
gäller enligt huvudregeln sä Hinge barnet är omyndigt, dvs. i allmänhet till
dess barnet har fyllt 18 är. Barnet har alltså inte rätt att ensamt föra talan.
inte rätt att självt yttra sig i ärendet eller fä del av alla handlingar i detta
utan föräldrarna företräder barnet i dessa avseenden. Genom BvL:s regler
har den ålder till vilken föräldrarna företräder barnet i de nu angivna
hänseendena sänkts från 18 till l 5 år. Efter den åldern är barnet så.ledes alt
anse som självständig part i ärendet. ibland dock alltjämt vid sidan av
föräldrarna.
Från de nu beskrivna förhållandena bör skiljas de där barn - eller andra
personer - hörs som ett led i en myndighets utredning utan att hörandet är
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en formell förutsiittning för att ärcnJet skall kunna avgöras eller ptt annat
sätt medför nftgon Jirekt rlittsverkan.
Jag vill till en hörjan ansluta mig till socialutredningens uppfattning att
iiven omyndiga harn, som har uppnått en tillräcklig mogcnhctsgrad, precis
som f. n. hör kunna ges en sjiilvstänJig partsställning i mftl eller ärenJen
inom socialtjänsten och som berör Jem. Utredningen har därviJ valt att
bestämma åldersgränsen till 15 är i enlighet med vaJ som nu gäller enligt
RvL.
Det har i olika sammanhang pekats ptt att barn allmänt borde ges en
starkare rättslig ställning i förhållande till sina föräldrar. Man har därviJ
satt i fräga hl. a. om inte barn även ltlngt före 15 års i'llJer borde ges
självständig partsställning i mål och ärenJen som rör barnet och inte vara
beroende av förälJrarnas hestämmande. Man har också menat att iiven
mycket små barns mening bör inhämtas it. ex. värdnadsärenden.
Jag har stor förståelse för sådana synpunkter. Jag anser att barns rätt till
självständighet hittills inte har beaktats i tillräcklig grad och att respekten
för barns vilja inte sällan har blivit eftersatt. Det har naturligtvis i allmänhet skett i syfte att skydda barnc! frtin svåra och besvärliga upplevelser.
Resultatet har dock ofta hlivit att för barnen djupt ingripande beslut har
fattats över deras huvuden och mot deras vilja trots att de mycket väl hade
kunnat delta i övervägandena.
Utredningen (Ju 1977: 08) om barnens rätt arbetar f. n. med Jessa och
näraliggande frågor om barns rättsliga ställning. Bl. a. överväger utredningen om barnet genom det allmännas försorg alltid skulle fä en fristående
företrädare i iirenden som rör håde barnet och dess föräldrar. I avvaktan
på utredningens ställningstaganden anser jag att tiden inte nu är mogen att
föreslå någon särskild ordning för mål och iirenden inom socialtjänsten.
Jag ställer mig därför bakom socialutredningens förslag att harn över 15 år
skall själva fä föra sin talan. medan barn under denna ålder skall företrädas
av sin lagliga ställföreträdare. Däremot finner jag det önskvärt att det av
lagtexten framgår klarare än vad det gör i utredningens förslag, att också
mindre harn bör höras. om det kan vara till nytta för utredningen och
barnet intt: kan antas ta skada av det.
Jag föreslår att regeln om barns talerätt kompletteras med en föreskrift
om Jetta.
2. 18 Sekretessen inom socialtjänsten
2.Jll./ InleJninR

Socialtjänsten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Detta kräver bl. a. att det finns sekretessregler som
skyd<lar den som vänder sig till socialtjänsten från obehörig insyn i hans
privatliv. Sådana sekretessregler är samtidigt grundläggande för möjligheterna att fä till stånd ett förtroendefullt förhållande mellan socialarbetaren

Prop. 1979/80: 1 Sekretessl!11

410

och hans klient. Det finns tvi\ slags sekretessregler. Dels sällana som
inskriinker den ditt som medhorgarna har enligt tryckfrihetsförordningen
ffFl att fa tillgång till allmänna handlingar. således regler

llfTI

handlings-

sekretcss. Dels st1dana som inskrLinker de offentligt anställdas frihet att
som andra medhorgare muntligen uttala sig om det som de kiinner till.
s;'tledes regler om tystnadsplikt.
Huvudreglerna om sekretess pä soeialvr1rdsomrädet finns i dag i olika
lagar. Frågan om i vilken utsträckning allmiinna handlingar för hemlighållas regleras sMunda i 14 och 39 **lagen (1937: 249. omtryckt 1977: 1029)
om inskrLinkningar i rätten att uthekomma allmänna handlingar. den s. k.
sekretesslagen ( SekrU. Tystnadspliktsbestämmelserna är däremot intagna i värdlagarna. 91 *första stycket BvL. 64 *andra stycket NvL och
64

~första

stycket ShjL. I tryckfrihetsförordningen och lagen ( 1977: 103.5)

om ansvar pf1 tryckfrihetsförordningens omrade för hrott mot tystnadsplikt
finns regler om meddelarfrihet som paverkar sekretesskyddet i förhällam.lc
till pressen.
Under senare f1r har det hedrivits ett omfattande utredningsarbete om
stiväl handlingssekretessen som tystnadsplikten på hela det offentliga omrädct. Förslag beträffande handlingssekretessen har bl. a. lagts fram av
offentlighets- och sekretesslagstiftningskommitten <OSK) i hetänkandet
tSOU 197.5: 22l Lag om allmänna handlingar. Tystnadspliktskommittcn
tTKl har lagt fram förslag om tystnadsplikten i betänkandet tSOU

197.5: 102) Tystnadsplikt och yttrandefrihet.
Socialutredningen har yttrat sig över bägge dessa betänkanden och har
därefter själv lagt fram egna förslag till sekretessregler inom socialtjänsten.
OSK:s och TK:s förslag har överarbetats inom justitiedepartementet.
Arbetet har redovisats i en promemoria (Ds Ju 1977: l och 11) Handlingssekretess och tystnadsplikt. Promemorian innehåller förslag till en ny
enhetlig sekretesslag med regler om blide bandlingssekretess och tystnadsplikt.
Promemorieförslaget har remissbehandlats ungefär samtidigt som socialutredningens slutbetänkande. Ett förslag till sekretesslag, m. m. remitterades av regeringen till lagrådet den 7 december 1978. Förslaget rörde
sekretessen på hela det offentliga området, inberäknat socialtjänsten. Regeringen har denna dag beslutat en proposition ( J979/80: 2) med förslag till
sekretesslag m. m. Propositionen bygger i allt väsentligt pa det förslag som
remitterades till lagrådet. Jag skall mot bakgrund av de nuvarande reglerna
inom socialvården ge en översiktlig beskrivning av de föreslagna reglerna
inom socialtjänsten. Jag skall vidare ta upp några följdfrågor i anslutning
till den nya sekretesslagstiftningen.
2. /8.2 Gällande riirt
Ha11dli11Rssekrete.u

Enligt 14 ~ SekrL omfattar sekretessen på socialvårdsområdet handlingar i ärenden rörande socialhjälp (utom beslut), samhällets barnavård och
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ungdomsskydd eller eljest barnavt\rdsnämnds verksamhet. rtitt för enskilda att in1'öpa alkoholhaltiga drycker. behandling av al1'llholisler l:'ller eljest
nykterhetsnämnds verksamhet. Vidan: gliller sekretesskyddet för handlingar rörande uppsökande verksamhet som enligt lag b.ligger soeialntimnd.
Del bör ocks~1 nlimnas att sckrctesskyddet omfattar handlingar rörande
familjerådgivning som drivs av kommun. landstingskomnrnn. fiirsamling
eller kyrklig samfällighet.
Handlingarna fttr i samtliga fall hemlighftllas endast i den utstrtiekning de
rör enskilds personliga förhällanden.
Sekretesskyddet p{\ det sociala omrt1det gäller liven barnadrdsniimnds
och nykterhetsnämnds beslut och beslut som meddelas av social centralnämnd eller social distriktsnämnd i barnavårds- och nykterhetsvf1rdstirende. Däremot glilkr sekretesskyddet inte beslut i socialhjlilpsärende.
Sekretess giiller pä det sociala omr::\det inte heller beslut som har meddelats av tillsynsmyndigheter eller besvärsmyndigheter. Förvaltningsdomstol har emellertid under vissa förutsättningar möjlighet att sekretessbelägga sina beslut och domar med stöd av 36 §sekretesslagen.
l frttga om barn- och ungdomsvtlrden gliller sekretessen förutom ärenden
enligt BvL även exempelvis ärenden hos de sociala nlirnnderna om fastställande av faderskap, värdnad och adoption av harn.
Sekretessen i sociala iirenden gäller inte enbart i fräga om lirenden hos
de sociala nämnderna utan även - frb.nsett besluten - i frf1ga om handlingar hos besvärsmyndighetcr och tillsynsmyndigheter.
Sekretessen gäller 70 är räknat frän datum för handlingens upprättande.
Sekretesskyddet gäller inte om den vars personliga förhållanden handlingen angt1r lämnar sitt samtycke till att handlingen lämnas ut till annan.
Vidare fi\.r sekretesskyddet vika och handlingen lämnas ut "om. med
hänsyn till det ändamål för vilket utlämnande ästundas och omständigheterna i övrigt. trygghet kan anses vara för handen. att det ej kommer att
missbrukas till skada eller förklenande för den vilkens personliga förhållanden i handlingen avses eller för hans nära anhöriga".
I flera lagrum i SekrL föreskrivs det att nödvändiga förbehåll bör göras
innan allmän handling lämnas ut. Sä är bl. a. fallet i fr:'\ga om handling som

*

är sekretessbelagd enligt 14 SekrL. Förbeh:'\11 fär ocksä göras när handling lämnas ut utan samtycke därför att trygghet anses vara för handen att
uppgifterna inte kommer att missbrukas. Förbehållet kan vara att handlingen inte far visas för annan eller att materialet inte får publiceras stt att
namnet på den som förekommer där avslöjas. Den som bryter mot ett

*

meddelat förbehåll kan straffas enligt 41 SekrL.
SekrL reglerar endast frågan om inskränkningar i allmänhetens rätt att ta
del av allmänna handlingar men tillämpas i praktiken analogivis i viss
utsträckning även gentemot myndigheter.
Sekretesskyddet hindrar i regel inte att den i vars intresse handlingen är
sekretessbelagd tar del av denna. Det är endast i vissa särskilt angivna
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.ituationer som utlämnande till denne fii.r vägras. Dclla kan enligt 14
mdra stycket SekrL ske i två fall. Föruts~il!ningarna i det första fallet är
öljande. Handlingen skall angå n{1gons intagning, vi1rd eller behandling i
rnstalt eller inrättning eller vård eller behandling av läkare annorstädes.
v'idare skall det finnas grundad anledning att anta all ;indamMet med
1ården eller behandlingen skulle motverkas eller någons personliga s;iker1et sättas i fara om handlingen lämnades ut. Det andra fallet avser skydd

"ör den som har gjort anmälan eller lämnat upplysningar i ärende som rör
1am- och ungdomsvård eller nykterhetsvård. Det är tillåtet att v;igra att
ämna ut handli11g. som visar vem som har gjort anmälan eller lämnat
1pplysningar. oni det finns grundad anledning att anta att den om vilken
mmälan har gjorts eller upplysningar lämnats. skulle missbruka kännedom
iärom till skada för annan person.
Bestämmelsen i 14 ~ andra stycket SekrL bör jämföras med vad som
;tadgas i 39 * SekrL. I denna paragrafs första stycke anges som huvudre~el att den som är part har rätt att oavsett sekretessbestämmelserna fä del
LV alla handlingar i mål eller ärende. I andra stycket av samma paragraf
~örs emellertid undantag frän denna rätt för parten. Där sägs. all parten far
1ägras all utfä annan handling än dom eller beslut. om det av hänsyn till
Lllmiinna eller enskilda intressen är av synnerlig vikt att handlingen inte

*

1ppenbaras. Härmed åsyftas bl. a. det i 14 andra stycket SekrL angivna
monymitetsskyddet för anmälare och uppgiftslämnare i barnavi\rds- och
1ykterhets vårdsärenden.
Även om den saken rör inte far ta del av handlingen. kan det likväl vara
nöjligt att 11\.ta hans ombud fä del av den.

'\·.1· t naclspli k t
I var och en av de tre sociala vårdlagarna finns det en bestämmelse om
Lit den som är eller har varit verksam inom värdomrädet inte fär obehi.iri~en yppa vad han därvid erfarit om en enskilds personliga förhållanden
91 *första stycket BvL. 64 § andra stycket NvL och 64 § första stycket
ihjL). Den som bryter mot denna tystnadsplikt kan bli straffad enligt 20
;ap. 3 §brottsbalken.
Däremot finns det inte n1\gon i lag förankrad tystnadsplikt för familjeråd:ivningen. Socialstyrelsen har emellertid utfärdat en normalinstruktion för
len.statsunderstödda familjeri\.dgivningen, i vilken det finns ett förslag till
>estämmelse om tystnadsplikt (1962-10-31 MF nr 94). Föreskrift om tyst1adsplikt som har getts i instruktion före den I januari 1975 för sådan
amiljeråtlgivning gäller enligt punkt 6 i övergångsbestämmelserna till regeingsformen <RFI alltjämt. Efter detta datum kan däremot tystnadsplikt
tläggas endast genom lag eller efter bemyndigande i lag 12: 12 RF).
lnmiilningssky/dighet och 1·itt11esplikt

Från tystnadsplikten gäller vissa undantag.
S1\lunda är enligt 93 §första stycket BvL myndigheter vilkas verksamhet
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berör barn- och ungdomsvftrden och befattningshavare hos sådana myndigheter skyldiga att ofördröjligen anmäla till barnavi'lrdsnämnd om de i sin
verksamhet har fått kiinnedom om nf1got som kan föranleda nämndens
ingripande. Detsamma gäller f. i.i. läkare. lärare. sjuksköterskor och barnmorskor som inte iir anstlillda i allmän tjänst.
J princip iir var och en skyldig att medverka som vittne i rättegång.
Undantag från denna skyldighet har dock föreskrivits i 36 kap. 5

*första

stycket rättegängshalken i fräga om sådant som någon enligt lag är pliktig
att hemlighhlla. Emellertid anses en tystnadsplikt som förbjuder "obehörigt" yppande inte innebära att den som har tystnadsplikt är skyldig att
hälla något hemligt vid vittnesförhör. Tystnadsplikt av det slag som finns i
BvL. NvL och ShjL viker m. a. o. för vittnesplikten. Däremot för kurator
vid kommunal familjerti.dgivningshyd1 enligt 36 kap. 5

~

andra stycket

rättegl\ngsbalken som regel inte höras som vittne om vad som har anförtrotts honom eller som han har fått veta i samband med rådgivning. I
propositionen med förslag till sekretesslag. m. m. föreslns vissa ändringar i
36 kap. 5 ~ rättegångshalken. Ändringarna innebär dock ingen avvikelse
frän vad som sålunda f. n. gäller på socialvårdens område.

Trvckfrihet och meddelarskydd
Varje svensk medborgare har enligt TF en principiell rätt att utge
skrifter utan förhandsgranskning av myndigheterna. Om man bara iakttar
vissa regler som har föreskrivits till skydd för enskild rätt och allmän
säkerhet, har man rätt att yttra sina tankar och nsikter. offentliggöra
allmänna handlingar och meddela uppgifter och underrättelse i vilket ämne
som helst. Man får ockst1 - om inte annat sägs i TF - meddela uppgifter
och underrättelser i vilket ämne som helst för att de skall offentliggöras i
tryckt skrift (meddelarfrihet).
Enligt 7 kap. 3 § TF kan den som i strid med en bestämmelse om
tystnadsplikt lämnar ett meddelande för publicering i tryckt skrift m. m.
fållas till ansvar för detta endast om gärningen var uppsåtlig och den
{!sidosatta tystnadsplikten finns angiven i en särskild lag. I lagen

( 1977: 1035) om ansvar på tryckfrihetsförordningens område för brott mot
tystnadsplikt anges i vilka fall en föreskrift om tystnadsplikt bryter igenom
meddelarfriheten. Enligt propositionen med förslag till sekretesslag m. m.
förs reglerna om ansvar på tryckfrihetsförordningens område för brott mot
ty~tnadsplikt över till 16 kap. sekretesslagen.
I TF finns ett vidsträckt anonymitetsskydd för författare och för den
som har lämnat uppgifter och underrättelser för offentliggörande i tryck.I
skrift. Den som bryter mot dessa bestämmelser om anonymitetsskydd kan
straffas.
För missbruk av tryckfriheten kan man bara åtalas och fällas till ansvar i
en tryckfrihetsprocess.
Liknande bestämmelser gäller i fråga om radio och TV (radioansvarig-
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etslagen I%h: 756. ;indrad senast 1978: 477. och lagen 1978: 480 om anvarighet i försöksverksamhd med nlirradio) .
. J8 .3 Socia/11 tr<'d11i11ge11 och fll'Ofll<' 111orit:fi'ir.1/age I
Socialutredningen har framhtdlit att för att socialtj;insten skall kunna nt1
itt mäl kommer det att kr;ivas att klienterna känner förtroende för dem
om sköter socialtj;insten och att klienterna med trygghet kan anförtro dem
ina och närst{1endes personliga problem. Utredningen har vidare undertrukit att detta förutsiitter klara regler om tystnadsplikt och handlingsseketess.
Utredningen har undersökt möjligheterna att införa en särskild förtroen!esekretess inom socialtjlinsten av samma slag som den som i dag finns
nom hälso- och sjuk värden men ansett att en stl.dan regelutformning har sa
tora nackdelar att den inte bör införas.
I stället har utredningen föreslagit en i princip absolut sekretess inom
ocialtjlinsten. Uppgifter skall inte Himnas ut. om inte den enskilde har
amtyckt till det. De nödvändiga undantagen skall anges i lag.
Sekretessen inom hlilso- och sjuk vftrden bör enligt socialutredningen

11formas efter samma principer som de som utredningen har föreslagit för
.ocialtjänsten. Man har vidare hl. a. framhäll it att det bör finnas sekretessegler på skolans omrt1de som gör det möjligt att ha ett samarbete mellan
·ocialnämnd och skola som är tryggare än det nuvarande.
I justitiedepartementets tidigare nämnda promemoria presenteras tvft

1lternativa lösningar när det gäller sekretess inom hälso- och sjukvftrden.
::n som bygger pä samma principer som socialutredningens för socialtjänsens del. och en som i huvudsak övcrenssiämmer med dagens sekreless.
)et senare alternativet innebär en starkare sekretess för sftdana uppgifter
;om har lämnats i förtroende.
Beträffande socialtjänsten föresli\s i promemorieförslaget som huvudre~el

att sekretess skall gälla, om det inte måste antas att uppgift kan röjas

lian men.
Socialutredningens förslag till sekretessregler har vunnit stor anslutning
)(and rernissinstanserna. Man har hetonal att de föreslagna hestämmelserrn är enkla m:h klara och de ger skydd för den enskildes personliga

ntegritet. Nt1gra remissinsianser har i\ andra sidan pekat pft att socialut·edningens förslag i vissa stycken leder till en alhför längt gftende sekre.ess.

?. /8.4 Propositio11e11 111edfi'irslag till sekretesslag, 111. 111.
4//111ii111 0111 sekretcs.1·1·11 i110111 socia/1jii11ste11
I propositionen konstateras att socialvården liksom hälso- och sjukvärJen hör till de omrb.den där kraven på sekretess kring enskildas personliga
förhållanden gör sig siarkast gmlande. Med hänsyn till detta och till den
>amverkan som mäste kunna äga rum mellan vi\rdomri\dena föreslfls att de
;;kall regleras pi\. i princip samma sätt.
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Sedan det i propositionen har framhållits vissa nackJdar med såväl
förtroendesekretess som en generell ahsolut sekretess, föreslils följande
gemensamma regler för hiilso- och sjukvarden och socialtjiinstcn. Sekretess skall gälla för uppgift om enskilds personliga förhftllanden. om det inte
står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller nftgnn honom
närstående lider men. Sekretessen skall i princip giilla st1väl gentemot
allmänheten som i förhilllande till andra myndigheter.
Regeln innehåller således vad som kallas ett omvänt skaderekvisit.
Detta innebär ett principiellt förhud för myndigheterna och för de personer
som deltar i dessas verksamhet att röja sekretessbelagd uppgift. vare sig
det sker genom att allmän handling liimnas ut eller det sker muntligen eller
pa annat sätt. Undantag frfrn sekretessen far hara göras efter en viss
skadebedömning i det enskilda fallet. Handling eller uppgift för allts{1
lämnas ut, om Jen som gör det är övertygad om att Jet kan ske utan att det
har en negativ innebörd för den enskilde eller någon niirstl\.ende till honom.
Enligt förslaget får emellertid en sekretessbelagd uppgift lämnas vidare
från en myndighet till en annan eller frän en verksamhe!sgrcn inom en
myndighet till en annan verksamhetsgren inom samma myndighet. om
uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning.
Även om sekretess gäller för viss uppgift, för den dessutom lämnas ut till
annan myndighet eller annan verksamhetsgren inom myndigheten om uppgiften behövs där i följande tre fall. För det första får uppgiften lämnas ut
för förundersökning. rättegång eller annat jämförbart rättsligt förfarande
vid myndigheten eller verksamhetsgrcnen mot nl\.gon rörande dennes deltagande i verksamheten vid den myndighet där uppgiften förekommer. För det andra får uppgiften lämnas ut när det behövs för en omprövning av
beslut eller åtgärd av den myndighet eller verksamhetsgren där uppgiften
förekommer. - För det tredje för uppgiften lämnas ut för tillsyn eller
revision hos den myndighet eller verksamhetsgren där uppgiften förekommer.
Som huvudregel gäller att sekretess inte skall få hindra myndigheterna
från att utväxla uppgifter i situationer där intresset av att uppgifterna
lämnas ut enligt gängse värderingar ml\.ste ges företräde framför intresset
av att uppgifterna inte lämnas ut. Denna huvudregel gäller dock inte för
uppgifter inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Därför är sekretessen gentemot andra myndigheter strängare hiir. Utlämnande av uppgifter måste grundas på lag eller förordning. Som exempel pfl uppgiftsskyldighet som grundas på lag eller förordning kan nämnas att socialnämnderna är skyldiga att lämna uppgift till allmän domstol i vårdnadsml\.I och i
brottmål när det gäller pftföljdsfrf1gor.
Det kan vidare framMllas att det finns en bestämmelse om att sekretess
inte hindrar att uppgift famnas ut, om det är nödvändigt för att den
utlämnande myndigheten eller verksamhetsgren inom denna skall kunna
fullgöra sin verksamhet. Kolleger och överordnade inom en myndighet
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måste ofta underrättas för att beslut skall kunna fattas och verkställas.
Meddelande till annan myndighet kan ingå som ett från verksamheten i
övrigt oskiljaktigt moment. Även kontakt med enskilda kan vara nödv~in
dig. Som exempel pi\ när denna bestämmelse kan hli tillämplig kan nämnas
anmälan till polis- eller åklagarmyndighet vid misstanke om harnmisshandcl och i fall dä någon genom vilseledande uppgifter har försökt tillskansa
sig socialhjälp.
Slutligen fä.r sekretesskyddad uppgift som regel lämnas ut, när den
enskilde samtycker till det.
I vissa fall får uppgifterna inte lämnas ut till den som berörs av dem.
Sålunda föresl:ts för såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten ett
särskilt skydd för uppgift om vem som har gjort anmälan eller uttalat sig
om nflgons hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt, om uppgiftens röjande kan antas medföra att fara uppkommer för att den som har
gjort anmälan eller avgett utsagan eller nfigon honom närstående utsätts för
våld eller annat allvarligt men. Detta sekretesskydd gäller även gentemot
den som avses i anmälningen eller utsagan. Slutligen skall uppgift om
underarigs vistelseort kunna hemlighållas för hans föräldrar, om den unge
vårdas mot sin eller föräldrarnas vilja (jfr även liknande bestämmelse i
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, L VU. se avsnitt 2.25).
För uppgift i allmän handling föreslås sekretessen gälla i högst 70 år frfln
handlingens tillkomst.
Besträffande parts rätt till insyn behålls oförändrade regler.
För den kommunala familjerådgivningen slutligen kommer det att gälla
en starkare sekretess. Här får uppgifterna inte lämnas ut efter skadeprövnmg.

Tillämpning.wmrådet
Sekretessens tillämpningsområde är enligt förslaget socialtjänsten. Därmed förstås först och främst den verksamhet som avses i den kommande
socialtjänstlagen. Verksamheten behöver inte bestå i handläggning av
ärenden utan kan utgöras av rent faktisk verksamhet. Sekretessen kommer
sålunda bl. a. att omfatta handlingar och uppgifter i övrigt som gäller
uppsökande verksamhet, social hemhjälp, färdtjänst, kontaktverksamhet.
förskole- och fritidshemsverksamhet, vård och behandling i familjehem
och hem för vård eller boende samt över huvud taget social service och
socialt bistånd som lämnas av social nämnd.
Ärenden om fördelning av daghemsplatser och pensionärslägenheter
hänförs till socialtjänsten. En annan sak är att någon sekretess i allmänhet
inte kommer att gälla i sådana ärenden. Det kan dock förekomma förtursfall av sa känslig natur att sekretessregeln hindrar att uppgifter om enskilda
lämnas ut. Detta är närmast fallet när speciella förhållanden motiverar att
\Urordningen frångås.
Till socialtjänsten räknas också handläggning och åtgärder enligt sär-
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skild lagstiftning om omhändertagande av någon utan hans samtycke. dvs.
enligt LVU. Härigenom inbegrips i sekretessen socialnämnds utredning
och framställning om vård med stöd av LVU. Också polisens medverkan
till verkställighet kommer att omfattas av sekretessen för polismyndighets
verksamhet enligt 7: 19 st. I p. 3 förslaget till sekretesslag. m. m.
Till socialtjänst hänförs vidare arbetsuppgifter som i övrigt enligt lag
äliggcr social nämnd. Härmed avses nämndens befattning med t. ex. ärenden som rör fastställande av faderskap och underhåll, vtlrdnad. förmynderskap, namnbyte. påföljd för brott och handräckning enligt :!I kap.
föräldrabalken. Till socialtjänst skall enligt förslaget också räknas annan
myndighets omprövning av social nämnds beslut och den särskilda tillsyn
som annan myndighet utövar över nämndens verksamhet.
Sekretesskyddade uppg(fter

Sekretessens föremål är enskilds personliga förhållanden. Även uppgifter om någons bostadsadress och anställning är i och för sig att räkna till
personliga förhållanden. En skadebedömning kan emellertid ge stöd för att
sådana uppgifter kan lämnas ut.
Sekretessen omfattar uppgifter som kan vara offentliga hos annan myndighet. Den gäller även beslut, vare sig de fattas av social nämnd eller av
överinstans. Från sistnämnda regel görs dock det viktiga undantaget att
alla beslut om omedelbart omhändertagande eller vård av någon utan
samtycke är offentliga. En skadebedömning torde f. ö. i vissa fall medge att
också andra beslut lämnas ut. För domstolarna gäller särskilda sekretessbestämmelser.
Sekretessen skall givetvis i första hand gälla för personer som är anställda hos de myndigheter som ansvarar för socialtjänsten. Men också uppdragstagare och likställda kan vara underkastade sekretessbestämmelsen.
Det sistnämnda har särskild betydelse just på socialtjänstens omrftde.
Ledamöterna i socialnämnd och distriktsnämnd, kontaktpersoner. hemhjälpspersonal, personer som har ställt sig till socialtjänstens förfogande
med s. k. kontrakterade familjehem och tolkar som anlitas av socialtjänsten kommer sålunda att vara skyldiga att iaktta sekretess. Däremot skall
sekretessen enligt uttalande i propositionen inte gälla vanliga fosterföräldrar eller andra vårdare i enskilt hem.
I lagrådsremissen framhfills att det bör åligga myndigheterna att, helst
skriftligen, göra såväl egna tjänstemän som uppdragstagare och likställda
uppmärksamma på den sekretess som gäller.

Särskilda sekretessreRler
I ett hänseende har offentlighetsintresset ansetts sfi starkt att sekretess
inte får gälla. Det avser beslut inom socialtjänsten om tvangsmässig vård
av enskild. Sådana beslut skall - i likhet med beslut inom sjukvfirden av
bl. a. psykiatrisk nämnd, beslutsnämnd och centrala psykiatriska nämnden
27 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr I. Del A
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- alltid vara offentliga. D;ircmol anses det inte nödvändigt att i övrigt
föreskriva mindre sträng sekrctcss i de ärenden till vilka dessa beslut
hiinför sig. Frt1gan huruvida andra uppgifter iin sftdana som omfat1as av
besluten fftr Himnas ut skall alltsf1 enligt propositionen hedömas pf1 samma
sätt som när uppgift i allmiinhet begiirs utlämnad frän hälso- och sjukvftruen eller socialtjänsten.
Beträffande kommunal familjcradgivning förcsläs en strängare sekrctt:ss
än för socialtjänsten i övrigt. Sekretessen iir absolut så till vida att den
saknar skaderekvisit. Om famljert1dgivning omhesör:js av familjerättsassistent som även har andra uppgifter inom socialtjänsten, är han följaktligen
skyldig att ia(..:tta en strängare sekretess beträffande vad som förekommer
vid familjerådgivningen iin i fraga om vad som har framkommit vid verksamheten i övrigt.

I likhet med vad som gäller for socialtjänsten bryts sekretessen för
upgifter inom den kommunala familjeradgivningcn gentemot annan myndighet och gentemot annan verksamhetsgren inom samma myndighet, om
upplysningss(..:yldighet följer av lag eller förordning. Jag återkommer till
familjerådgivningen i det följande (avsnitt 2. 18.5 ).
Förslaget innehaller vidare en bestämmelse om skyldighet att registrera
allmänna handlingar. Möjlighet ges do.:k att vid registreringen utesluta
sådana uppgifter som skulle gcnomhryta sekretesskyddet.
Meddelarfriheten föreslf1s fä vika för den sekretess som gäller pä socialtjänstens omrftde. Sekretessbelagda uppgifter för alltså enligt förslaget inte
famnas ut till massmedier.
Beträffande vittnespliktcn görs ingen ändring i vad som f. n. gäller. För
socialtjänstens del innehär detta att vittnesplikt ri\der utom i fräga om
familjeri'ldgivning.
I förslaget till sekretesslag finns ocks{1 sekretessbestämmelser för det
obligatoriska skolväsendet m:h gymnasieskolan. I stort sett kommer det
enligt förslaget att gälla samma sekretess för psykolog och kurator som
inom socialtjänsten, medan det för den elcvvärdande verksamheten i övrigt skall råda sekretess, om det kan antas att den som uppgiften rör eller
nhgon hans narst:'lende lider men om uppgiften röjs. Detta inneb~ir vad som
kallas ett rakt skaderekvisit, dvs. att sekretess inträder bara om man tror
att det kan leda till skada att man lämnar ut uppgiften. Detta till skillnad
från det omvända skaderckvisitet inom socialtjänsten som utgår från att
det skall gälla sekretess, om man inte iir klar över att uppgiften kan lämnas
utan att det leder till skada. Fiir den hälso- och sjuk v:'lrd som bedrivs inom
skolan gäller sjuk vtmlssekretessen. som ocksfl har ett omvänt skadcrek visit.
Med tanke pä samarhetet mellan socialtjänsten och andra sociala områden vill jag till sist nämna att i huvudsak samma sekretess som inom
socialtjänsten kommer att gälla i ärenden om arbetsförmedling, yrkesvägledning, arhctsvard. antagning till arbetsmarknadsutbildning, hjälp och

Prop. 1979/80: I

Sekretessen

419

stöd vid arbetslöshet eller andra åtglirder i anställningsfrlirnjande syfte
eller för all frfönja enskilds anpassning till arbetslivet.
Vid allmän försäkringskassa blir sekretessen dän: mot nägot svagare.
Diir skall sekretess glilla för uppgift om nftgons hälsotillstiind eller andra
personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller n{1gon
honom närstf1ende lider men om uppgiften röjs. Sfiledes ett rakt skadcrek visit.
Sf1 som förslaget till sekretess inom socialtjänsten slutligen har utformats
uppfyller det i stort sell de krav som socialutredningen har ansell sig böra
ställa pä della omräde. Man tillgodoser den enskildes intresse av all si\
lf"\ngl det är möjligt fö uppgifter om sina personliga förhf1llanden skyddade.
Bestämmelserna har vidare utformats pä ett sådant sätt att de bör kunna bli
förhållandevis enkla all tillämpa. Samtidigt har de remissinstanser som har
anscll all socialutredningens förslag i frågan skulle leda till alltför stor
slutenhet fått visst gehör för sina synpunkter.
Med den utformning sekretessen föresläs rn inom hälso- och sjuk värden
resp. skolan underlättas också socialtjänstens samarbete med dessa omräden.

2.18.5 Fö/jcl/a;;stifining till den nya s1•kretesslage11
Socialutredningen har i sitt förslag till SlKialnämndslag tagit upp flera
undantag från sekretessen inom socialtjänsten. Med den utformning förslaget till ny sekretesslag har fått i propositionen blir dock en del av dessa
undantagsbestämmelser överflödiga.
Ett av de undantag som socialutredningen har föreslagit gäller den
skyldighet som nu finns reglerad i 93 ~ BvL att göra anmälan om barnmisshandel eller annat missförhållande som rör barn. Detta undantag omfattar
alla myndigheter vars verksamhet rör barn och ungdom jämte där anställda
samt läkare. lärare. sjuksköterskor och barnmorskor som inte har sädan
anställning. Bestämmelsen är utomordentligt viktig för all förhindra att
barn far illa och för att möjliggöra för socialnämnden att fullgöra sina
uppgifter inom omsorgerna för barn och ungdom. Jag förordar därför att en
bestämmelse med föreslaget innehåll tas in i socialtjänstlagen.
Vid remissbehandlingen har bl. a. JO pekat pä frftgan huruvida den som i
egenskap av kommunal familjerådgivare för kännedom om barnmisshandel
skall vara skyldig all anmäla detta.
Familjcrådgivningen rymmer för de enskilda människorna synnerligen
känsliga uppgifter. Det mäste därför föreligga mycket starka skäl för att
inskränka sekretessen pä detta omräde. Skyddet för de unga måste dock
väga tyngre än skyddet för integriteten. Det finns därför enligt min mening
inte anledning att utesluta familjerä.dgivarna från skyldighet att anmäla att
ett barn misshandlas i hemmet. Detta hör anges i lagen.
Socialutredningen har föreslagit undanlagsbestämmelser som skulle
göra det möjligt att lämna uppgifter mellan dem som är verksamma inom
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socialtjänsten s5.väl inom samma socialnämnd som mellan olika socialnämnder. Jag vill med anledning härav först understryka att socialtjänsten
skall bygga på frivillighetens grund och att den enskildes samtycke därför i
princip måste inhämtas innan sekretesskyddade uppgifter rörande honom
lämnas vidare. Av 1 kap. 5 ~ i den föreslagna sekretesslagen framgår att
sekrctcssbestiimmelserna inte hindrar myndigheter och verksamhetsgrenar inom samma myndighet att utväxla sekretesskyddade uppgifter. om
det lir nödvändigt för att den myndighet som lämnar ut uppgifterna skall
kunna fullgöra sina åligganden. Jag anser därför inte att det pi'I detta
omr{1dc kriivs ytterligare undantagsbestämmelser.
Socialutredningen tar även upp frågan om vilka undantag från sekretessen som behövs för att socialnämnden skall kunna göra polisanmälan i
samband med brott. Jag vill i det sammanhanget framhålla följande.
Som framgflr av vad jag har sagt tidigare skall sekretessbestämmelserna
inte hindra myndighet att lämna ut uppgifter, om det är nödvändigt för att
den skall kunna fullgöra sina egna åligganden. I sådana fall då brottet riktas
mot socialnämnden och dess befattningshavare eller dess verksamhet i
övrigt. som fallet t. ex. iir vid socialhjälpsbedrägeri eller våld mot tjänsteman vid nämnden. finns det inget hinder mot att nämnden gör polisanmälan. Detta bör emellertid klart framgå av socialtjänstlagen. Detsamma
gäller när brott riktas mot något som rör nämndens ansvarsområde. Sekretess utgör alltså inte hinder mot att polisanmäla barnmisshandel.
En fråga som har diskuterats mycket är i vad mfm socialnämnderna skall
medverka med uppgifter i körkortsärenden m. m. Denna fråga och de
sekretesspörsrnäl som anknyter till denna behandlas särskilt i det följande
(avsnitt 2.19).
Eftersom socialregisterlagen avskaffas. behövs det särskilda bestämmelser som gör det möjligt att lämna ut sekretesskyddade uppgifter för forskning och statistik och för kontroll av ekonomiska utbetalningar. Jag ätcrkommer ocksfl till detta i det följande (avsnitt 2.20).
2.18.6 En samm1111ji11111i11,::

111·

se/;,retesS<'ll i110111 soci11/1jii11ste11

Reglerna om handlingssekretess och tystnadsplikt samlas i en ny sekretesslag. Sekretessen blir på socialtjänstens område starkare än tidigare.
Det gäller såväl gentemot enskild som mot myndighet. Uppgift om personliga förhi\llanden far som regel inte lämnas ut. Utlämnande får dock ske,
om den som Jämnar ut uppgiften är övertygad om att detta kan ske utan att
den enskilde eller någon honom närstående lider men. Frågan om men
föreligger eller inte skall prövas med utgångspunkt från hur den enskilde
uppfattar det. Finns det anledning att anta att den enskilde eller någon
honom närstående kommer att uppfatta det som skadligt eller påtagligt
obehagligt att uppgiften lämnas ut. får uppgiften som regel inte lämnas ut.
Oavsett dessa sekretessregler får uppgift om personliga förhållanden
läninas ut till annan myndighet eller annan verksamhetsgren inom samma
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myndighet. dels om det är föreskrivet i annan lag eller förordning, dels i
vissa fall som särskilt anges i sekretesslagen-. I sekretesslagen kommer det
s[l)unda att föreskrivas att myndighet får lämna ut uppgift. om det är
nödvändigt för att den myndighet eller verksamhetsgren som förfogar över
uppgiften skall kunna fullgöra sin verksamhet. Vidare får enligt sekretesslagen uppgift lämnas ut för hl. a. rätteg{rng mot någon om hans deltagande i
verksamheten vid den myndighet där uppgiften förekommer, för omprövning av heslut eller åtgärd av den myndighet där uppgiften förekommer och
för tillsyn eller revision hos denna myndighet.
Vad angår föreskrifter om uppgiftsskyldighet i andra lagar och förordningar kan - förutom föreskrifter i socialtjänstlagen - som exempel nämnas bestämmelserna om yttranden i vårdnadsärenden enligt föräldrabalken
m:h yttranden i pMöljdsfrägor enligt brottsbalken.
Frflgan om en annan myndighet kan fä del av en uppgift om klients
personliga förhållanden får alltså avgöras enligt sekretesslagen eller genom
kontroll av om det finns någon uppgiftsskyldighet som följer av annan lag
eller av förordning. Sekretesskyddad uppgift får inte lämnas ut enbart på
den grnnden att den efterfrågande myndighetens intresse av att fä del av
uppgiften anses väga tyngre än den enskildes intresse av sekretess. För
socialtjänstens del har man gjort undantag frfln vad som annars skall gälla i
detta avseende enligt sekretesslagen.
I fråga om sekretessens omfattning inträder den skillnaden gentemot
tidigare att beslut om ekonomisk hjälp (socialbidrag) blir sekretesskyddade, medan beslut om vård mot den enskildes vilja aldrig kan hållas
hemliga.
För hälso- och sjukvården kommer enligt sekretesslagen samma sekretessregler som för socialtjänsten att gälla i fråga om personliga uppgifter.
Slutligen förs sekretessregler in även på skolans område.

2.19 Uppgiftsskyldigheten i körkortsärenden m. m.
Socialutredningen har föreslagit att registreringen av personuppgifter
inom socialtjänsten skall begränsas kraftigt. Jag har varit inne pt\ dessa
frågor tidigare (avsnitt 2.17), och jag återkommer också till dem mera
utförligt i samband med att jag behandlar personregister och personakter
(avsnitt 2.20).
Särskilt viktigt har socialutredningen ansett det vara att socialnämnderna inte generellt bevarar rapporter om onykterhet, vilket nu görs i stor
utsträckning. En förutsättning för att en nykterhetsvård som bedrivs på
frivillighetens grund skall fungera tillfredsställande är att klienterna har
förtroende för sekretessen inom socialtjänsten.
Uppgiftsplikten för socialnämnderna i körkortsärenden utgör enligt utredningen en så väsentlig inskränkning i sekretessen att denna av klienterna betraktas som illusorisk. Nykterhetsvårdens nuvarande befattning
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med körkortsfacmkn !-;an diirfiir starkt avh~1lla den som har misshruksproblem frän att frivilligt ta kontakt med den nykterhetsvitrdande verksamheten. Socialutredningen anser det niidviindigl att socialniimnderna hefrias
fdn uppgiftsplikten i körkortsiirenden. Utredningen pekar i sammanhanget pä att en s~ldan uppgifbplikt dess\ll<)m ger c\\ \)\\1\btiimligt re'>ultat.
eftersom nykterhctsvärd i stor utslriickning numera hedrivs irlllm sjuk värden.
Trafiksiikerhetsintressena fär enligt socialutredningens mening tillgodoses genom alt polisen bereds tillfallt: all sjlilv registrera omhiindertaganden av berusade personer 11..:h pi1 grundval diirav göra himplighctsutredning.
So..:ialutredningens förslag om all so..:ialniimnderna skall befrias fr;rn
skyldigheten att famna uppgifter i körkortsiircnden har. som jag återkommer till strax. fött ett my..:ket blandat mottagande av remissinstanscrna. Av
de kommuner som uttalar sig i frågan hetonar samtliga vikten av att
förslaget genomförs. Liinsstyrelsnna iir diiremot. med endast nt1got undantag. starkt negativa till förslaget.
Jag har i denna fraga samratt med chefen for kllmmunikatil111sdepartementet o..:h med chefen fiir justitiedepartementet.

2./9./ Lags1ifi11i11gl'11
Före den I januari 1977 hade straff för fylleri siirskild betydelse för
rätten att fä eller hchMht körkort. I fråga llnl den som hade dömts för fylleri
fick körkortstillständ inte meddelas innan tvt1 är hade fiirtlutit frän det
förseelsen begicks. om det inte kunde anses uppenbart att sökanden ända
var en skötsam person. Körkort skulle aterkallas bl. a. l•m körkortshavaren hade gjort sig skyldig till fylleri o..:h det inte kunde anses uppenbart
all han ~inda var en skötsam person. elkr om körknrtshavaren med hiinsyn
till onyktert levnadssätt inte h(lrde ha körkort.
Den I januari 1977 avskaffades fylleristraffet. Samtidigt infördes lagen
( 1976: 511) om omhändertagande av herusade personer m. m. (1.0H). En
konsekvens av att fylkristraffet slopades var att sådana rättsverkningar
som tidigare knöts till fylleristraffet föll bort i fortsiittningen. I krafttriidandet samordnades med att vissa reformförslag genomfördes helr~iffande
körk11rtsregleringen.
I prnp. 1975/76: 155 drogs riktlinjerna upp för en körkortsreform. En
huvudlinje i reformen var att körkortsprövningen skulle göras mera individualiserad och nyanserad. Det framhölls alt man mt1ste se till helhetsbilden
av vederbörandi:s situation och beakta om denne med h~insyn till den
samlade utredningen om de personliga förhallandena kunde anses himplig
som förare.
När det gällde frilgan om nykterhetskravct delade föredragande statsradet så till vida de tankar som lag till grund för dåvarande regler som att ett
omhändertagande pä grund av herusning ingav sa stark misstanke om

Prop. 1979/80: I

Kiirkortsiire11de11

opttlitlighct i nykkrhl'lshiinsccndc att förarens nyktcrhetsförht1llandcn
borde utredas. Va1jc nmhiindertagande pä grund av lxrus11ing bl11·de diiri"iiJ·
föranleda prövning fran kiirkortsmyndighetens sida. Prövningen skulle
doek göras med utgt111gspunkt i den perslrnliga helhctsbildl'n. I syfte att
kunna göra en Himplig avviigning i det enskilda fallet borde bl. a. presumtionsreglcrna angt1ende fylleri upph;ivas. Författningsmiissigt borde de
fiirordade riktlinjerna kunna uttryekas sa att det vid prövning av fraga om
körkortstillslt111d

s~irskilt

skulle beaktas om sökanden var klind for nyktert

levnadssätt oeh att körkortet skulle atcrkallas om kiirkortshavaren pä
grund av opillitlighet i nyktcrhetshiinseende inte bonle ha körkort.
Riksdagen tTU 1975/76: 28. rskr 1975/7b: 39(l) Himnade förslaget utan
erinran i denna del oeh framhöll att nykterhetsförhallandena m{1ste siirskilt
uppmiirksammas nlir det giilldc prövningen av förare. Avkall pi1 skötsamhet i nykterhetshänseende som ett krav for innehav av körklirt fick sidedes
inte göras.
I rrop. 1976/77: I 13 redovisades de författningsforslag som fi.iranlcddes
av de nya riktlinjerna. I samband hlirmed förutsatte riksdagen ITU 1976/
77: 25. rskr 1976/77: 334) att vad som tidigare hade anförts om att nykterhetsfiirhi\llandcna maste särskilt uppmLirksammas nLir det g;iller prövningen av förare också skulle iakttas vid utformningen av de detaljföreskrifter
llm himplighetsutredningen som rikspolisstyrelsen efter samrt1d med trafiksiikerhetsverket och socialstyrelsen föreslogs meddela.
Den I januari 1978 ersattes den tidigare ki.irkortskungörelsen av körkortslagen ( 1977: 477) m.:h körkortsfönirdningen ( 1977: 722l.
Enligt 7

~

körkortslagen fär körkortstillständ meddelas endast den som

med hiinsyn till sina perslinliga och medicinska förhilllanden kan anses
lämplig som förare av körkortspliktigt fordon. Vid prövningen av de personliga förhållandena skall särskilt beaktas om sökanden iir kiind för nyktert levnadssätt och om det kan antas att han som förare av körkortspliktigt
fordon kommer att respektera trafikreglerna neh visa hlinsyn. l>mdöme och
ansvar i trafiken.
Ett körkort eller ett körkortstillstånd skall enligt 16

* körkortslagen

flterkallas bl. a. om körkortshavaren på grund av opi'llitlighet i nykterhctshänseendc inte bör ha körkort.
Fri'lgor om att meddela körkortstillstånd prövas av länsstyrelsen och
frågor om återkallelse av körkortstillstånd eller körkort prövas av länsrätten. Besluten kan överklagas till kammarrätten. Regcringsrätten är sista
instans.

*

Enligt 86 körkortsförordningcn i\ligger det nykterhetsnämnd att i körkortsärenden m. m. lämna uppgifter om den enskildes nykterhetsförhållanden. Har nämnden beslutat att ställa körkortshavaren under övervakning
eller har nämnden gett in ansökan till länsrätt om att en sädan person skall
tas in på allmän vårdanstalt för alkoholmissbrukare. skall nämnden omedelbart underrätta den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet.
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Även i ··annat fall"" skall niimnJcn unJcrriitta liinsstyrdsen. om den finner
att riillen all ha ki.)rk1'rt m. m. bör omprövas. Niimnden skall i nu niimnda
fall yttra sig om den det giiller hör ha körkort.
Utöver den nu niimnJa skyldigheten att fönna uppgifter till körkortsmyndighct för enligt %

~

körkortsförnrdningen uppgifter inhlimtas fn)n

hl. a. s1Kiala organ som kan liimna upplysningar av betydelse för liimplighetsbedömningen. Föreskrifter om personutredning av polismyndighet
medddas av riksp1.1lisstyrclsen efter samr;\d med statens trafikslikerhetsvcrk och socialstyrelsen.
Med stöd av detta hemyndigande har rikspolisstyrelsen den 9 december
1977 utfärdat provisoriska föreskrifter och anvisningar om persnnutredning enligt körkortsförordningen m. m.
Att fyllcristra!Tcn har slopats har i detta sammanhang medfört en siirskild komplikation. Före avkriminaliseringen registrerades dessa straff
centralt hos riksskatteverkct och registrering kunde iiven äga rum i lokalt
polisregister. Dessa uppgifter kunde tjiina till ledning vid körkortsmyndighetens bedömning av vederhiirandes nykterhetspalitlighet. Vad som nu
gäller är att polismyndigheten enligt JO* NvL ofördröjligen skall anmäla
hos nykterhetsniimnd niir nägon har omhiindertagits ptt grund av berusning

*

enligt LOB. Vidare skall polisen enligt '!1.7 körkonsforordningen anmäla
till fänsstyrdse niir körkorhhavare har omhiindertagits enligt LOB. Anmälningarna förs in i körkortsregistrets bclastningsJel.
Beträffande den som har omhiindertagih enligt 3 s lagen L)m tillfälligt
omhiindertagande ( L TO 1 har det inte förekommit nägon motsvarande anmälningsskyldighet. Sådana omhiindertagandcn anses i regel inte heller ha
betydelse för ki.irknnspriivningen. Ormtiindighctcrna vid ett omhändertagande kan emellertid ha varit s~1dana att det i Jet särskilda fallet bedöms ha
betydelse för att belysa den omhiindertagnes nykterhctsförhallanden. Stidana fall är i regel kända för den Sllciala niimnden. eftcrs1)m polisen enligt
10

~

NvL har en allmiin skyldighet att anmiila till nykterhetsnämnd när den

får kännedom om att nagon har anviint alkoholhaltiga drycker till uppenbar
skada för sig själv. Enligt 3 ~ polisinstruktionen ( 1972: 511) har p1,lisen
vidare en allmän skyldighet att omedelbart underriitta socialvärdsmyndighet när den far kännedom om förhällanden som bör föranleda atgärd av
myndigheten.
Enligt 6

*LTO gäller slutligen att utredning skall göras betriiffande den

omhändertagnes personliga förht1llanden i den man behov av sadan utredning kan anses föreligga. Ltrcdningen skall om möjligt göras av företrädare
för social myndighet och den skall enligt 8

*LTO slutföras innan omhiin-

dertagandet har upphört. Socialstyrelsen har utfärdat anvisningar om den
utredning som socialnämnden skall giira (SoS FS lS] 1978: 7).
Den lirdning som tidigare giillde
körkortsärenden med en
famplighetsutredning. verkstiilld genom polismyndighetens försorg. har i
princip sin motsvarighet i den nya lagstiftningen. Den ändringen har emel-
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lertid ge11l1mförts att utredningen ··· personutredningen - inte liingre skall
innehålla nt1got omdöme

lllll

Himpligheten utan cndas1 innd1[1lla en redogö-

relse för vederbörandes personliga förht1llamlen. Polismyndigheten skall
höra nykterhetsnärnnden i varje enskilt fall 1ich ni.imndens yttrande skall
hestä av en redovisning av de faktiska förhallandena.
N v L innehöll tidigare ett formellt stadgande om handlliggning av körkortsärenden (8

~).vilket

upphiivdes den I juli 1977.

2 .19 .2 Rl'lll is si ns I w1s1' n111s srn 11ä .1 uci11 l11 I rt'dn i ni.:c11s .f i"ir.1 lag
Som jag har niimnt tidigare iir remissopinionen starkt splittrad inför
sllcialutrcdningens förslag all socialtjiinsten inte skall vara skyldig all
liimna upplysningar i körkortsiirenden.
Till Je mtrnga kommuner som stöder socialutredningens förslag hör
Stockholm. Kommunen framhäller att skyldigheten att liimna uppgifter om
rn sökandes misshruksprnblcm fange har upplevts som ett hinder för
kontaktarhelet inom nykterhetsvärdcn. Socialnämndens nykterhetsvttrdande insatser hör intL' försvaras genom tvitnget att famna sitdana uppgifier. ViiscerilS kommun hiinvisar till att utredningens förslag om en tystnadsplikt som innehiir att sadana uppgifter inte far lämnas är konsekvent
och riktigt meJ tanke pi1

socialtjänsten~

intresse av att miinnisknr söker

frivillig hjälp. Samhällets behov av att fa insyn för utredning av körkortsliimplighet etc. bör kunna 1illgoJ11ses genom pnliscns egna uppgifter. Skcllefti:a kommun hiilsar reformen med stor tillfredsställelse. Liknande synpunkter titerkommer i övriga kommuners remissvar i frägan. Bl. a. Föreningen Sveriges sociakhefer finner reformen st1 angeliigen att den hör
brytas ut ur den övriga socialtjänstreformen m:h förverkligas så snart som
möjligt. Även Slicialstyrelscn, Kommunförbundet. SACO/SR och Svi:riges
socionomers riksförbund hör till de remissinstanser som stöder utredningens förslag.
Kammarriitten i Göteborg. som i huvudsak ansluter sig till socialutredningens förslag till reform av sociallagstiftningcn. anser att med den uppbyggnad som förslaget har talar starka skäl för att socialnämnderna skall
befrias frän uppgiftsplikten i körkortsärenden. Som utredningen har päpekat ger uppgiftsplikten inte heller en rättvisande bild. eftersom atskillig
nykterhetsvtird bedrivs av andra organ. bl. a. sjukvården. Om polismyndigheten får möjlighet att föra nägon form av "nykterhetsrcgister". anser
kammarr~itlen att förslaget att slopa uppgilhpliktcn för socialnämnden bör

kunna godtas. Kammarrätten h\!lonar emellertid att det inte är fräga om att
socialnämnderna skall vara förhindrade att lämna ut uppgifter i körkortsärcndi:n utan endast att det inte skall finnas nägon skyldighet att göra det.
Med vederbörandes samtycke hör självfallet socialnämnden kunna famna
ut uppgifter om hans nykterhetsförhällandcn. Detta kan fä betydelse när
handlingarna i clt ärende hos körkortsmyndighcten inger tveksamhet om
en sökande hör betros med körkort eller om en körkortshavare hör fä
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behalla sitt kiirkl>rt. Tveksamhl·ten kant. ex. bero r:1 all rl>lismyndighell'n
har registrerat vederbörande i det -.iirskilda registret för omhiindertagna
berusade rersoner. Han biir dt1 ges tillfalle all visa all han iindt1 kan anses
pi1litlig i nykterhetshiinseemlc. t. ex. genom ell yttrande frän socialniimnden.
l .iinsstyrelserna. av vilka niistan samtliga iir negativa till förslaget i
denna del. redovisar genomgiiende sina synrunkter i omfattande yttranl.kn.
Liinsstyrelsen i Uppsala liin pekar rt1 att det i förarhetena till den nyligen
gen,in1förda rdormen rt1 körk<lf·tslagstil"tningens omräde starkt hetonas all
det vid kilrkortspriivningen iir helhl'lsbilden av personen och drnnes situation som mastl' bediimas. Detta innd1iir all ett mera differentierat synsiill
bör kPmnw till stånd. Till grund för denna bedömning skall enligt deranementschcfens uttalande ligga polisens liimplighetsutredning. i vilken ingär
yttrande frtrn vcderhiirande sociala organ. Socialutredningens förslag innehiir all till grund för körkortsmyndighetens bedömning av en persons
helhetsbild och situation kommer all ligga t:n uppgift från polismym.lighetcn <lm

~ventuclla

omhändertaganden i berusat tillständ eller begångna

brott. Att av en sadan uppgift dra slutsatser angacnde en persons totala
situation kommt:r att ställa körkortsmyndigheten inför oöverstigliga svärigheter. Detta kan komma att medföra en atergång till en icke önskad
schabkrnartad bedömning av körkortsärenden och t1terkallelse av körkort
iiven i fall diir en sådan ätgiird inte iir motiverad av trafiksäkerhetsskiil. En
st1dan situation kan ink heller med hiinsyn till körkortets stora betydelse
för miinniskors sociala situation vara önskviird. Uinsstyrelsen avstyrker
diirfor förslaget all undantag från socialniimndens tystnadsplikt inte skall
göras i körkortsärenden. Det erinras om all regeringen numera har meddelat föreskrifter om sekn:tesskydd för vissa uppgifll'r i kiirkortsregistret.
Uinsstyrelsen i Södermanlands län

framh~tller

bl. a. all nykterhetsniimn-

dernas bedömningar i !lera fall torde bli betydligt mera nyanserad~ och
tillförlitliga iin polisens. Nykterhetsvärdens hefallning med körkortsiirenden är Jiirför enligt liinsstyrclsen av stor betydelse för sökandenas anstriingningar all

rn körkort och diirmed möjligheter till rehabilitering.

Andra fansstyrelser betonar mera entydigt trafiksiikerhetsintresset och
den

kun~kapskiilla

nykterhetsvärden i delta sammanhang utgör samt svä-

righeterna att utanför sot:ialniimnden bygga upp ell motsvarande dokumentationsmaterial. Där:med försiimras enligt dessa länsstyrelser trafiksiikerheten viisentligt. Det framhålls all körkortslagen innebiir all de individuella förhallandena skall prövas mer ingående än som har gjorts tidigare.
Sädana synpunkter anför hl. a. liinsstyrelsen i Östergötlands län. som
samtidigt framhåller att den nuvarande anmiilningsplikten enligt körkortsförordningen (86

*) diiremot torde kunna avskaffas. Även Hinsstyrelserna i

Malmöhus fän och Örebro fan anser att denna skyldighet kan tas hon.
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J I\. finner utrt'Jningcns förslag bet;inkligt ur trafiks;ikL'rhL'hsynpunkt.
MeJ hiinvisnini; till att soeialn;immkil h<ir hiittre fiirut<ittningar ii11 plilismynJighL'len att ge underlag för en bt'diirnning avstyrkl'r JI\. 1Jtrednini;e11s
förslag. ÄvL'n rikspolisstyrelst'n i;~tr på samma linje.
l3n1ttsfört'bygganJe ri"tlkt erinrar om att polisen inte iir );!l'llL'rellt skyldii;
att registrera hL'nisadL'. omliiinderlagna personer. Framför allt de som körs
till sin hostad din till sjukvärdsinriittningar kan inlL' regi-;treras. De omhiindertagna iir inte heller skyldiga att kgitimera sig infi.ir polisl'll. "'Det iir
1m1t denna bakgrund som polisrL'gistreringar - i varje fall som systemL'I
fungerar f. n. - intL' kan Higgas till grund för hediimningar av en persons
HimplighL't att innL'ha kiirkort". Enligt soeialutredningens fi.irslag skall
tvrmgsätgiirder kunna vidtas mot pcrsonn under IX itr. R~tdct anser diirfiir
att sot'ialniimndt'n hiir Himna uppgiftl'r om nykterht'tsfiirhallanden för denna äldcrsgrupp. Betriiffande iildrL' missbrukare bör Lhiremnt utredas hur en
tillfredsstiillandt' registrL'ring kan astadkommas. Till dess att denna fraga
lösts hör enligt radet socialniimndens uppi;iftsskyldighet k varst~1 iiven for
denna grupp.
2. I <i .3 Socia I(jii nst <'Il.I llll'1frerka11 i kiirk11rt.1iire11d1'11

Det finns L'llligt min mening tvt1 viktiga 1Ilg~ingsp11nkter for ett prnktiskt
stiillningstagande till soeialutredningens förslag om soeialtjiinstens medverkan i prövningen av riitten till innehav av ki.irkort m. m. Jag hortser di!
fran fragan om det allmänna sambandet mellan en persons nykterhetsförhållanden oeh hans Himplighet som fordonsfiirare ur trafiksäkerhetssynpunkt. Den fr:tgan har ju relativt nyligen behandlats i samband med körkortsreformen. Den första utgangspunkten giiller soeialtjiinstens faktiska
möjligheter alt pft ett verkningsfullt siitt medverka till ökad trafiksäkerhet.
Den andra gäller hur denna medverkan päverkar soeialtjiinstens möjligheter att fä kontakt med personer som har misshruksprohlcm oeh att positivt
medverka i rehabiliteringsarhetet. Detta kan vara av betydelse inll' bara
för dem själva och deras omgivning utan även !hm trafikslikcrhetssynpunkt.

S11cia/(jii 11st 1'11.1 111i!jlighet er
Alknholmissbruket lir sa nmfattande och har sttdana verkningar att det
hiir till vara största socialmedicinska prnhlcm. Endast en mindre del av de
personer som har misshruksproblem torde vara kiinda av de soeiala myndigheterna. Detta .. dolda .. misshruk hegriinsar självfallet soeialtjänstens
möjligheter att Himna korrekl<J oeh riittvisandl· uppgifter till polismyndig.het i samband med personutredningar.
Soeialnämnden är oftast huvudman fi..ir de ca 140 alkoholpolikliniker
som finns i landet. Vid dessa kliniker registreras patienterna vanligen inte,
nitgra anmälningar görs inte oeh de har möjlighet all vara anonyma för
förvaltningen i övrigt och för andra myndigheter. Socialniimnden saknar
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iiven i Jessa fall uppgifter till leuning fiir beuiimning av patientens pi1litlighet i nykterhetshiinseende.
Soeialutredningen konstatcraue all beslut l'm tvängsomhiinuertagandt:
inom nyktcrhetsv[irlkn har minskat kraftigt. Bl. a. i fri1ga lim Jessa personer skall SlH.:i<.ilnlimmkn unuerrlilla fansstyrclsen. medan motsvarande inte
gliller för den som !Pr in frivilligt pa enskild nykterhetsviirdsanstalt. Om Je
senare har

r. ö.

soeialniinrnden ofta intl' ni1gra uppgifter som kan liimnas till

polisen i samband med personutredning.
Utredningen framhhller vidare all allt fler personer med alkoholproblem
bereds värd inom sjuk varden. IJet överviigande antalet hereds vi1rd p{1
egen begiiran oeh i miinga fall torde soeialniimmkn inte klinna till dessa
personer. Likare har ingen skyldighet att anmäla dessa fall till kiirkortsmyndigheten. Enligt ett eirkullir fran socialstyrelsen hiir fakaren till liinsliikaren anmiila patient som kan förmoJas vara körkortshavare oeh vars
narknmani eller alkoholmissbruk kan antas inneblira trafikrisk. Patienten
hör unJerriillas. Vidare sligs det att J(·t i tveksamma fall kan vara liimpligt
all liikarcn avvaktar med alt giira anmlilan oeh i stlillet genom fiirtrlienJefullt samtal söker förmä patienten. evenlllellt under en begriinsad ohservationstid. att avstä frän att !"öra motorfort.lon. Uinsläkaren har att rapportera till länsstyrelsen .. vad han för iin:ndeh avgörande funnit vara viisentligt .. oeh föreslå fänsstyrelsen atgiird I M F 1975: 81 l.
Jag konstaterar s:ilcdcs alt lilika fiirutsiillningar giiller för rapportering
av en person med alkoholproblem till kiirknrtsmyndighet. beroende pä om
han har hamnat inom den medicinska varden eller inom den soeiala vård
som inte avser alkoholroliklinikcr eller enskilda värdanstaltcr for alkoholmissbrukare.
Niimndens uppgiftsskyldighet i samband med polisens personutredning
limfattar av niimnden vidtagna faktiska åtgärder. som bl. a. har föranlcth
av tidigare frän polisen erhtillna LOB-anmälningar oeh under vissa omstiindighetcr även LTO-anmälningar. Jag vill erinra om vissa brister i det
underlag som polisen fiirser niimnderna meJ oeh som sedan skall äterrapporteras till polismyndigheten. Praxis för omhiindertagandet - LOB eller
LTO - kan variera lokalt oeh i fr~1ga nm säviil LOB som LTO gäller att den
l>mhiindertagne inte kan k varhallas för identifiering. Soeialnämndens uppgifter blir diirmed till viss del beroende av rolisens praxis i fraga om laglig
grund för omhändertagandet oeh i vilken omfattning den omhiindertagne
liimnar uppgifter om sin identitet eller Jenna kan utrönas p{1 annat siitt. Om
en person omh~indertas utanför hemkommunen varierar praxis i fråga om
vilken soeialniimnd som rolisen underriillar.
Det finns inga lagfästa gallringstider. som kommunerna måste iaktta för
ifrägavarande material. Vissa kommuner gallrar LOB- och 1.TO-anmiilningar efter 1. ex. sex månader. Variationerna mellan olika kommuner i
fn\ga om praxis torde vara betydande.
Enbart en åtcrrapportering av anmälningar har föga viirde. Fragan iir da
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hur vanligt det iir att niimnden kan bmna ytterligare sakurrlysningar.
frlimst om vidtagna hchandlings- llCh vtirdätgiirder. Enligt vad man har
urrgctt frirn socialvardshäll har anmiilningar till socialvt1rden i de allra
flesta fall engt111gskaraktlir. iiven llm man far rlikna med lokala variatillner.
Dessa engt111gsanmlilningar fiirankder vanligen inga [1tglirdcr frim niimnden. De sraras en tid 11ch kan resultera i ett hehandlingserhjudande.
information om hefintlig alkllholroliklinik etc. Vid förnyad anmiilan kallas
den enskilde för samtal. S11cialniimnden förhör sig om hans förhällamkn
avseende arbete. hostad m. m. Oftast torde det fä bero med detta. Hlirtill
kommer att ofta fiirekllmmande rersonalhyten inom sllcialvarden inte
siillan försvi1rar socialvardens möjligheter att ge rolisen behövligt underlag.
Det betyder att socialvärden intL' har nägra mera ingäende kunskarer om
de allra flesta som rolisen aktualiserar i samband rm:d körkort.
Det kan för övrigt anmiirkas att denna J ,OB-aterrarportering fran socialnlimnden behövs bara i fri1ga om dem som i111,· har körkort. Polismyndigheten rapporterar direkt till länsstyrelsen om en körkortshavare har omhändertagits enligt LOB.
Om socialnämnderna skall anses vara skyldiga att vidarebefordra varje
till niimnden inkommen anmiila11 enligt LOB, mäste nämnderna Higga urr
formliga register över sådana anmälningar. Ni'lgon sådan skyldighet finns
det inte enligt gällande författningar. Frågan om registrering har behandlats av JO i ett beslut den 14 februari 1979 med anledning av klagomitl mot
socialstyrelsen angäende styrelsens anvisningar för utredningar i körkortsiirenden. JO fram hal kr bl. a. följande.
I den allmiinna debatt s11m under senare tir förts kring olika slag av
register har uppmiirksamheten alltmer kommit att riktas mot den enskildes
behov av skydd för sitt rrivatliv och sin rersonliga sfär. Antei.:knandet av
personupplysningar har kommit att uppfattas som ett intrt111g i den personliga integriteten. Sttdant inträng har man menat hör glldtagas endast dä det
iir motiverat av siirskilda skäl och dt1 garantier kan ges för att uppgiften är
saklig. dvs. både riktig till sitt innehäll och relevant för registreringsändamalet. Det är bl. a. mot bakgrund härav och med hänsyn till att omhlindertaganden enligt LOB och LTO inte utgör nttgot brott som polismyndigheten
inte Hingrc får föra nägot sökbart personregister över personer som omhändertagits enligt dessa lagar.
Det ter sig i detta Hige naturligt vis något egendomligt att de .;,ociala
organen. som inte har nä!!on författningsenlig skyldi!!het att föra n:gister
över omhändertagandena. skall träda in i polisens ställe som registreringsorgan och i sin tur förse polisen med uppgifter som polisen inte sjiilv far
anteckna i personregister. Det iir därför onekligen en brist i den beslutade
körkortsrcformen att man inte uttryckligt behandlat fri'lgan hur registrering
skall ske av nykterhctsanm~ilningar.
JO utgär frän alt man vid det fortsatta arbetet inom regeringskansliet
med bl. a. soi.:ialutredningens förslag angflemlc den framtida utformningen
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av s1icialregistret tar upp fr;1gan 11111 registrering av nyktl'rhetsanm:irkningar for kiirkortsmvndighl'lens bd11iv. L'tn:dningens förslag att ni1gon annan
:in socialniinmden far svara för registreringen kah df1 enligt JO priivas.

Fiir1 r1 >t'11dc1 .fi"ir .1, '' ·ial tjii 11 s/ en
En mycket liten andel av nyktcrhetsvardcns klienkr viinder sig frivilligt
till s111.:ialvarden. S;iv;iJ forskning som praktiska e1farenheter visar pä utbredda negativa attitydn till den traditionella socialvarden till skillnad från
instiillningen till hade lkn allm;inna försiikringt~n och de stora serviceomri1dena inom den sociala sektorn. Vi vet för litet nm orsakt•rna till dessa
negativa attityder. Den mfmg;lriga kritiska debatten om socialvimkn och
de mt1nga redovisade praktiska erfarenheterna talar emellertid ett ganska
entydigt spräk. Det iir enligt dessa kiill1ll· socialvardens formella k11ntroll i
form av tvångsatgiirder. bristande sekretess od1 för den enskilde belastande uppgifter till andra myndigheter som utgiir ett avgörande hinder.
Som en del i detta kontrnllsystem ingrlr socialvärdens uppgifter i avgöranden om körk1irt. Erfarenheter tyder klart pt1 att körkortet för mänga
miinniskor har en st1 stor br1dc praktisk och symbolisk betydelse att de
håller sig undan den behandling de behiiver. om kontakten med vitrdorganet skulle kunna inneb:ira nägon som helst risk för dem att förlora
körkortet. En risk som de mähiinda starkt överdriver men som ändå
negativt påverkar deras bcniigenhet att söka värd. Det är mot den bakgrunden man far se socialutredningens rörslag.
Vi vet inte hur benägna värdhehövande kommer att hli att sjiilva ta
kontakt med socialtjiinsten. Grunden for reformen iir dock alt vi skall
bygga upp en socialtjiinst som medborgarna har förtroende för och all de
för värdhehövande avhållande inslagen i verksamheten dätför skall hli sä
fä som möjligt.

l"ltrande11 i kiirkortsäre11dc11
Socialutredningens förslag att socialtjänsten inte skall ha någon uppgiftsplikt i körkortsärenden förtjänar noggrant övervägande. Trafikolyckorna
liksom alkoholmissbruket hör till våra allvarligaste samhällsproblem.
Jag vill till en böi:jan sli\ fast att man med hänsyn till de brister som
vidlåder det nuvarande systemet allvarligt måste ifrågasätta den faktiska
betydelse som socialvårdens mtinmässi>ta rapport- och uppgiftslämnande
har från trafiksäkerhetssynpunkt. Att rapporteringsplikten drahbar de enskilda människorna ojämnt är dessutom klart.
Det är utan tvekan stl att den nuvarande rapporteringsskyldigheten
inverkar menligt pti de sociala myndigheternas möjligheter att hjälpa alkohol- och narkotikamisshrukare. Om denna skyldighet kunde slopas i samband med socialtjänstreformen, skulle det ge ökade möjligheter i det förebyggande nykterhetsvil.rdsarhetet. Socialtjänsten skulle kanske därmed
också komma att tjäna trafiksäkerhetsinlressena hättre än vad socialvården gör i dag.
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Som etl avgörande skiil 1m1t att slopa rapporteringsskyldight:ten rnom
socialtjiinsten har det anförts att tkt

r. n.

inte finns nitg\lt annat siitt all

hevaka och äll·rrapportera de anmiilningar om omhiindertaganJe pit grund
av herusning som nu kt1mmer in till nykterhetsniimnJerna. Miijligheterna
att Higga över en registreringsskyldighet pit någon annan myndighet har
diskuterats under rcmisshehandlingen av kammarriitten i Giitcborg och
brottsförebyggande rådet neh av JO i beslutet Jen 14 fchruari 1979. En
arbetsgrupp knmmer inom kort att tillsiittas inom regeringskansliet för att
niirmare pröva registreringsfrägan. Arbetet skall vara inriktat pä att fit fram
förslag som kan genomföras senast den I januari 198 I. di1 s11cialtjiinstreformcn avses triida i kraft.
Det bör si1leJes vara möjligt att ersätta socialniimndernas rapporteringsskyldighct med ett annat system för att göra de nödviinJiga registreringarna av framför allt I ,OH-omhiindertaganden av personer

~om

inte

linns upptagna i körkortsregistret. Även rapporteringsskyldigheten enligt
86 ~ körkortsförordningen bör upphöra. Det hiir i sä fall ocksa vara möjligt

att avstå frän del rutinmiissiga uppgiftsinhämtande frän nykterhetsniimnden/sociala centralniimnden som i dag iigcr rum

samhand med person-

utredningen.
Mot denna bakgrund har jag oeksi1 överviigt om myndigheterna inom
socialtjiinstt:n över huvud taget hör medverka i körkortsiircndena. Som har
framgått av min rcdogiirclsc gäller emellertid kritiken mot det 1111varande
systemet friimst nämndernas rutinmässiga rapport- och uppgiftslämnandc.
När det giillcr att hediima liimplighcten och viirdet av de utredningar och
yttranden som niimnderna gör pit siirskild hcgiiran av körkortsmyndigheterna lir fäget nagot annorlunda. Här m;1ste en u\gångspunk\ vara riksdagens tidigare niimn<la heslut 1976 och 1977 med anledning av den nya
körkortshigsliftningen. nämligrn alt nykterhetsförhållandena måste siirskilt urpmärksammas niir det giiller prövningen av förare och att prövningen skall göras mera individualiserad och nyanserad iin tidigare. Det mr1ste
s.:'tledes vara möjligt för körkortsmyndigheterna att fä en tillförlitlig utredning om en körkortssökandes eller körkortshavarcs nykterhetsforhållanden. Denna utredning kan man i vissa fall fa hara frim nyktcrhetsniimnden.
Slopas möjligheten att höra nämnden. kommer prövningen i körkortsän:n<let alt hcstt1 i endast ett konstaterande av om det finns nfigra LOBanmiilningar. trafiknykterhctsl:irott m. m. eller inte. Den hclhetsheJömning
Sl1m skall göras enligt körkortslagstiftningen blir si1ledes inte möjlig i de fall
di1 det föreligger nykterhetsanmälningar.
Jag anser diirfiir att körkortsmyndigheterna - Hinsstyrelscrna och de
allmiinna förvaltningsdomstolarna - iiven i fortstittningen bör ha kvar en
möjlighet att begiira utredning rn:h yttranden från socialtjiinsten. Jag tänker
då pa de körkortsiirenden i vilka det finns särskild anledning att komplettera underlaget för prövningen. En begången förseelse eller nagon annan
anmärkning kan ha aktualiserat fdtgan att inte meddela ett sökt körkorts-
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tillstånd eller att tlterkalla ett körkort. Dessa fall kan manga gfmger anses
jämförliga med de yttranden i pMöljdsfri\gan i brottmftl som myndigheterna
inom socialtjänsten är skyldiga att avge.
Jag föresllir att det i körkortslagen skall tas in en bcst~immelse som
innebär ett undantag frän sekretessen i förhttllande till körkortsmyndighcterna i de nu nämnda fallen.
Jag vill anmärka att det i dessa fall ofta kan antas att sökanden/körkortshavaren inte har n[1got emot att de sm:iala myndigheterna yttrar sig. Det fär
överlämnas tlt den tidigare nämnda arbetsgruppen att undersöka vilka
närmare föreskrifter som behövs för det nya förfarandet med socialtjänstens medverkan i körkortsärern.len. F. n. vcrkställs kvalificerade sociala utredningar i körkortsärenden av nykterhetsvärdskonsulenterna. Efter
socialtjänstreformens genomförande kommer konsulenterna att ingå i den
nya sociala enheten vid länsstyrelsen. Jag återkommer senare till denna
enhet (avsnitt 2.21.8). Arbetsgruppen bör bl. a. pröva förutsättningarna att
ta till vara de erfarenheter som finns inom den sociala enheten n~ir det
gii!lcr att avge de kvalificerade yttranden som det h~ir är frågan om.
Socialutredningen har föreslagit att socialnämnden inte heller skall lämna uppgifter i ärenden rörande vapenlicenser eller besvara förfrågningar
om enskildas lämplighet för anställning inom bevakningsföretag, för antagande som hemvärnsman e. d. Remissinstansernas inställning är här densamma som i fr:'.'lga om socialnämndens medverkan i körkortsärenden. Jag
anser att behövliga uppgifter i dessa fall bör kunna inhämtas frän socialtjänsten med den enskildes samtycke och ansluter mig följaktligen till
socialutredningens förslag. Arbetsgruppen inom regeringskansliet bör
även pröva konsekvenserna av en slopad uppgiftsskyldighet i dessa ärenden.

2.20 Personregister och personakter

2 .20. I Allmänt om clukruncl/fationen inom

social~jiinsten

För de kommunala nämnderna gäller vissa generella bestämmelser om
protokollföring enligt kommunallagen. I de nuvarande sociala vårdlagarna
föreskrivs dock en del begränsningar i fråga om innehållet i de sociala
nämndernas protokoll. Som socialutredningen har framhållit saknas det
anledning att upprätthålla denna skillnad. Jag har därför föreslagit (avsnitt
2.16.5) att bestämmelserna i kommunallagen om protokollföring hos kommunala nämnder utan inskränkning skall fä gälla socialnämnden och sociala distriktsnämnderna.
I de ~ociala vårdlagarna ges f. n. olika bestämmelser om skyldighet att
dokumentera vad som har framkommit vid utredning i ärende hos nämnden. Vidare finns det särskilda föreskrifter om dokumentation inom olika
områden för den sociala verksamheten, t. ex. i fråga om tillsynen över
fosterbarnsverksamheten.
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Socialutredningen har föreslagit att det i socialtjänstlagstiftningen skall
föreskrivas att vad som har framkommit vid utredning och som har betydelse för ärendets avgörande skall tillvaratas på betryggande sätt. I syfte
att ge klienten insyn i de anteckningar som görs om honom under pågående
vård och behandling har utredningen vidare föreslagit en bestämmelse om
att klienten bör hållas underrättad om de journalanteckningar eller andra
anteckningar som förs om honom. Jag har behandlat denna fråga tidigare
(avsnitt 2.17.2).
Till skydd för rättssäkerheten i förvaltningsärenden ges i FL särskilda
föreskrifter om handläggning av ärenden hos myndigheterna. FL:s bestämmelser har dock endast begränsad räckvidd för den kommunala förvaltningen. Enligt 2 2. FL gäller lagen inte för ärenden, där beslutet överklagas genom kommunalbesvär. I 3 kap. 14 § BvL har dock intagits bestämmelser som innebär att förvaltningslagens föreskrifter i betydande utsträckning blir gällande i barnavårdsärenden även när beslut överklagas
genom kommunalbesvär. Dessa undantagsbcstämmelscr har tillkommit för
att stärka rättsskyddet för enskilda i ärenden om barn och ungdomsvård.

*

Socialutredningen har nu föreslagit att FL:s bestämmelser med vissa
begränsade undantag skall gälla i alla socialtjänstärenden hos socialnämnden. För handläggning av ärenden som rör myndighetsutövning, dvs.
ärenden om förmåner och skyldigheter samt ingripanden mot enskilda, ges
särskilda bestämmelser i 14-19 §§ FL. I 14 och 15 §§finns bestämmelser
om rätt för den som är part i ärendet att ta del av utredningen och om
skyldighet för myndigheten att kommunicera utredningen i ärenden med
denne innan ärendet avgörs. För att kunna fullgöra dessa bestämmelser
krävs det i allmänhet att myndigheterna i sådana ärenden dokumenterar
den utredning som har gjorts.
De bestämmelser som jag har nämnt nu gäller protokollföring hos socialnämnd och dokumentation av utredning i ärenden hos nämnden och sådan
dokumentationsskyldighet som det gäller särskilda föreskrifter för. Härutöver finns det också en allmän skyldighet att i behövlig utsträcknil)g
dokumentera verksamheten. Sädan skyldighet är dock inte reglerad i författning utan anses följa av allmänna förvaltningsrättsliga principer. Som
socialutredningen har framhållit blir räckvidden och omfattningen av denna oreglerade dokumentationsskyldighet beroende av den typ av verksamhet som det gäller. Denna oreglerade dokumentationsskyldighet får för
socialtjänstens del betydelse för sådan verksamhet som inte direkt kan
hänföras till handläggning av ärende. Som exempel på sådan verksamhet
kan nämnas löpande kontakter med klienterna, behandlingsarbete och
annan kurativ verksamhet.
Dokumentation av verksamheten är av flera skäl nödvändig. Som jag har
sagt tidigare är det i allmänhet en förutsättning för att den enskilde skall
kunna få insyn i ärenden som gäller myndighetsutövning. För att en klient
hos socialtjänsten skall ha möjlighet att begära rättelse och anföra klago:!R Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr I. Del A
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mt1I iir det viktigt att det som har förevarit mellan honom och socialtjänsten
dokumenteras i behövlig utstriicknin!!. Dokumentationen hör i allmänhet
ske i sarnrttd mellan den enskilde och socialarbetaren.
För att kommunernas revisorer och statliga tillsynsorgan som JO. J K
och länsstyrelserna skall kunna utöva sina uppgifter krävs det att verksamheten dokumenteras i viss utsträckning. En eventuell hesvärsprövning
förutsiittcr att det överklagade beslutet och underlaget for detta finns
bevarat. Även för socialtjiinstens egen del iir viss dokumentation nödvändig. Hir att kunna fullgöra sina uppgifter mftste socialarbetaren ofta anteckna de uppgifter som klienterna famnar m:h som han själv skaffar fram.
V:'ml- och bchandlingsarbetet förutsätter vanligen kännedom om klientens
förhftllanden och tidigare vidtagna åtgärder. Det är särskilt viktigt att det
finns tillriickliga anteckningar om detta. när en annan socialarbetare tar
över hehandlingsarbetet. Som jag har nämnt tidigare är personalomsättningen stor i mtrnga socialförvaltningar.
För att kommunens socialtjänst skall kunna planeras krävs det vidare en
överblick som man endast kan ft1 om det finns tillräcklig dokumentation.
Socialutredningen har här pekat pä. arbets- och resursfördelning inom
kommunens socialtjänst. budgetering och ekonomisk kontroll. bevakning
av författningsstadgade frister. ftterkravsverksamhet, uppföljning av vidtagna atgärder. generella bedömningar av ätgärdsbehov, miljömässiga bedömningar m. m. Inte minst viktigt är det vidare att socialnämndens förtroendevalda ledamöter i stor utsträckning mftste falla tillbaka på den
dokumentation som finns för att kunna fullgöra sin uppgift att i stort följa
och överblicka nämndens verksamhet. Dokumentation krävs även när
sådan verksamhet som det utgår statsbidrag för skall redovisas. Slutligen
vill jag framhtllla att viss dokumentation är nödvändig för att socialtjänsten
skall kunna lämna data till socialstatistiken och för att kunna tillgodose
socialforskningens hehov.
Som jag nämnde nyss finns det regler i KL om protokollföring hos
nämnden. Vidare följer i praktiken en viss dokumentationsskyldighet av
FL:s bestämmelser om handläggning av ärenden rörande myndighetsutövning. Socialutredningen har föreslagit att det i likhet med vad som
gäller nu skall föreskrivas dokumentationsskyldighet inom socialtjänsten
för utredning i ärenden hos nämnden. Det kan diskuteras om det härutöver
krävs generella föreskrifter för dokumentationen inom socialtjänsten. Socialutredningen har övervägt denna fråga och inte funnit anledning föreslå
sådana föreskrifter. Som skäl för detta har socialutredningen anfört att det
rör sig om dokumentation för olika ändamål och att förhallandena varierar
mellan olika kommuner. Utredningen har därför inte funnit det vare sig
önskvärt eller praktiskt lämpligt att föresH\ sadana föreskrifter. Inte heller
remissinstanserna har föreslagit något sådant.
Jag delar socialutredningens uppfattning och anser därför att det inte
behövs andra generella föreskrifter om dokumentation inom socialtjänsten
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än som har föreslagits i socialtjänstlagstiflningcn (avsnitt 2.17.2) och som
följer av KL och FL. Socialutredningen framM.ller do~k att det vore
värdefullt om socialstyrelsen efter samråd med Kommunförbundet utfärdade allmänna räd om dokumentationen inom socialtjänsten. Flera remissinstanser. bl. a. Föreningen Sveriges socialchefer. understryker behovet
av allmänna räd i dessa frågor. Även jag anser att det föreligger behov av
allmänna räd pä detta område.
Även om det inte behövs nhgra ytterligare föreskrifter om dokumentationsskyldigheten, anser jag dock att omfattningen av dokumentationen
behöver regleras i syfte att stärka klienternas integritet och öka deras
förtroende för socialtjänsten. Det gäller att se till att det inte förs mer
omfattande dokumentation om klienternas personliga förhållanden än som
är behövligt för verksamheten. Det är också väsentligt att dokumentationen inte sparas längre än nödvändigt. Av betydelse frän integritetssynpunkt är framför allt sådana sammanställningar av uppgifter som gör det
lätt att få fram upplysningar om en viss person. Sådana sammanställningar
brukar benämnas personregister. Registren kan vara antingen manuella
eller sådana som förs med hjälp av automatisk databehandling. Ett personregister kan ocksä bestä av akter som förvaras på ett sådant sätt att det går
att få fram personakten pä dem som finns i registret. Socialnämndernas
personakter med sökregister som hör dit bildar därför personregister. Jag
återkommer till dessa frågor i det följande.

2 .20.2 Socialregister/agl'l1
Lagen (1936: 56) om socialregister föreskriver att social nämnd eller
annat kommunalt organ skall föra register över hjälpverksamheten i kommunen. I detta register skall antecknas dem som erhåller socialhjälp eller
hjälp i annan form. Lagen ger inte några närmare föreskrifter om hur
registren skall föras. Detta har medfört att registren har fött olika omfattning och utformning ute i kommunerna. Det är självklart att man inom
socialtjänsten måste registrera utbetalad ekonomisk hjälp och andra

vik~i

gare hjälpätgärder för att ha en nödvändig överblick över verksamheten
och för att undvika dubbelbetalningar och bevaka de återkrav som behöver
göras. I de flesta kommuner innehåller emellertid registren långt fler uppgifter än som krävs enligt socialregisterlagen. Som socialutredningen har
redovisat närmare har det frän juridisk synpunkt rätt oklarhet om vilken
dokumentation som egentligen omfattas av socialregisterlagen.
Socialutredningen framhäller att det bör överlåtas ät de sociala nämnderna att själva bestämma vilka register som behövs för deras verksamhet.
Utredningen har därför föreslagit att socialregisterlagen skall upphävas.
Förslaget har inte föranlett någon kritik frän remissinstanserna. De som
har uttalat sig i saken har tillstyrkt att lagen upphävs.
Jag delar socialutredningens uppfattning att det inte längre finns något
behov av en lag som innehåller tvingande bestämmelser för kommunerna

Prop. 1979/80: 1 Personr<'Ristcr och personakter

43h

att registrera hjiilpverksamheten. Jag föreslär därför att socialregisterlagen
skall upphävas.
Socialregisterlagen innchflllcr emellertid även annat än tvingande föreskrifter om registrering. Där finns hcstämmelscr om sekretesskydd m:h
föreskrifter om uppgiftsplikt till andra mymlighcter och bestämmelser om
vilka myndigheter som kan fä upplysningar frtin socialregistren. Vidare
innehåller lagen hestiimrnelser om utlämnande av uppgifter ur socialregistren för statistik och forskning. Om lagen upphävs måste dessa frågor lösas
i annan ordning. Jag t1terkommer till detta i det följande.
Jag vill till sist erinra om att det i olika sammanhang finns föreskrifter om
skyldighet att lämna uppgifter till kommunernas socialregister. Sftdana
bcstiimmclser bör upphävas samtidigt med socialregisterlagen. Om de
fonfarande är sakligt motiverade. bör de ersättas med motsvarande hestämmelser om uppgiftsplikt till socialnämnderna.
2.20.3 Se/.:.re/l'.1·s
I den nu gällande sekretesslagen <SekrL) finns i 14 ~ bestämmelser om
sekretess för handlingar som rör harn- och ungdomsvård. nykterhetsvärd
och socialhjälp m. m. Sekretess gäller för uppgifter som rör enskilds personliga förhållanden. I paragrafens andra stycke anges i vilka fall sådana
handlingar inte heller far lämnas ut till den enskilde själv och i tredje
stycket ges särskilda sekretessregler om beslut. I paragrafens fjärde stycke
stadgas slutligen att uppgifter och anteckningar. vilka tillhör socialregistren inte för utlämnas i vidare mån än sorn följer av lagen om socialregister.
Av bestämmelserna i socialregisterlagen framgår att uppgifter ur socialregistren inte far lämnas ut till enskilda personer och inte ens till den som
uppgiften rör. I mål som har gällt att fä ta del av allmänna handlingar har
dock socialrcgistcrhegn:ppet fött en snäv tolkning och endast ansetts gälla
sädana register som har utgjort sammanställningar av uppgifter. En närmare redogörelse för socialregistersekretessen har lämnats av socialutredningen i slutbetiinkandet.
Socialutredningen har i samhand med förslaget att upphäva socialregisterlagen uttalat att det inte finns hehov av särskilda sekretessregler för de
register som kommer att föras inom socialtjänsten och att sekretessen för
sådana register kan regleras av de sekretessbestämmelser som skall gälla
för socialtjänstens handlingar i övrigt. I förslaget till ny sekretesslag föreslås att sekretess skall gälla inom socialtjänsten för uppgift om enskilds
personliga förhällanden. om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att den enskilde eller någon honom närstående lider men. Föredragande
departementschefen förklarar i propositionen att han delar socialutredningens uppfattning att det allmänna sckretesskydd som skall gälla för
uppgifter inom socialtjänsten om enskilda bör vara tillräckligt även för
registeruppgifter. Någon speciell bestämmelse om registersekretess för
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srn;ialtjänsten föresläs alltsi\ inte. Detta innebär sftlcdes alt den nuvarande
speciella begränsningen för enskilda att ur socialregister fä. ta del av uppgifter om sig själva upphör.
l socialregisterlagen har meudelats förbud mot att obehörigen yppa
uppgift frän registret. Eftersom förslaget till ny sekretesslag har utformats
så att reglerna t1stadkommer både handlingssekretess och tystnadsplikt
saknas anledning att hehälla en särskild tystnadspliktsrcgel för innchf1llet i
sodaltjänstens register.
Som jag har nämnt tidigare medger socialregisterlagen inte att uppgifter
lämnas ut till enskilda personer. Vilka myndigheter och andra organ som

**

får ta del av uppgifter ur socialregister anges i 6 tH.:h 7
lagen om socialregister. Denna rätt tillkommer främst de kommunala organ som bedriver
hj~ilpverksamhet.

Vidare har statliga myndigheter och vissa andra organ
rätt att för behandling av en ersättningsfräga efter framställning fä uppgift

om ersättning som har betalats ut till viss person som finns i registret.
Nu gällande sekretesslag innehåller inskränkningar i enskildas rätt enligt
tryckfrihetsförordningen att ta del av allmänna handlingar. Däremot reglerar den inte utlämnande av uppgifter i annan form och utlämnande av
uppgifter till andra myndigheter.
Förslaget till ny sekretesslag innebär i motsats till nu gtillande lagstiftning i princip förhud mot att till annan myndighet eller till annan verksamhetsgrcn inom samma myndighet lämna ut uppgifter som är sekretesskyddade. Bortsett frb.n vissa undantagsbestämmelser om utlämnande av uppgifter till bl. a. besvärs- och tillsynsmyndigheter skall sekretesskyddade
uppgifter inom socialtjänsten endast fä lämnas ut till annan myndighet som
begär att fä ta del av dem med i\beropande av uppgiftsskyldighet som följer
av lag eller förordning. Det behövs därför uttryckliga bestämmelser om att
socialnämnden till annan myndighet eller annan verksamhetsgren inom
samma myndighet skall liimna ut uppgifter om utgiven ekonomisk hjälp för
att förhindra felaktiga utbetalningar. Sådana bestiimmelser hör hemma i
socialtjänstlagen. Denna fri\ga behandlas närmare i specialmotiveringen.
När fråga uppkommer om att lämna uppgifter till andra organ än myndigheter blir de allmänna bestämmelserna i sekretesslagen tillämpliga.
Socialregisterlagen innehåller även bestämmelser om utlämnande av
uppgifter för forskning och statistik. Jag återkommer till detta.

2 .20.4 Personre,::ister
Uppgifter om de enskilda klienterna finns i socialnämndens protokoll
och bilagor till dessa, i socialregister och andra hos nämnden förda register
och framför allt i personakterna. Dessa personakter innehåller en mängd
olika uppgifter om klienten och hans anhöriga. Som regel finns det en
journal som innehåller löpande anteckningar över samtal med klienten,
vidtagna värd- och behandlingsåtgärder m. m. Dessutom finns det i personakterna handlingar av skiftande natur. Där förvaras utredningar och kopior
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av beslut i tidigare avgjorda ärenden. kopior av yttranden till andra mynLligheter. inkomna anmälningar m:h rapporter. läkarintyg, skriftviixling
med andra s()(:ialförvaltningar, arbetsförmedling. länsstyrelse. m. fl. myndigheter. I personakterna förvaras ofta rn.:kst1 kopior av utbetalningar och
andra verifikationer. Som sökregister till personakterna finns ett slag- eller
sökregister som är upplagt pf1 namn och personnummer. Socialutredningen
har närmare redogjort för rutinerna vid uppfaggning av personakter och
frtigor som sammanhänger med detta. Som har sagts tidigare bildar sökregister och därtill hörande akter ett personregister.
I socialutredningens betänkande framhålls att socialnämnden liksom
andra myndigheter iir skyldig att iaktta objektivitet och saklighet i sin
verksamhet. Av detta följer att det i personakterna endast bör tas in sådana
uppgifter som har betydelse för socialtjänstens bedrivande. Utredningen
understryker även att uppgifter som dokumenteras i utredningarna skall
vara korrekta och väl underbyggda. Värdeomdömen som inte stöds av
redovisade faktiska förhållanden skall undvikas. Socialutredningen anser
emellertid att det är praktiskt omöjligt att närmart: ange vilken dokumentation som bör samlas i personakterna. Utredningen framhåller vikten av att
nämnderna och tillsynsmyndigheterna vakar över att personakterna inte
tillförs uppgifter som är onödiga eller förklenande för klienterna.
Flera av remissinstanserna. bl. a. socialstyrelsen och LO. stöder de
principer som utredningen har redovisat. Remissinstanserna har inte förordat att särskilda föreskrifter skall utfärdas om innehfillet i personakterna.
Inte heller jag anser detta nödvändigt. Jag vill dock framhälla att dessa
frågor i behövlig utsträckning kan behandlas i de allmänna råd som socialstyrelsen avses utfärda i fråga om Llokumentationen inom socialtjänsten.
Utgångspunkten bör dä vara att personakterna inte skall tillföras onödiga
uppgifter och att värdeomdömen som inte är faktiskt underbyggda skall
undvikas. Klientens svårigheter och problem hör beskrivas på ett sakligt
och objektivt sätt.
rörntom personakterna och sökrcgister till dessa finns det olika typer av
register. som innehåller sammanställningar av uppgifter om klienterna. I
många fall förs register över klienterna och vidtagna åtgärder med hjälp av
automatisk databehandling. I de flesta fall förs sådana register enligt det
s. k. KOSIS-systemet. vilket finns beskrivet i socialutredningens betänkam.le. Det finns även andra register med olika innehåll. Register över
utbetalningar som har gjorts är vanliga. Därutöver finns olika typer av
sammanställningar, t. ex. inkomna rapporter som är ordnade i personföljd.
servicekort m. m. Rutinerna varierar hos olika kommuner. I motsats till
personakterna. som även de bildar personregister. rör det sig här som jag
nämnde nyss om sammanställningar av uppgifter om klienterna. Dessa
register i mer inskränkt bemärkelse är upprättade för att underlätta administrationen av socialtjänsten. Från integritetssynpunkt skiljer sig dessa
personregister - i det följande benämnda "register" - från personakterna.
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Socialutredningen framhäller att uppgiftt:r i s:'\dana register iir tillgiingliga pä ett mer omedelbart sätt lin sorn lir fallet med uppgifter i personakterna. De lämnar upplysningar om den enskilde klienten utan att samtidigt
kunna ge en fullständig och objektiv hcskrivning av hans förhi\llanden.
Registren framsti'lr därför som särskilt ldinsliga fri\n integritetssynpunkt.
Därtill kommer att de är mer lättillgängliga och används av ett långt större
antal tjänstemän vid socialförvaltningen än som lir fallet med den enskilda
personakten.
Socialutredningen föreslår att i registren endast skall fä !as in sådana
personuppgifter som i andra sammanhang normalt iir offen!liga, som
namn. personnummer. adress, yrke rn.:h civilstfind. Utredningen foreslftr
dock att i registren skall fi't tas in heslut i socialtjänsten om Mglird som
innebär myndighetsutövning och det lagrum som detta grundas p[1. Sekretesskyddade uppgifter om klienterna skall i övrigt inte fä antecknas. Salcdes skall enligt utredningens förslag uppgift aldrig fä !as in om orsak till
fattat beslut eller annan uppgift som kan innefatta värdering av klientens
förhållanden eller annars röja sekretesskyddade förhMlanden. Inte heller
skall det fä tas in uppgifter om vidtagna :'\tgärder som grundas på meddelande från andra myndigheter. t. ex. rapporter om ingripande enligt lagen
om tillfälligt omhändertagande.
Socialutredningens förslag om begränsning av innehhllet i register har
hälsats med tillfredsställelse av flera remissinstanser, hl. a. Sveriges socionomers riksförbund, Föreningen Sveriges socialchefer och socialförvaltningen i Helsingborg. Däremot har Kommunförbundc1 kritisera! förslaget därför att det enligt förbundets mening endast skulle ha en marginell
betydelse men samtidigt medföra en kraftig kostnadsökning för administrationen.
Jag har tidigare föreslagit att socialregisterlagen skall avskaffas och att
de sekretessregler som gäller för socialtjänsten i övrigt skall gälla för
registren. I ett sådant läge anser jag för min del att innchi\llet i registren ph
något sätt bör regleras.
När registren har byggts upp inom socialvflrden. har det ofta i den
allmänna debatten framhållits att registren inte bör innehålla s. k. "mjukdata". Vad som i olika sammanhang avses med begreppet "mjukdata" är
väl inte alltid fullt klart. Enligt de försök till närmare precisering som har
föreslagits kan mjukdata innefatta betyg, värderingar och andra subjektiva
omdömen eller i\sikter om en annan person, t. ex. av typen "nervöst
lagd". "troligen alkoholmissbrukare". eller över huvud taget värderande
omdömen om människors familjeförhållanden, uppförande, samhällsanpassning, psykiska status. studieintensitet, prestation i arbetslivet m. m.
(se prop. 1978/79: 109 om ändring i datalagen och datalagstiftningskommittcns delbetänkande (SOU 1978: 54) Personregister - Datorer -Integritet).
Till följd av datalagens bestämmelser begränsas möjligheterna att ta in
sådana Uppgifter i personregister som förs med hjälp av automatisk
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databehandling. Även när det gäller andra typer av register inom socialtjänsten är det angeläget att de hälls rena frän "mjukdata". Socialutredningens förslag innehåller enligt min mening en i sak lämpligt avvägd
griinsdragning.
Även om utredningens förslag i viss utsträckning kan ge anledning till
lindrade administrativa rutiner ute hos socialförvaltningarna. anser jag
iindä skälen för att reglera inneh1\.llet i registren vara s:'\. starka att utredningens förslag bör genomföras. Jag föresl:'\.r därför att det i socialtjänstlagen skall tas in en bestämmelse med det innehåll som socialutredningen
har angett.
Syftet med den föreslagna bestämmelsen är som framgf1r av vad jag har
sagt tidigare att registren inom socialtjänsten endast skall innchälla uppgifter som i andra sammanhang normalt är offentliga. Socialutredningen
har föreslagit att detta i lagtexten skall uttryckas si\ att i registren inte bör
tas in "uppgifter som är ägnade att röja enskilds personliga förhållanden".
Som framgår av motivuttalanden till den föreslagna nya sekretesslagen
avses med uttrycket "personliga förhållanden" alla uppgifter som rör
enskild person som t. ex. uppgifter inom folkhokföringcn. Si'tledes täcker
detta begrepp även neutrala uppgifter om yrke, 11.lder, adress etc. P. g. a.
den skadeprövning som i förekommande fall skall föregå beslut om utlämnande kommer emellertid sådana uppgifter som regel att kunna lämnas ut.
Med hänsyn till den innebörd som uttrycket "personliga förh:'\.llanden"
kommer att fö i sekretesslagen blir emellertid det förslag som socialutredningen har lämnat att bli terminologiskt missvisande. Jag vill därför föresli'l
att den av socialutredningen föreslagna begränsningen i fråga om innehMlet i register uttrycks på det sättet att i registren inte får tas in "uppgifter
om ömtåliga personliga förhållanden". Det framgår då tydligt att hinder
inte finns mot att ta in neutrala uppgifter. Jag återkommer i specialmotiveringen till frågan om sekretesskyddet för sädana regis i er.
Som utredningen har föreslagit bör föreskrifterna tas in i socialtjänstlagen. Eftersom det inte är lämpligt att meddela alltför detaljbetonade föreskrifter i lagen, anser jag det nödvändigt att pä denna punkt komplettera
lagen med närmare föreskrifter. Sådana meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Ansvaret vid delegering bör i första
hand anförtros socialstyrelsen, som innan föreskrifterna meddelas bör
samråda med Kommunförbundet.
Eftersom registren i många fall förs med hjälp av automatisk databehandling, vill jag påpeka att den föreslagna bestämmelsen i socialtjänstlagen och med stöd av denna utfärdade föreskrifter inte inskränker datainspektionens möjligheter att meddela föreskrifter med stöd av datalagen. I
socialtjänstlagen bör tas in en erinran om detta.
Med hänsyn till vad vissa remissinstanser har anfört om skyldigheten att
föra diarier vill jag fästa uppmärksamheten pä att det jag har behandlat nu
är personregister. Med diarier förstås i kronologisk ordning förda register
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över inkomna ol..'h upprättade allmänna handlingar hos myndigheterna.
Skyldighet att föra diarier regleras i förslaget till ny sekretesslag. Om
sol..'ialstyrclsen anser att det hehövs. kan styrelsen även behandla diarieföringen i allmiinna rr1d om dokumentationsskyldigheten hos sncialnämnderna.

2.20.5 Utlii11111a11ile a1· 11r1pgifier.f("ir.f(Jr.1·k11i11g
Enligt socialregisterlagen för uppgifter lämnas ut till enskild för vetenskaplig eller annan jämförlig undersökning om "trygghet kan anses vara
för handen" all uppgifterna inte knmmer all misshrukas till men för enskild. Frägor om utlämnande prövas av sucialstyrclsen.
Socialstyrelsen beviljar ärligen ell inte obetydligt antal tillstand att för
forskningsändamtil erhälla uppgifter ur socialregistren. Socialstyrelsens
tillstånd gäller endast uppgifter ur socialregister. varvid begreppet socialregister har gells en snäv tolkning och har ansetts gälla endast sjiilva
registret. Socialutredningen har i sitt sluthetänkande lämnat en redogörelse för praxis när uppgifter lämnas ur socialregister för forskningsändamäl.
Forskare som önskar ta del av andra handlingar hos socialnämnderna
har enligt tryckfrihetsförordningens allmänna bestämmelser att vända sig
till den myndighet där handlingarna förvaras. dvs. till socialnämnden.
Niimnden skall dä pröva framställningen i enlighet med sekretesslagens
bestämmelser. Det är främst innehi'lllet i personakterna som har varit
aktuellt.
Av 14 första stycket gällande sekretesslag framgår att även utan samtycke frän den person som handlingen rör skall handling lämnas ut. om det
med hänsyn till ändamålet och omständigheterna i övrigt finns trygghet för
all ett utlämnande inte kommer att missbrukas till skada eller förklenande
för den vars personliga förhallanden handlingen rör eller för hans nära
anhöriga. Behövliga förbehåll bör göras när en handling lämnas ut. Socialnämnden skall alltsä pröva fragan om en handling skall lämnas lit för
forskningsändamftl mot bakgrund av dessa bestämmelser.
Om socialregisterlagen upphävs. försvinner även de särskilda bestäm-

*

melser som nu finns om att lämna ut uppgifter ur socialregister för forskningsändamål. I fortsättningen gäller i stället bestämmelserna i den föreslagna nya sekretesslagen. Så blir fallet i frftga om såväl uppgifter i själva
registren som andra uppgifter inom socialtjänsten. Det blir då socialnämnden som fär pröva saken. eftersom handlingarna i allmänhet förvaras där.
Socialutredningen har inte haft något att erinra mot att så blir fallet.
I 13 kap. 3 ~förslaget till ny sekretesslag föreskrivs att när myndighet i
sin forskningsverksamhet frän annan myndighet erhflller uppgift som där
är sekretessbelagd. gäller sekretessen också hos den mottagande myndigheten. Den sekretess som gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden förs alltsft över till den myndighet där forskningen bedrivs.
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förslaget till ny sekretesslag anför chefcn för

justitiedepartementet bl. a. följande om sl'krelessen inom socialtjänsten.
Som socialutredningen framhäller bedrivs i allmiinhet den forskning för
vilken uppgifter från socialtjänstcn kan behövas vid n[1gon statlig institution. För uppgiftcr som frnn socialtjiinsten lämnats till s;\dan institution
kommer till följd av 13 kap. 3 sekretcsslagen all gälla samma sekrekss
vid institutionen och för dess personal som hos socialtjänsten. Utlämnande
skulle. bl. a. med hänsyn härtill. tttminstone i viss utsträckning stödjas på
att någon risk för men inte föreligger. För att undanröja tvekan och slippa
tvingas till en tolkning av skaderekvisitet som på andra omräden skulle
minska dess skyddseffekl synes man emellertid böra meddela en utlrycklig
föreskrift i lag om alt uppgift kan lämnas för forskningsändamål. Föreskriften kan byggas ut med vissa rekvisit för prövningen. Det är dock att märka
att mottagande institution eller funktioniir i sin hantering av mottagna
uppgifter kan bindas endast av sekretesslagen. Bestämmelser av angivet
slag behöver inte föras in eller särskilt omnämnas i sekretesslagen så länge
fråga endast är om utlämnande till myndighet eller dess personal. De kan
lämpligen fä. sin plats i den föreslagna sociallagstiftningen. Någon särskild
föreskrift om utlämnande av uppgifter till forskare som inte är knuten till
myndighet på sätt anges i I kap. 7 sekretesslagen förefaller inte behövlig.
Skaderekvisitet utesluter nämligen inte att uppgifter kan lämnas ut till
sådan forskare. Möjlighcten enligt 14 kap. 9 att föreskriva tystnadsplikt
m. m. för mottagaren bör f. ö. regelmässigt utnyttjas i sådana fall. Slutligen
kan regeringen enligt 14 kap. 8 ~ pröva om uppgiften får lämnas ut.

*

*
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Av 14 kap. I *förslaget till ny sekretesslag följer att sekrctesskydda<le
uppgifter inom sucialtjänstcn för överlämnas med stöd av lag eller förordning, i vilken uppgiftsskyldighet är föreskriven. När nuvarande bestämmelser i socialregisterlagen försvinner. anser jag att det bör utfärdas uttryckliga föreskrifter om överlämnande av sådana uppgifter till annan
myndighet för forskningsändamål. Sädana föreskrifter biir tas in i socialtjiinstlagen.
Socialutredningen framhåller hl. a. vikten av att <le enskilda klienternas
integritetsskydd tillgodoses sä att tilltron till sekn:tessen inom socialtj1insten tryggas. Utredningen framhåller att det med hänsyn härtill krävs nödviindiga garantier för att lämnade uppgifter inte kommer att missbrukas.
Eftersom forskningen vanligen bedrivs vid någon statlig forskningsinstitution. bör tillstån<lshesluten enligt utredningens mening riktas till <len myndighet <lär forskningen skall bedrivas och inte till den enskilde forskaren.
Möjlighet skall <lock finnas all utlämna uppgifter ävcn till enskilda forskare. om forskningen inte är avsedd att bedrivas vid eller under ledning av
myndighet. Mot bl. a. den hiir bakgrunden anser utredningen att det i
utlämningsbesluten bör anges samtliga personer som skall fä ta del av
individrelaterade uppgifter som omfattas av tillståndet och inte bara <len
forskare som leder projektet. Andra än <le som omnämns i beslutet bör
alltsä. inte fä ta del av uppgifterna. Vidare bör man äliigga dem som får del
av uppgifterna tystnadsplikt. rör att åstadkomma en enhetlig tillämpning i
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frt1ga om utlämnande av uppgifter eller handlingar fiir forskningsiindamM
föreslar utredningen vidare all n:gcrii1geri skall uppdra iit Slll.:ialstyrclsen
att utfarda allrniinna ritd till socialniimmkrna. Socialutredningens synpunkter har inte föranlett nägon kritik under remissbehamllingen.
Jag föreslår all det i socialtjiinstlagcn skall tas in en bestiimrndse om att
socialnämnder rt1 begiiran till statlig myndighet för furskningsändamål
skall lämna ut urpgifter rörande klienternas personliga förhållanden. om
det kan ske utan risk för att den enskilde cller n;Jgon honom närstående
li<.Jer men. De synpunkter som socialutredningen har framfört bör vara
vägledande för cn sadan prövning. Jag aterkommer till detta i specialmotiVt:ringen. Med hänsyn till inneh<lllet i JJ kap. 3 ~ i förslaget till ny sekretesslag saknas det anledning alt föresl~t siirskilda tystnadspliktshcstiimmelser för den personal som hos den mottagande myndighekn är behörig

att ta del av uppgifterna. Jag anser atl srn:ialstyrelsen hör fä i uppdrag att
utfärda allmänna räd till Slicialniimnderna i fråga om utliimnande av sekretessky<l<lade uppgifter inom soeialtjiinsten för forskningsändamäl.
Utlämnande av sekretessky<l<lade uppgifter till enskilda forskare regleras omedelbart av sekretesslagens bestämmelser. Som chefen för justitiedepartementet har framhallit utesluter inte sekretesslagens bestiimmclser
att uppgifter kan lämnas även i ett sadant fall. Det torde <la regelmässigt hli
aktuellt att meddela nödviin<liga förheh;Jll enligt 14 kap. 9 S sekretesslagen
om inskränkningar i mottagarens rätt att förfoga över utlämnande av
uppgifter m. m. Även detta kan niirmare behandlas av socialstyrelsen i de
allmänna räden.
Slutligen bör erinras om att datainspektionen har möjlighet att meddela
särskilda föreskrifter om innehallet i sådana register som förs med hjiilp av
automatisk databehandling.

2.20.6 Utliimnande

111·

11ppg!ficr.fi"ir stllli.l'tik

I socialregisterlagen har det registerförande organet tilagts att himna
statistiska uppgifter ur register enligt de föreskrifter som regeringen låter
utfärda. Sådana bestämmelser har utfärdats i kungörelsen ( 1968: 492) om
socialvärdsstatistiska uppgifter av kommun. I denna sägs det att det åligger
kommun att till statistiska centralbyrån (SCB) ärligen före den I april lämna
statistiska uppgifter för nästföregaen<le kalenderhr om sm:ialhjälp. aldringsvård samt vard om barn och ungdom inom kommun och vissa uppgifter rörande tvångsätgärder enligt N v L.

Vidare skall kommun efter anmaning lämna sådana uppgifter som behövs för särskilda statistiska undersökningar pa socialvårdens område.
Uppgifterna skall lämnas pa blankett enligt formulär som har fastställts av
SCB i samråd med socialstyrelsen och efter hörande av Kommunförbundet.
Kungörelsen lämnar således mycket vida ramar för SCB att föreskriva
vilken statistik som skall famnas. I fråga om de uppgifter om individcr som
nu lämnas fran kommunerna kan i korthet sägas följande.
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Inom barn- och ungdomsvi\nJcn bmnas 11rpgifter om barn Sl>l11 har varit
föremtll för social nhrnmls ingripamle enligt BvL och om fosterharn som
slär under niirnnds tillsyn.
Inom nykterhetsvarden liimnas uppgifter om anstt111d med tvimgsintagning pä \'i:trdanstah. om förverkande av st1dant anstimd och om upphörd
övervakning enligt NvL. Dessa uppgifter innehäller inte redovisning av
orsak till t1tgiirdcr. Ueshtt om övervakning enligt 15 § NvL redovisar kommunen till riksskatteverket. Riksskalleverket vidarebefordrar dessa uppgifter till SCB.
Inom socialhjlilpsomr[1det llimnas uppgift om utgiven socialhjlilp med
angivande av nati\\nalitet. familjetyp. antal barn. antal mänader varunder
utbetalning av socialhjiilp har förekommit och om hjiilp har liimnats för
bekostnad av uthildning. nliringshjiilp eller annat frivilligt ändamal samt
om ersliltning har sökts för utgiven socialhjälp S\\m anses utgöra förskott
på socialförsäkringsförmån. Uppgifterna omfattar i övrigt inte orsak till
socialhjälpen.
Resultaten redovisas i SCB:s publikatilln Socialvärden och i serien Statistiska meddelanden. Syftet med produkten är att ge en samlad redovisning av socialvårdsstatistiken. Huvudkonsumenter iir socialdepartementet. socialstyrelsen. Kommunförbundet. kommuner. sociala forskningsinstitutioncr. riksdagens upplysningstjänst. massmedier m. Il.
Den individrelaterade statistiken är säkdes f. n. knuten till heslut som
niimnJerna har fattat som gäller myndighetsutövning. t. ex. tvangsåtgiirder
inom barn- och ungdomsn1rJen och nykterhetsvarden samt famnad socialhjiilp. Socialtjiinsten kommer i fortsiittningen att i betydligt mindre
utstrlickning innefatta myndighetsutövning. Detta medför att underlaget
för Jen framtida statistiken kommer att bli helt annorlunda rn:h att nya
krav kommer att stiillas ptt statistikrapporteringen. Sm:ialutre<lningen har
framhällit att det liven i fortsättningen kommer att ha stor betydelse att få
fram en central statistik for att man skall kunna överviiga om behovet av
stödätgärder inom socialtjänsten och följa upp de vidtagna a.tgärdernas
effekt.
UtreJningen har inte behandlat fragan hur socialstatistiken i framtiden
bör utformas men understryker att man fran integritetssynpunkt i möjligaste män bör undvika individrelaterad statistik inom socialtjänstomradet.
Detta har enligt utredningens mening väscntlig betydelse för att klienterna
skall fä förtroende för sckrctesskyddet inom socialtjänsten. Utredningen
framhäller vidare följande. En mängdrelaterad statistikrapportering bör i
allmänhet vara tillräcklig som underlag för den centrala socialtjänststatistiken. även om denna inte blir lika förfinad. När det är nödvändigt att ta
fram individrelaterade uppgifter. bör detta inte sällan kunna ske genom
selektiva undersökningar som utförs av SCB eller forskare och som baseras
pä Jct primärmaterial som finns i kommunerna cller det primärmaterial
som har undantagits fr:in gallring. Synnerligen angeliigna samh~illsbehov
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kan motivera en individrdaterad statistik som möjliggör res1iltatredovisningar m. m. över längre tidsperioder. Kraven pa restrikiivitet i fräga om
s::idan statistikpwduktion hör kunna iakttas vid den heslutspwcess som
skall göra det möjligt all siitta igäng cll sädant program. Niir SCH skall
hegära anslag hos regeringen för sädan statistikproduktion. hör SCB vara
skyldig att redovisa de förhållanden som anses innebära all denna statistik
svarar mot ""synnerligen angeliigna samhiillshehov"'. Regeringen inhiimtar
datainspektionens ytlrande före sill heslut resp. förslag till riksdagen. som
då slutligen heslutar. Pä detla sätt finns de hiista tänkbara garantier för att
man tillgodoser säviil den enskildes hehov av sekretesskydd som samhällets hehov av underlag för social planering. åtgärdsinriktade insalser och
reformpolitik samt för den demokratiska opinionshildningen m:h beslutsprrn:essen över huvud.
Under remissbehandlingen har synpunkter pä statistikproduktionen
framförts frän Kommunfiirhundct. SCB och liinsstyrelsen i Blekinge län.
Kommunförbundet instiimmer i att man i görligaste mån bör undvik<l
individrelaterad statistik. Förhundet framhåller även att det måste vara
knmmunernas eget hchov av information som skall vara avgörande för
statistikinsamlandet. SCB förklarar att man i princip delar utredningens
uppfattning att restriktivitet bör iakttas i fråga om individrelaterad statistikredovisning inom sm:ialtjiinstområdct. SCB framhåller dock att statistiken till vissa delar föru1ses hehöva bli baserad på en redovisning i vilken
individen kan identifieras t. ex. genom personnummer eller ärendenummer. Exempel på detta iir statistik över samhällets insatser för medlemmar
i familjer eller hushall, longitudinella studier och vissa specialundersökningar. Länsstyrelsen i Blekinge län anser att det behövs en individrelaterad statistik för en redovisning av sociala problem pä det regionala och
lokala planet. Länsstyrelsen förklarar dock att den i princip är överens
med socialutredningen om att en individrelaterad statistik inom socialtjänstomrädet i möjligaste mån hör undvikas.
Enligt min mening har socialutredningen framfört välgrundade skäl för
att den individrelaterade statistiken inom socialtjänstområdet hör begränsas. Denna principiella uppfattning har heller inte mött nrtgon kritik under
rcmisshehandlingen. Jag förordar att de av utredningen framlagda principerna för statistikredovisningen skall tjäna som grund för utformningen av
den framtida socialstatistiken. Niir socialregisterlagen upphävs, bör bestämmeben i denna om utlämnande av uppgifter för statistik ersiittas med
en motsvarande bestämmelse i socialtjänstlagen. föreskrifter om vilka
regler som skall gälla för att liimna ut individrelaterade statistikuppgifter
från socialtjänsten hiir dock meddelas av regeringen. Utlämnade uppgifter
kommer att omfattas av sekretesslagens bestämmelser om sekretesskydd
fi.ir statistiskt rrimi:irmaterial.
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l .20. 7 Gallring

Kommunerna hcstiimmer sjiilva om värden av sina arkiv. Kommunallagen föreskriver all arkiven skall vfadas enligt de föreskrifter som kl>mmunfollmiiktige hcsl111ar. Det finns inte nfigra generella gallringsföreskrifter för
de kommunala arkiven. Pil. regeringens uppdrag har riksarkivet efter samråd med Kommunförbundet utfärdat råd rn:h anvisningar om gallring av
socialnämndernas arkiv. I socialutredningens sluthetiinkande lämnas en
redogörelse för detta. Personakterna omfattas dock inte av dessa rad och
anvisningar. Vanligen arkiveras dessa utan gallring.
Socialutredningen har framhållit all det hos socialförvaltningarna finns
en omfattande dokumentation som berör de enskilda klienterna m:h att det
frtrn integritelssynp11nkt är angeläget all denna minskas. Utredningen anför vidare att tyngdpunkten av socialnämndernas verksamhet kommer all
förskjutas frän myndighetsutövande uppgifter till service och rådgivning
och därmed jiimförlig verksamhet. Som en följd av delta föreslås ocks~i en
förhållandevis långtgående sekretess för de uppgifter som därvid famnas.
Man kan diirför enligt utredningen vänta sig alt anteckningar i personakterna i än högre grad än vad som är fallet nu kommer alt innehälla känsliga
uppgifter om klienternas och deras anhörigas personliga förhållanden. Det
är uppgifter som ofta har lämnats i förtroende. Det framstår då som mycket
angeläget och följdriktigt att gallringsbes\ämmclser utfärdas sä att sådana
uppgif!er inte förvaras för längre tid än som är motiverat från vård- och
behandlingssynpunkt. Utredningen ullrycker förståelse för all socialtjänstens klienter kan känna oro över att känsliga uppgifter av personlig karaktär om dem själva och deras anhöriga arkiveras utan tidsbegränsning, så
som är fallet r. n.
Mot bakgrund av socialtjiinstens behov av dokumentation för att genomföra sina uppgifter föreslår socialutredningen en generell gallringsfrist på
tre år beträffande personakterna. Av praktiska skäl föreslås tiden räknad
från datum för sista anteckningen i akten. Utredningen betonar det angelägna i all anteckningar kontinuerligt förs i akten när det är fråga om
pågående förhållanden. Från gallringen skall enligt förslaget undantas
handlingar om fastställande av faderskap och underhåll med hänsyn till
dessas värde som bevisurkunder. Utredningen förklarar vidare all forskningens hehov av prim~irmaterial bör kunna lösas genom att viss del av
materialet tas undan från gallringen. Utredningen säger dock att den inte
har haft anledning att presentera nä.got förslag i denna del. eftersom dessa
frägor inte har legat inom ramen för utredningens uppgifter. Beträffande
registren föreslår utredningen en motsvarande gallringstid på tre år räknat
från den tid anteckningen avser. IJctta innebär all anteckningar som rör ett
pågående förhållande. t. ex. placering av ett barn utanför hemmet. skall
gallras ut först tre år efter att det förhållande som anteckningen avser har
upphört.
Gallringsförslaget har fäll ell blandat mottagande av remissinstanserna.
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Det stora flertalet av dem har dock antingen uttryckligen stött fiirslaget
eller inte riktat nil.gon kritik mot delta. f3l<irid dem som stöder förslagel iir
socialstyrelsen och Kommunförhun1.kt. Sundsvalls kommun framhåller att
det iir viktigt att gallringsförslaget genomförs därför att mtrnga människor i
dag avstår fran att uppsöka socialvärden av rädsla för att "hamna i papperen". Helt negativa till förslaget st;iller sig däremot Svea hovr~itt och
Sveriges liikarflirbund.
Vissa remissinstanser som har yttrat sig i fragan anser att gallringsfristen
är alltför kort för all det skall vara möjligt att tillgodose kravet på en
helhetssyn inom socialtjänsten och behövligt underlag för utredningar.
Bland dessa remissinstanser finns llera länsstyrelser. hl. a. i Malmöhus.
Gävleborgs och Örebro län.
flera av remissinstanserna har kritisi:rat förslaget d~irför att de har
ansett gallringsfristerna alltför korta med hänsyn till kravet p;'i utredningar
i ärenden om barn- och ungdomsvärd. Dit hör bl. a. kammarrätten i Göteborg. liinsstyrelsen i Älvsborgs län och Stockholms kommun. JO uttalar att
även om en tidsgräns på tre är kan godtas när det gäller vuxna klienter.
skulle en sil.dan gallringsregel fä olyckliga konsekvenser för barn- och
ungdomsvardens del. JO säger vidare alt antagandet alt äldri: uppgifter
skulle sakna relevans för bedömningen av ett enskilt ärende inte kan
upprätthållas inom barn- och ungdomsvården. Den omständigheten att
inga anmärkningar mot ett barns förhållanden har kommit in pa tre är utgör
ingen garanti för alt barnel har hafl det bra under denna tid. Det är ofta
slumpen som avgör om och när anmälningar görs om t. ex. barnmisshandel
eller andra missförhållanden i ett barns hemmiljö. Beträffande vissa slags
uppgifter är det enligt .10 vidare av särskilt intresse att kunna bevaka om
ett mönster upprepas. Sådana uppgifter ärt. ex. tidigare misshandel eller
vanvård av äldre syskon till barnet. Även vissa psykiska sjukdomstillstånd
hos barnets vårdare eller annan i dess omgivning förtjänar att uppmärksammas. JO anser därför att den föreslagna gallringsregeln inte hör genomföras generellt utan mäste förses med viktiga resi:rvationer. niir det gäller
uppgifter om allvarliga missförhållanden som rör barn. Enligt JO:s mening
bör gallringsregeln konstrueras så att dylika uppgifter inte gallras tidigare
än efter tio är eller den senare dag när barnet uppnår myndig ålder.
Sveriges socionomers riksförbund tillstyrker i princip förslaget men
framhåller att uppgifter om tvangsingripande mot olämpliga vårdare mastc
sparas längre ~in tre i1r. För att tillgodose barnens rätt mästc speciella
regler skapas för arkivering av sådana handlingar.
Manga remissinswnser framhåller att man måste klargöra forskningens
behov av materialet och utförda särskilda bestämmelser för detta ändamål.
innan gallringsförslaget kan leda till lagstiftning. En sådan uppfat.tning
redovisas av bl. a. SACO/SR. brottsförebyggandc rådet. rektorsämbetet
vid Stockholms universitet och institutionen för socionomutbildning socialhögskolan vid Stockholms universitet. Vissa remissinstanser ifråga-
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siitter nm det över huvud taget iir möjligt att genomföra förslaget med
h~insyn till effekterna rti den sociala rorskningen. Sädana synrunkter framförs av bl. a. medicinska fakultetsnämnden vid Lunds universitet, Diakonsiillskaret och Sveriges socialf"örbund. Andra remissinstanser. bl. a. samhiillsvetcnskarliga institutioni:n vid Stockholms universitet. rresenterar
egna princirförslag om gallring. SCB framhåller att de föreslagna gallringsreglerna medför att exemrelvis specialstudier över en längre reriod bakb.t i
tiden inte kan giiras. SCH vill diirför rikta urpmiirksamheten rå att den
kommande behovsanalysen av statistik inom socialtjänsten kan resultera i
att man behöver göra vissa undantag från gallring för att tillgodose statistiska iindamäl.
De föreslagna gallringsbestiimmelserna har behandlats utförligt i ett
remissyttrande av riksarkivet. Riksarkivet framhåller att socialutredningens förslag i viss mån innebär en ny syn på gallringsfragan. eftersom
utredningen har lätit sitt synsätt hestiimmas av integritetssynrunkter. Om
man väljer att lösa gallringsfrägan enligt utredningens förslag. blir forskningen nästan helt hänvisad till de tyromraden som kan komma att väljas
ut. Urvalet av sådana omräden hlir därför av största betydelse. När forskarna vill klarlägga orsaker och utvecklingslinjer. blir de i hög grad hiinvisade till longitudinella studier i vilka individer och händelseförlopp följs
genom tiden. Motsättning mellan de etiska-moraliska gallringsönskemålen
och den moderna på stora samhällsförlorp inriktade forskningen är sålunda i vissa avseenden skarr. Vid avviigningen måste enligt riksarkivets
mening de vetenskapliga kraven ges ett avsevärt större beaktande än vad
socialutredningen har gjort. Den problemorienterade forskningen iir med
nödvändighet beroende av källmaterial. som redovisar missförhållanden
och brister, eftersom det iir svärigheter av sådan art som forskarna friimst
vill söka avhjälpa. I ett samhälle som har blivit alltmer beroende av
vetenskarligt utvecklingsarbete kan dessa behov inte förbises. Riksarkivet
förordar för sin del alt gallringsfragan löses genom att mindre väsentliga
handlingar gallras ur personakterna enligt regler. som hör övervägas siirskilt. Om emellertid regeringen väljer att föreslå att rersonakterna skall
gallras ut i sin helhet. hör materialet bevaras inom klart angivna områden
som utväljs efter ingående undersökningar och överläggningar med forskare och under hänsynstagande till andra motsvarande urvalsförhällanden.
För egen del vill jag siiga följande. För att socialtjänsten skall kunna ge
miinniskorna en effektiv hjiilp är det nödvändigt att klienterna med förtroende kan lämna uppgifter till socialtjänsten om sig själva och sina anhöriga.
Socialtjänsten skall i princir vila på frivillighetens grund. En förutsättning
för verksamheten hlir då att människorna frivilligt söker upr socialbyråerna. Som socialutredningen har pekat på är det emellertid sä att många
avhäller sig frän detta av rädsla för att personliga uppgifter om dem då
kommer att arkiwras for framtiden. Från allmänna integritetssynpunkter
framstår det även i princip som olämpligt att ömtåliga rersonliga uppgifter
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om enskilda människor sparas för fängre tid än de behövs för det ändamål
för vilket de har samlats in. Vid sidan av dessa integritetsskäl måste också
beaktas att det av arkivekonomiska skäl förr eller senare måste bli nödvändigt att i någon form gallra socialnämndernas personregister. Enligt min
mening finns det således my<:ket starka skäl för att gallra de personregister
som förs inom srn:ialtjänsten. Jag anser därför att det i den nya lagstiftningen bör tas in en bestämmelse om gallringsplikt för socialnämndernas personregister i huvudsak i enlighet med vad socialutredningen har föreslagit.
Förslaget om gallring av personregister är inte avsett att inskränka på
datainspektionens möjligheter att med stöd av datalagen meddela föreskrifter om gallring av sådana personregister som förs med hjälp av automatisk databehandling. En uttrycklig erinran om detta bör tas in i socialtjänstlagen.
Samtidigt som jag således - i likhet med bl. a. socialstyrelsen och
Kommunförbundet - tillstyrker att socialutredningens förslag om obligatorisk gallring genomförs - vill jag inte bortse från att förslaget i vissa
delar har utsatts för en kraftig och i många avseenden välgrundad kritik.
Vad först gäller tiden för gallringens genomförande anser jag att denna är
alltför snävt tilltagen. Jag föreslår i stället att gallringsfristen skall bestämmas till fem år. Därmed bör kravet pa tillförlitligt underlag för utredningar i
nya sm:ialtjänstärenden i allmänht:t bli tillgodosett. Har ansvaret för
socialtjänsten ål en klient förts över till en annan nämnd. skall gallringsplikten räknas från sista anteckning i akten hos den nämnden. Så länge
kontakterna med socialtjänsten inte varaktigt har avbrutits. skall någon
gallring inte äga rum.
När det gäller barn- och ungdomsvården kan det emellertid inte uteslutas att ens en utsträckt gallringsfrist alltid är tillräcklig för att tillgodose
behovet av tillförlitligt material som grund för utredningar i ärenden om
vård av barn och ungdom. Det får inte bli så att de ungas rättssäkerhet
äventyras. Framför allt när det gäller ärenden. i vilka det har varit aktuellt
att ingripa mot olämpliga vårdare. finns det ett behov att spara gjorda
utredningar för en längre tid. Jag kan i allt väsentligt ansluta mig till de
synpunkter som har framförts av JO och Sveriges socionomers riksförbund.
Vilka urvalskriterier som skall gälla för att utredningsmaterialet skall
bevaras för längre tid och vilka gallringsfrister som kan accepteras beträffande sådant material bör bli föremål för närmare överväganden. En utgångspunkt måste då enligt min mening vara att undantag från gallring bör
göras enligt objektivt fastställda regler. Handlingar om vissa klienter får
inte sparas efter en subjektiv prövning. som av dessa kan uppfattas som
godtycklig.
Oe remissinstanser som på ett eller annat sätt företräder forskningen har
i allmänhet ställt sig kritiska till gallringsförslaget. De har ansett att detta
skulle äventyra den framtida sociala forskningen. Många av dem synes
29 Riksda11en 1979/80. I sam/. Nr I. Del A
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likvlil i princip vara pmitiva till gallring. under förutslillning att forskningens behov av primiirmatcrial kan tillgodoses. Jag delar i princip socialutredningens bedömning att denna fraga kan lösas genom att viss del av
materialet undantas frän gallring. Socialutredningen har inte famnat något
förslag om hur detta skall g11 till. N:1go1 si1dant har heller inte ingatt i
utredningens uppgifter.
Det mäsk enligt min mening vara en striivan att finna regler som säkrar
den framtida sociala forskningen. Det kan inte uteslutas att det blir nödv~rndigt med relativt lirngtgaende undantag för att säkerställa forskningens
behov. Fragan är sa viktig att den bör bli föremal för särskild utredning.
Jag kommer diirför inom kort att begära regeringens bemyndigande att fä
tillkalla en utredare jiimtc experter för att undersöka vilka undantag frän
gallringen som behövs för att säkra den framtida forskningens behov av
primiirmaterial. Utredningsarbetct. som är avsett att bedrivas skyndsamt.
skall ske i nära samarbete med riksarkivet och Kommunförbundet.
Utredningsuppdraget innefattar även frågan om behövliga undantag frän
gallringen för att trygga rätt~säkerhetcn inom barn- och ungdomsvarden.
Utredningen skall vidare behandla vissa specialproblem som har uppmärksammats under remisshehandlingen. Mot bakgrund av denna utredning fär
det sedan ankomma på regeringen att meddela de undantag frän gallring
som har förutsatts i lagförslaget. I sammanhanget bör man även utreda
behovet av särskilda föreskrifter om aktbildningen i socialnämndernas
personregister och de praktiska problem som kan uppsta när ansvaret för
s<H.:ialtjänsten åt en klient har gått över till er: annan sm.:ialnämnd.
För nytillkommet material blir det enligt lagförslaget aktuellt med gallring fem är efter lagens ikraftträdande. dvs. först under 1986. Till dess
finns det enligt min mening gott om tid att avgöra vilka undantag som
måste göras fran den generella gallringsplikten. I fråga om nytillkommet
material föreligger således inte nägot hinder mot att redan nu lagstifta om
gallringsplikt för socialnämndernas personregister. Annorlunda förhaller
det sig med sådant material som har tillkommit före socialtjänstlagens
ikraftträdande. En gallring av det äldre materialet hör självfallet inte göras
innan nödvändiga undantagsföreskrifter har meddelats. Jag föreslår därför
en särskild övergangsbestämmelse till den nya lagstiftningen med innebörd
att gallringsbestämmclserna betri\t'fande material som härrör sig till tiden
före lagens ikraftträdande träder i kraft först den I januari 1986.

2.21 Socialstyrelsens och länsstyrelsens uppgifter
Regeringen tillsatte är 1974 på förslag av socialstyrelsen en utredning för
översyn av socialstyrelsen (ÖSoS). Enligt regeringens direktiv skulle styrelsen pröva om styrelsens organisation och arbetsformer behövde ändras.
Utredningen redovisade är 1978 sina förslag (Socialstyrelsens framtida
organisation och arbetsformer. del I centrala verket, del 2 regional organi-
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sation). Efter remissbehandling av utredningen tillsattes en särskild beredningsgrupp inom socialdepartementet med uppgift att utärbeta beslutsunderlag för regeringens ställningstagande till socialstyrelsens framtida uppgifter och organisation. Gruppen har i april 1979 slutfört sitt uppdrag och
redovisat sitt arbete i rapporten Socialstyrelsen - roll, uppgifter, organisation. Regeringens förslag kommer inom kort att läggas fram i en särskild
principproposition om socialstyrelsens uppgifter och organisation.
De förslag i den nämnda propositionen som gäller socialstyrelsens roll
och uppgifter i fråga om socialtjänsten har grundats på vad jag i fortsättningen kommer att säga om styrelsens verksamhetsformer på central och
regional nivå. Jag behandlar vidare länsstyrelsens tillsynsuppgiftcr beträffande socialtjänsten.

2 .21. I De11 statliga tillsy11e11
Enligt nuvarande bestämmelser skall staten utöva en tämligen omfattande tillsyn över den kommunala socialvården.
Socialstyrelsen är den centrala myndigheten för nykterhetsvården. Såväl länsnykterhetsnämndcr som kommunala nyktcrhetsnämnder står under socialstyrelsens tillsyn och skall rätta sig efter styrelsens anvisningar
för verksamheten (3 och 4 §§ NvL). På det regionala planet skall länsnykterhetsnämnden bl. a. se till att de kommunala nykterhetsnämndema fullgör sina uppgifter. Kan länsnykterhetsnämnden inte åstadkomma rättelse
på annat sätt eller om ett omedelbart ingripande behövs, skall nämnden
vidta de åtgärder som den kommunala nämnden är skyldig att fullgöra.
Arbetet hos länsnykterhetsnämnden leds av en nykterhetsvårdskonsulent.
Inom socialhjälps- och barnavårdsområdcna är socialstyrelsens uppgifter av rådgivande och vägledande karaktär (53 § ShjL, 5 § BvL). Länsstyrelserna skall övervaka socialnämndernas och barnavårdsnämndernas
verksamhet. Länsstyrelsen skall noga följa tillämpningen av ShjL och se
till att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt. Om en kommun inte
lämnar behövlig obligatorisk socialhjälp, skall länsstyrelsen ålägga kommunen att fullgöra sin skyldighet. Länsstyrelsen skall också vidta den
åtgärd som behövs för att avhjälpa annat missförhållande (52 ShjL). För
barn- och ungdomsvården finns motsvarande bestämmelser (4 § BvL).
Länsstyrelseinstruktionen innehåller en allmän bestämmelse om att
länsstyrelsen inom sitt verksamhetsområde skall vaka över att kommunerna fullgör vad som åligger dem enligt lag eller annan författning.
Socialvårds- och barnavårdskonsulenter biträder länsstyrelserna med
frågor som rör socialhjälp resp. barn- och ungdomsvård. Dessa konsulenter är inte som nykterhetsvårdskonsulenterna representanter för en
fristående regional myndighet. Barnavårdskonsulenten hör under länsstyrelsen, medan socialvårdskonsulenten har socialstyrelsen som huvudman.
Socialvårdskonsulenten skall biträda länsstyrelsen i fråga om socialhjälp
och barnavård, gå socialstyrelsen till handa samt råda och upplysa social-
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nämnder och harnavhrdsnämnder. Barnavårdskonsulenten har motsvarande uppgifter i förhållande till Hinsstyrelsen. myndigheter och enskilda om
barn- och ungdomsvtird.
I praktiskt taget alla län har de tre konsulentverksamheterna (nykterhetsvfml. socialvård, barnavård) samordnats.

2 .21.2 Socia/111rcd11i11ge11s .fi"irslag
Utredningen drar redan i principbetänkandet upp vissa riktlinjer för den
statliga tillsynen. Socialdepartementets uppgifter sammanfattas i fyra huvudpunkter. nämligen formulering av övergripande mål och samordning av
olika verksamheter inom ämnesområdet. planering, anslagsfrågor. lagstiftningsfragor. Socialdepartementet skulle enligt utredningen inte ta del i den
direkta. fortlöpande uppföljningen.
Socialstyrelsens uppgifter borde enligt utredningen förskjutas från traditionell myndighetskontroll till samordnings- och utvecklingsuppgifter.
Denna förändring underlättades om styrelsen i enlighet med utredningens
förslag befriades frtm att vara huvudman för institutioner och att handlägga
enskilda vårdärendcn. Utredningen sammanfattar socialstyrelsens uppgifter i sex punkter. nämligen allmän utveckling av ämnesområdet, utarbetande av riktlinjer, utveckling av socialvårdsmetodik, planering. upplysnings- och utbildningsverksamhet, uppföljning. Det sociala arbetet borde
enligt utredningen inte bindas av detaljerade föreskrifter. Socialstyrelsens
nuvarande rätt att ge kommunerna bindande anvisningar för nykterhetsvårdcn skulle upphöra.
Utredningen föreslog vidare i principhetänkandet länsstyrelsen som tillsynsorgan för den kommunala socialtjänsten. Den sociala verksamheten
på länsnivå borde samordnas och inordnas som en enhet i länsstyrelsen.
Socialstyrelsen skulle ha rätt att ge direktiv i sakfrågor direkt till enheten,
som föreslogs bli ett kontaktorgan mellan styrelsen och socialtjänsten.
Enheten honle vidare ha till uppgift att ge information och vägledning samt
impulser till utvecklingsarbete. vara "klagomur" för allmänheten. tillföra
den regionala planeringen sociala aspekter samt medverka i bl. a. planering
och samordning av de institutionella vårdrcsurserna.
Remissopinionen var övervägande positiv till den föreslagna tyngdpunktsförskjutningen i socialstyrelsens uppgifter. Flera remissinstanser,
bl. a. socialstyrelsen. underströk emellertid att tillsynsuppgiften måste tillmätas stor betydelse även i framtiden. Remissinstanserna var i stort sett
överens med socialutredningen om den regionala socialtjänstorganisationen. Bl. a. Kommunförbundet och statskontoret ifrågasatte emellertid
behovet av en sådan organisation. Några remissinstanser ville att socialstyrelsen skulle vara huvudman för enheten.
I slutbetänkandet går socialutredningen på i stort sett samma linje som i
principbetänkandet. Utredningen framhåller att den föreslagna målinriktad:: ramlagen skapar delvis nya förutsättningar för den statliga uppfölj-
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ningen och tillsynen. Lokala variationer i servicenivån är visserligen inte
önskvärda. Men detaljanvisningar o~h traditionell myndigheiskontroll är
enligt utredningen inte förenligt med intentionerna bakom lagkonstruktionen att anpassa medel och metoder till den aktuella situationen i varje
särskilt fall.
Detta förutsätter bl. a. ett flexibelt regelsystem. Utredningen vill därför
ge ökad tyngd i tillsynen åt allmänna riktlinjer. utvecklingsarbete, forskning, försöksverksamhet samt fort- och vidareutbildning.
Som närmare kommer att framgå av propositionen om uppgifter och
organisation överensstämmer socialutredningens överväganden och förslag i allt väsentligt med översynsutredningens (ÖSoS).
Jag kommer nu att redovisa min syn på socialstyrelsens framtida roll och
uppgifter i fråga om socialtjänsten. Dessa frågor kommer också att behandlas i propositionen om socialstyrelsens uppgifter och organisation.
2 .21.3 Allmänna ut1:ängspu11kter

Jag är överens med en kraftig remissopinion om att socialstyrelsens
tillsyn bör utvecklas i andra former än detaljanvisningar och traditionell
myndighetskontroll och att tillsynen bör ges ett ökat inslag av allmänna
riktlinjer. Vissa remissinstansers avvikande mening i fråga om verksamhetens inriktning återkommer jag till.
En viktig utgångspunkt för en omprövning av verksamheten är att
socialstyrelsen har fått nya och vidgade arbetsuppgifter i takt med att
socialvärdens och hälso- och sjukvårdens arbetsfält har byggts ut. Här kan
erinras om utbyggnaden av barnomsorgen, äldreomsorgen. intensifierad
hälsoupplysning, inrättande av en läkemedelsavdelning för läkemcdelskontroll. utvecklad hälso- och sjukvärdsplanering samt utvecklingsarbete
för bättre samverkan mellan socialvård och hälso- och sjukvård. År 1978
fick styrelsen också ett samlat ansvar för samhällets alkoholpolitik och en
särskild socialstyrelsens alkoholnämnd har inrättats.
Utvecklingen inom bl. a. hälso- och sjukvården och socialvården går
mot en helhetssyn. Den kom tidigt till konkret uttryck på riksplanet när de
tidigare centrala ämbetsverken för social och medicinsk vård är 1968
sammanslogs i den nya socialstyrelsen. På socialvärdsomrädet har, som
jag har redogjort för tidigare, denna helhetssyn också lett till en mer
enhetlig kommunal organisation. En motsvarande utveckling kan väntas
på hälso- och sjukvårdsområdet.
En viktig bakgrund vid bedömningen av socialstyrelsens framtida uppgifter är att kommuner och landsting har fått ett större ansvar för att
tillgodose sociala och medicinska vård- och servicebehov. Detta traditionella ansvar har förstärkts och vidgats genom olika reformer. En viktig
förutsättning för denna utveckling har varit att primärkommuner har lagts
samman. Detta har inneburit att antalet kommuner minskat sedan mitten
av 1960-talet frän närmare I 000 till nuvarande 277. Inom socialvärden har
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personalresurserna byggts ut. Tillgången på socialt utbildad personal och
kvalificerad sakkunskap för planering och administration har ökat. Därmed har det blivit möjligt att minska främst den centrala detaljregleringen
och decentralisera uppgifter till regional eller lokal besluts- och verkställighet snivå.
Denna strävan motiveras inte enbart av administrativa lämplighetsskäl
uwn är ocksi\ politiskt betingad. Det är från demokratiska utgångspunkter
viktigt att bl. a. socialtjänsten si\ 11\.ngt möjligt fär sin politiska förankring
ute i kommunerna nära de människor som verksamheten angår. Därmed
förstärks den kommunala demokratin.
Samtidigt måste tillsynen utformas s1\ att den tillgodoser det av socialutredningen angivna jämlikhetsmålet och skillnader mellan kommunerna i
servicenivå motverkas.
Socialtjänstreformen syftar till att i viktiga avseenden omdana den nuvarande socialvården. Ramlagen kommer att ge ökat utrymme for flexibla
insatser som är anpassade till de individuella behoven. Verksamheten skall
ha en mer samhällsorienterad inriktning, som bl. a. innebär att socialtjänsten skall medverka i samhällsplaneringen. Redan dessa förändringar ställer
ökade krav på riktlinjer, planering, forskning och utvecklingsarbete, upplysning och utbildning samt uppföljning av verksamheten. Även mot denna
bakgrund måste socialstyrelsens framtida uppgifter bedömas.
Som jag tidigare har varit inne på kommer socialstyrelsen att avlyftas
uppgifter om huvudmannaskapet for vissa institutioner och därmed handläggning av enskilda ärenden överförs frän staten. Även ändrade statsbidragsbestämmelser kommer att innebära administrativa lättnader för socialstyrelsen.

2 .21.4 Socialstyrelsens stiillning
De övergripande målen för socialtjänsten fastställs av statsmakterna.
Inom de ramar som statsmakterna drar upp har kommunerna ett självständigt politiskt och ekonomiskt ansvar för verksamheten. Socialstyrelsen
skall som central myndighet för bl. a. socialtjänsten företräda riksintresset.
Styrelsen skall tolka och vidareutveckla statsmakternas miil och med stöd
av erfarenheterna frän verksamheten ge underlag till de ändringar av målen
som kan behövas. I samråd med de kommunala huvudmännen skall styrelsen svara för övergripande planering, följa hur statsmakternas beslut tilllämpas inom socialtjänsten och hur samverkan utvecklas mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens arbetsuppgifter bör
alltså mer inriktas på samordnings- och utvecklingsarbete och mindre gälla
detaljkontroll.
Dessa allmänna riktlinjer för socialstyrelsens roll råder det stor enighet
om. Det st1\r emellertid klart att socialstyrelsens roll m1\ste stämmas av
mot delvis motstridande intressen. Även detta kommer till klart uttryck i
remissvaren på socialutredningens slutbetänkande. Mot kravet på kommu-
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nal handlingsfrihet står kravet på en statlig kontroll som med socialutred·
ningens ord "motverkar skillnader mellan kommunerna i fr{Jga om servicenivå och som innebär att målen för insatserna är desamma i alla kommuner".
Vissa remissinstanser anser emellertid att socialutredningen inte tillräckligt har beaktat den kommunala självbestämmanderätten. Kommunförbundet menar att kommunernas och socialnämndernas politiska ansvar
är den bästa garantin för att socialtjänsten utvecklas tillfredsställande. En
tillsynsmyndighet bör inte kunna inspektera politiska organs beslut om
socialtjänstens kvantitativa och kvalitativa innehåll, främst när det gäller
generella åtgärder på detta område. Administrativa myndigheter bör inte
ha möjlighet att relativt detaljerat inkräkta på kommunernas bestämmanderätt om inriktning. prioritering och utbyggnad av kommunala resurser.
Några remissinstanser framhäller att en längtgåemlc styrning strider mot
själva ramlagsiden som förutsätter att socialtjänsten inte skall uniformeras
utan utformas efter lokala önskemäl och behov. Hit hör Göteborgs kommun, Skövde kommun och Föreningen Sveriges socialchefer.
Klientorganisationer, vissa fackliga organisationer och myndigheter menar däremot att ramlagen ger möjligheter till standardskillnader som måste
motverkas genom den statliga tillsynen. Sveriges socionomers riksförbund
stöder utredningsförslaget men ser som en viktig uppgift för den statliga
tillsynen att bevaka att servicenivån inte varierar mellan kommunerna.
Statskontoret anser att det kan finnas skäl att ge de statliga organen en
starkare roll mot kommunerna än vad socialutredningen föreslår. Riksrevisionsverket har en liknande inställning. Kammarrätten i Sundsvall finner
det angeläget att socialstyrelsens ställning förstärks. Alkoholproblematikernas riksorganisation, De handikappades riksförbund, Sveriges socionomförbund och MS-förbundet för fram liknande synpunkter. Sveriges
sociologförbund anser att förslaget innebär ökat inflytande åt Kommunförbundet. som har att se till kommunernas, främst ekonomiska, intressen.
Socialstyrelsen, som har till uppgift att se inte minst till de svaga gruppernas intressen, har redan fått en mindre styrande och övervakande uppgift
än tidigare. Sociologförbundet ser med oro på den utvecklingen.
Av de remissinstanser som vill ha en starkare tillsynsfunktion anser
flertalet att länsstyrelsernas handlingsmöjligheter bör förstärkas. Jag återkommer till den frågan (avsnitt 2.21.8).
Som jag har sagt redan bör det vara en central uppgift för socialstyrelsen
att aktivt verka för att de mål och riktlinjer för socialtjänsten som riksdagen lägger fast blir förverkligade. Den uppgiften bör i huvudsak kunna
genomföras på annat sätt än genom traditionell myndighetsutövning och
detaljkontroll. Genom att sammanställa och dokumentera kunskaper om
socialtjänstens innehåll, organisation, resurser och behov av sociala tjänster bör socialstyrelsen ge både statsmakterna och kommunerna underlag
för socialtjänstens utveckling. En sädan vägledning bör medverka till att
den kommunala demokratin fördjupas och servicenivån utjämnas.
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Enligt min uppfattning krävs det ett övergripande och samordnande
arbete på riksplanet och i kommunerna för att de fastställda målen för
socialtjänsten skall kunna förverkligas. Den kommunala handlingsfriheten
i fråga om bl. a. socialtjänsten ställer krav på ett centralt utvecklings- och
r:'tdgivningsarbetc som grund för kommunernas handlande. Hur socialtjänsten utvecklas i förhttllande till de må.I som statsmakterna fastställer
behöver säledes följas upp från centralt håll.
Som jag har sagt tidigare skall socialstyrelsen som central förvaltningsmyndighet ta aktiv del i detta arbete som statens främsta företrädare.
Socialstyrelsen skall här självfallet grunda sitt arbete på de beslut som
statsmakterna fattar. Styrelsens viktiga uppgifter i fråga om tillsyn, planering, utvecklings- och försöksverksamhet bör avgränsas och preciseras
bättre än nu.
2.21 .5 Socialstyrelsens tillsyn

När man utformar statens tillsyns- och kontrollfunktioner, måste man ta
hänsyn till de delvis motstridiga intressen som jag har nämnt tidigare. Det
är knappast möjligt att ställa upp en allmängiltig princip om hur intresset av
ökat lokalt inflytande skall vligas mot intresset av rättssäkerhet och lika
tillg:'tng på samhällets tjänster. En sådan avvägning måste göras för varje
område. Frågan gäller inte minst vilken statlig styrning som är förenlig med
den kommunala självstyrelsen.
Krav på rättssäkerhet och lika tillgång på samhällsservice är framträdande i remissyttrandena över socialstyrelsens förslag. Jag ansluter mig till
denna bedömning och finner för min del att socialvård och hälso- och
sjukvård har sådan vikt för den enskilde medborgaren att kravet på rättssäkerhet och lika tillgång till samhällsservice i sista hand måste kunna kontrolleras genom statlig tillsyn. Den statliga tillsynen och kontrollen bör
dock självfallet utformas så att kommunernas och landstingens självständighet och möjlighet att anpassa sin verksamhet efter lokala förhållanden
inte träds för nära.
Jag förordar att det i socialtjänstlagen klart sägs ut att socialstyrelsen har
tillsyn över socialtjänsten i riket. Socialutredningens lagförslag har inte
någon motsvarande bestämmelse.
De senaste årens politiska inriktning på att öka handlingsfriheten för
landsting och kommuner har bl. a. gi\tt ut på att mönstra ut onödiga
detaljföreskrifter. T. ex. statskontrollkommitten och decentraliseringsutredningen arbetar med denna fråga och centrala statliga myndigheter har
på regeringens uppdrag sett över gällande föreskrifter som berör landsting
och kommuner i syfte att ta bort sådan tillsyn och kontroll som inte
behövs. Som jag har sagt tidigare hävdar bl. a. Kommunförbundet att
behovet av statlig tillsyn och kontroll över kommunerna har minskat.
Staten behöver samtidigt behålla och kvalitativt utveckla sin överblick
särskilt då en verksamhet är under uppbyggnad, t. ex. när det gäller barnomsorgen.
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Till statens nuvarande tillsynsformer hör föreskrifter. anvisningar och
rfltl. I det nämnda uppdraget till de ceritrala statliga myndigheterna erinrar
regeringen om att decentraliseringsutredningen i sitt principbetänkande
har förordat att begreppet anvisningar inte längre skall anvtindas. Anvisningar är inte formellt bindande. De skall tjäna som vägledning vid rättstilllämpningen. Den terminologi som används i fräga om statlig tillsyn är i viss
män oklar. Även andra begrepp än de tre nämnda används. Det är angeläget att man använder begrepp som klart anger vad som är juridiskt bindande och vad som endast skall tjäna som vägledning. Decentraliseringsutredningen har föreslagit att bara två benämningar skall förekomma.
nämligen.fl'ireskrijier och allmänna råd. Jag anser det lämpligt all använda
dessa bäda begrepp men inga andra för socialtjänstens del.
Föreskrifter är rättsregler som är bindande för tillämpningen. Enligt den
nya regeringsformen krtivs det ett bemyndigande i lag för att regeringen
skall kunna uppdra ät t. ex. socialstyrelsen att utfärda föreskrifter. Socialstyrelsen har nu bemyndiganden att utfärda föreskrifter i ätskilliga avseenden inom hälso- och sjukvårdsomrädet. Liknande befogenheter torde i
betydande utsträckning komma att behövas även inom den framtida hälsooch sjukvärden.
På socialvårdsområdet har socialstyrelsen enligt NvL rätt att utfärda
bindande anvisningar för nykterhetsnämnderna. Någon sådan rätt finns
inte i fråga om barnavården och socialhjälpen. När NvL mönstras ut.
försvinner också den nämnda rätten. Även inom socialtjänsten bör emellertid socialstyrelsen ges bemyndigande att utfärda föreskrifter inom institutionsområdet. Jag återkommer till denna fråga.
Som central tillsynsmyndighet skall socialstyrelsen enligt förslaget till
socialtjänstlag utfärda allmänna räd till ledning för lagens tillämpning.
Rätten att utfärda allmänna räd är en del av tillsynsfunktionen.
Begreppet tillsyn är i dag inte fullt kiart. Jag kommer därför att gå
närmare in på frågan vad socialstyrelsens tillsyn över den kommunala
socialtjänsten skall innebära. Socialstyrelsen skall följa verksamheten
bl. a. genom kontroll i form av inspektion eller andra besök. inspektionerna och besöken bör som regel syfta till utbyte av information och erfarenheter. Socialstyrelsens företrädare fär då tillfälle att föra fram synpunkter
och fakta och göra påpekanden i syfte att fä rättelser till stånd eller i övrigt
främja den kommunala socialtjänstens utveckling. Socialstyrelsens inspektion bör i största möjliga utsträckning ha en rä.dgivande och övergripande
inriktning och syfta till ett ömsesidigt informationsutbyte. Jag förutsätter
att initiativ till sådana besök ocksä skall kunna tas av socialnämnden för att
denna skall kunna fä en viss fräga om verksamhetens utformning bedömd.
Styrelsens tillsyn innefattar även skyldighet att påtala om lagar och förordningar inte följs pä det sätt som riksdag och regering har avsett. Styrelsen
bör också granska påstådda missförhållanden och uttala sig om anmärkningarna har varit befogade. Vid bedömningen bör styrelsen ta hänsyn inte
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bara till rädande förhållanden utan ocksä till planerad utbyggnad av den
kritiserade verksamheten. Som jag nämnde nyss bör socialstyrelsens tillsyn huvudsakligen ha en övergripande inriktning. När styrelsen finner
anledning att 11'1ta undersöka bl. a. sftdana förh1'11Ianden som mer eller
mindre direkt har sin utg1'1ngspunkt i enskilda ärenden hör den ha möjligheter att klarlägga förhållandena i samverkan med länsstyrelsen och dess
socialtjänstenhet. Men även en övergripande tillsyn berör ytterst enskilda
människor och deras förhtillanden. Jag är därför inte beredd att söka
avgränsa socialstyrelsens tillsynsfunktion så att denna inte skulle kunna
omfatta enskilda fall.
Socialstyrelsen skall följa och stödja kommunernas planering av
socialtjänsten. Detta är angeläget med hänsyn till den stora betydelse som
planeringen bör ha inom den framtida socialtjänsten. Socialstyrelsen bör
därvid efter samrM med huvudmän för socialtjänst och statistikproduktion
närmare pröva vilka uppgifter som behövs för detta på riksnivå.
Vissa tekniska och organisatoriska frågor återkommer jag till i den
särskilda propositionen. Jag nöjer mig här med några påpekanden. Statistiska centralbyrån (SCB) svarar nu för den tekniska bearbetningen. En med
socialtjänstdata utbyggd långtidsplanering bör kunna tillställas socialstyrelsen och socialtjänstenheten vid länsstyrelserna (avsnitt 2.21.8). Med
visst biträde av dessa enheter bör socialstyrelsen sedan - med sikte på
huvuddragen i planerna - analysera och kommentera materialet utifrån
statsmakternas socialpolitiska intentioner och mål. Härigenom bör socialstyrelsen kunna ge kommunerna stöd i deras planering och vid behov
tillhandahålla statsmakterna underlag för politiska beslut. Har statsmakterna på något område gett klara riktlinjer bör socialstyrelsen genom sin
verksstyrelse uppmärksamma kommunen i fall det finns påtagliga avvikelser från dessa riktlinjer. Om en kommun i planeringsstadiet vill ha
socialstyrelsens synpunkter bör styrelsen i princip vara skyldig att avge ett
sådant yttrande.
Socialstyrelsens tillsynsfunktioner skall således gå ut på att följa, leda
och utveckla socialtjänsten genom att ta emot och förmedla kunskaper,
redovisa uppfattningar om och påpeka behov av förändringar. De medel
styrelsen bör ha till sitt förfogande är föreskrifter inom den sociala institutionsvården, allmänna råd om hur socialtjänsten bör utvecklas inom ramen
för riksdagens och regeringens beslut, inspektion eller andra besök för
informationsutbyte och opinionsbildning samt inhämtande av planer om
socialtjänsten som underlag för kunskaper vilka skall återföras till kommunerna.
Socialstyrelsen skall också medverka till att statsmakterna får underlag
för planering av det fortsatta reformarbetet inom styrelsens verksamhetsområde och meddela förhhllanden som kan anses motivera lagändringar.
Styrelsen skall även på andra vägar påverka utvecklingen. Jag syftar här
på socialstyrelsens framtida uppgifter inom utvecklingsarbete i fråga om
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social metodik m. m. och medverkan i utbildning och information inom
socialtjiinsten. Även styrelsens plancringsfunktioner återkommer jag till.
Socialstyrelsen har genom administrationen av olika statsbidrag hittills
fått information om skilda förhållanden inom socialvården. Förändringarna i fråga om statsbidragen (avsnitt 2.22) innebär att socialstyrelsen till viss
del kommer att förlora detta informationsumlerlag. Motsvarande kunskaper måste styrelsen dfl skaffa sig genom en aktiv tillsyn.
2.21 .6 Socia/styrel.H'llS planeringsuppgijicr

Socialstyrelsen skall med utgångspunkt i statsmakternas intentioner i
fråga om socialtjänstens mål och inriktning ge kommunerna ett allmänt
underlag för deras planering. Delta kunskapMrnderlag bör ha karaktären av
allmänna räd och således inte vara bindande.
Som jag har varit inne på tidigare skall styrelsen vidare ge regering och
riksdag underlag för överväganden och beslut om socialtjänsten.
Enligt socialutredningen bör socialstyrelsens uppgifter i fråga om planeringen vara att utveckla metodiken för social planering, att sammanställa
riksplaner som ger en samlad överblick över socialtjänstens planerade
utveckling samt att tillhandahålla planeringsunderlag till kommunerna.
Socialstyrelsen får därmed ett underlag för att påverka socialtjänstens
utveckling. Jag ansluter mig i princip till socialutredningens förslag som
också har fått stöd vid remissbehandlingen.
Frågan om planeringsverksamhetens organisation, teknik och metodutveckling äterkommer jag till i den särskilda propositionen om socialstyrelsens uppgifter och organisation. Jag vill emellertid redan här understryka
betydelsen av att socialstyrelsens planeringsarbete får en konkret och
åtgärdsinriktad prägel, som anpassas till kommunernas behov av plancringsunderlag. Av särskilt stor betydelse är att socialstyrelsen följer och
sammanställer resultat av pågående utvecklingsarbete och återför dessa
kunskaper till kommunerna och därmed medverkar till en ändamålsenlig
metodutveckling inom socialtjänsten. Styrelsen har också ett särskilt ansvar för att underlätta samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och
sjukvården bl. a. genom att ge huvudmännen underlag för en samordnad
planering.
Socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen i kommunerna är ett
viktigt inslag i socialtjänstreformen. De sociala aspekterna måste också
bevakas i planeringen på riks- och regional nivå. Socialstyrelsen bör här ha
en viktig uppgift. Det är emellertid en ny uppgift. vars praktiska former får
växa fram i takt med vunna erfarenheter. Socialstyrelsens underlag för den
kommunala verksamhctsplaneringen bör utformas så att den även kan bli
till nytta i socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen. Genom att
bl. a. analysera hälsorisker och sociala problem i olika samhällsmiljöer bör
styrelsen kunna tillföra planeringen viktig kunskap.
Socialstyrelsen bör vidare medverka i en fortlöpande personal- och
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utbiklningsplanering. Jag behandlar dessa fråg,)r närmare i den siirskilda
propositionen.
2 .2 I .7 Social j(1rs/.:.ni11R

Det starkt likande intresset för social forsknings- och utvecklingsverksamhet <FoUl har lett till att socialstyrelsen har fätt ta pä sig omfattande
FoU-uppgifter. Verksamheten har huvudsakligen finansierats meJ särskilda bidrag vid sidan av reguljiira anslag.
Socialutredningen föreslår att socialstyrelsen själv skall kunna ta ansvar
för sädan social forskning som ingår i utvecklingsarbete. försöksverksamhet eller uppföljning av social verksamhet. Utöver detta bör socialstyrelsen inte vara huvudman för social forskning men hälla mycket nära kontakt med övrig social forskning. Styrelsens kontakt bör gå ut ph att dels
förmedla problem och ge underlag för forskningsarbe1el och dels föra ul
forskningsresultaten till socialtjänsten.
Socialt forsknings- och utvecklingsarbete är naturligtvis nödvändigt för
socialtjänstens utveckling. När det gäller frågan om sol:ialslyrelsens framtida uppgifter på detta område fi\r man ta hänsyn till remissreaktionen och
till förestående lindringar av den sociala forskningens organisation m. m.
Socialstyrelsen understryker i remissyttrandet över socialutredningens
slutbetänkande att FoU är mer utvecklad inom hälso- och sjukvården än
inom socialvården. Styrelsens framtida roll inom forskningssektorn bör
enligt remissyttrandet sammanfattningsvis bestå i:
- att beställa bearbetning av befintlig kunskap för praktisk tillämpning,
att till forskningssektorn redovisa socialtjänstens läge och u1veckling
och förulsättningar för Fo U i praktisk verksamhet samt strävandena till
kontakter mellan forskningen och den kommunala socialtjänsten för
genomförande av FoU-projekt samt ge forskarna underlag för FoUaktiviteter.
att till forskningen sammanställa och redovisa behov av FoU-insatser,
att bidra till att förbättra kontakterna inom den sociala forskningen och
mellan forskare och praktiker,
att tillsammans med kommunerna stödja och följa foU och försöksverksamhet.
Socialstyrelsen anser att dess ansvar för FoU bör vidgas och att styrelsen för denna verksamhet bör fä anslag i budgeten. En betydande remissopinion ställer sig emellertid kritisk till socialstyrelsens hittillsvarande
verksamhet på området och till att styrelsen skall ha ett direkt ansvar för
en del av den sociala forskningen eller bedriva egen forskning. Statskontoret stöder bl. a. översynsutredningens uppfattning att socialstyrelsen inte
bör bedriva egen forskning. Sveriges socionomers riksförbund är tveksamt
till om styrelsen skall bedriva forskning kring egna projekt och verksamheter och menar för övrigt att av de viktigaste vägarna mellan forskning
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m:h fältet, dvs. praktiskt socialt arbete, går över socialarbetarnas grundoch vidareutbildning.
TCO och Sve1iges socionomförbund anser att socialstyrelsen bör mer
aktivt medverka till metodutveckling inom socialtjänsten. Socialstyrelsen
har enligt de häda remissinstanserna spelat en passiv roll och lämnat
kommunerna utan vägledning i fråga om olika konkreta problem. Socialstyrelsens medverkan i metodutvecklingen bör ofta kunna vara praktisk,
genom att styrelsen helt enkelt håller reda pf1 utvecklingen i kommunerna
och stimulerar och sprider kännedom om utveckling av metoder som
bedöms vara av allmänt intresse. Srn:ialstyrelsens medverkan i metodutvecklingen förutsätter inte främst utredningsprojekt med långsiktig planering och breda målformuleringar.
Bl. a. TCO "har direkt negativa erfarenheter av sådana utvecklingsprojekt inom socialstyrelsen som trots mycket stora resursinsatser inte lett till
några konkreta resultat av något större värde för de på fältet verksamma".
TCO säger också att socialstyrelsens passivitet i alltför hög grad har
förklarats med att styrelsens åtgärder inte får föranleda merkostnader för
kommunerna. "Enligt TCO:s uppfattning är det rimligt att metodutvecklingen i vissa fall leder till kostnad sökningar och trots detta önskvärt att ett
ämbetsverk på ett aktivt sätt medverkar till att förverkliga regeringens
socialpolitik."
I remissvaren på översynsutredningens förslag säger Kommunförbundet
bl. a. att forskningen bör bedrivas av organ som är fristående från förvaltande myndigheter. LO reagerar mot att en stor del av styrelsens verksamhet bedrivits genom särskilda projektanslag för Fo U.
Som jag har sagt tidigare måste socialstyrelsens roll i fråga om FoU
bedömas bl. a. mot bakgrund av den sociala forskningens organisation och
utveckling. Jag redovisar detta närmare i propositionen om socialstyrelsen
och nöjer mig nu med en sammanfattning.
Forskningssamverkanskommitten (FOSAM) har föreslagit en förstärkning och omorganisation av den forsknings- och utvecklingsverksamhet
som faller under arbetsmarknads-, social- och utbildningsdepartementen.
Ett från den I juli 1980 ombildat socialforskningsinstitut <SOFI, som föreslås få namnet Institutet för social- och arbetsmarknadspolitisk forskning,
ISAF) bör enligt förslaget tillgodose de tre sektorernas behov av dels en
högt kvalificerad och lättillgänglig resurs för social- och arbetsmarknadspolitisk forskning utanför högskolan, dels en administrativ bas för FoUinsatser inom arbetsmarknads- och socialpolitik. Ett ombildat socialforskningsinstitut bör kunna utnyttjas även av högskolan som komplement
till egna resurser för utbildning och forskning. Till institutets viktigaste
forskningsområden bör höra socialpolitiska aspekter på hälso- och sjukvård, missbrukets sociala följder, socialförsäkringssystemets clTektcr med
tyngdpunkt på makroaspekter. Institutet bör bygga upp en social rapportering, som belyser samhällsförändringarnas betydelse för uppkomsten av
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sociala problem och för välfärden. Även samhällsplaneringens sociala
följder bör vara en viktig forskningsuppgift för institutet. menar FOSAM.
Jag är av samma mening som en tungt vägande remissopinion att socialstyrelsen i princip inte bör bedriva egen forsknings- och utvecklingsverksamhet. Det kan anmärkas att styrelsen inte har behövt medverka i den
medicinska forskningen för att upprätthålla sin kompetens på omri'ldet.
Samma måste sägas i princip gälla det sociala området.
Forskning som gäller teoribildning av långsiktig betydelse för socialtjänsten hör naturligtvis till universitetsområdet och särskilda forskningsinstitut. Samma gäller till stor del andra slag av långsiktigare utvecklingsarbete och forskning.
En tredje kategori utgör verksamhetsanknutet utvecklingsarbete och
försöksverksamhet. Hit hör det mesta av den FoU-verksamhet som socialstyrelsen och kommunerna svarar för eller deltar i. Frågan om målinriktad
FoU inom socialdepartementets verksamhetsområde återkommer jag till i
propositionen om socialstyrelsens uppgifter och organisation. Socialdepartementets delegation för social forskning bör även i fortättningen svara för
ledning i fråga om samordning och prioritering av social forskning och
utveckling. Detta förutsätter att främst delegationen för social forskning
tar reda på behov av forskning, utveckling och försöksverksamhet inom
området och verkar för att FoU inriktas på viktiga uppgifter. Socialforskningsdelegationen bör lämna bidrag till sådana insatser och medverka till
att resultaten kommer ut i praktisk användning. Självfallet bör inte alla
förslag till FoU-insatser komma från delegationen. De kan komma från
socialstyrelsen. socialforskningsinstitutet, forskare, kommuner osv. Det
viktiga är att delegationen som medelsbeviljande organ kan leda och samordna verksamheten.
Vad jag har sagt innebär inte att socialstyrelsen fråntas möjligheten att
bedriva utvecklingsarbete inom sitt verksamhetsområde.
Det står således styrelsen fritt att inom ramen för sina personella och
ekonomiska resurser bedriva det utvecklingsarbete som behövs för myndighetens verksamhet. Styrelsen bör i första hand inom den ordinarie
personaluppsättningen ha kompetens att initiera eller i undantagsfall bedriva FoU som behövs för att verket skall kunna fullgöra sin myndighetsfunktion, främst planerings- och tillsynsuppgifter. Styrelsen bör också ha resurser för att kunna bedöma utvecklingen på det sociala området samt
analysera och föra fram problem. som kräver åtgärder.
Planeringsfunktionen kan fordra vissa utvecklingsinsatser, där särskilda
medel kan behövas för medverkan av sakkunniga utanför verket.
Dessa medel för FoU bör ge socialstyrelsen möjlighet att anlita utomstående forskningsexpertis eller ge forskningsuppdrag till universitet och
forskningsinstitut etc. eller samarbeta med kommunerna i försöksprojekt.
Socialstyrelsen bör även initiera FoU-insatser vid olika forskningsinstitutioner. som dessa finansierar.
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Genom att ta egna initiativ och i övrigt hälla sig underrättad om pägflende forskning och utveckling i kommunerna bör socialstyrelsen sprida
kännedom om och främja metodutvecklingen inom socialtjänsten.
Ett viktigt olöst problem är hur den kunskap som en omfattande FoUverksamhet ger skall kunna föras ut i praktisk tillämpning och utveckla
socialtjänsten på ett ändamålsenligt sätt. Problemet gäller dokumentation
och upplysning, som ligger varandra nära. Reformarbetet gör problemet
alltmera akut. Vi har i dag en splittrad dokumentationsverksamhet. Volymen av FoU gör det tveksamt om dokumentation och upplysning kan
läggas på ett enda organ. Det sttl.r under alla förhållanden klart att information och dokumentation pä FoU-området bör samordnas och systematiseras bättre än nu. Detta är inte minst viktigt för kommunerna. Jag anser
att socialstyrelsen bör ha del i detta arbete.
Socialstyrelsen kommer givetvis även i framtiden att ha som en viktig
uppgift att ge information till allmänheten i olika socialpolitiska frägor,
även om denna uppgift i första hand bör ävila huvudmännen. Styrelsen bör
därför i sin upplysningsverksamhet samarbeta med huvudmännen och
deras centrala organisationer. Den centrala informationsverksamheten kan
omfatta bäde färdigproducerad information i olika former och ett centralt
framtaget informationsunderlag eller en basinformation som service åt
huvudmännens regionalt och lokalt anpassade upplysningsverksamhet.
Informationen bör i vissa fall vara allmänt riktad och i andra avse särskilda
målgrupper inom t. ex. äldreomsorgen. Socialstyrelsens medverkan i utbildnings- och upplysningsarbetet i samband med socialtjänstreformen
återkommer jag till (avsnitt 2.261.

2.21.8 Den regionala tillsynen
Jag har tidigare angett huvuddragen i den nuvarande regionala tillsynen
och socialutredningens förslag i principbetänkandet (avsnitten 2.21.12.21.2). I slutbetänkandet håller utredningen i stort sett fast vid principbetänkandets förslag.
Utredningen föreslär säledes att länsstyrelsen skall utöva den formella
tillsynen. Länsstyrelsen skall kunna företa inspektion eller verkställa utredning. Vid behov skall styrelsen kunna påkalla ändring hos kommunens
socialnämnd. Tillsynsorganet bör enligt utredningen kunna göra påpekanden men inte ha befogenhet att älägga kommuner viss åtgärd.
Jag är överens med både utredningsförslag och en närmast enhällig
remissopinion om att länsstyrelsen skall vara regionalt tillsynsorgan för
socialtjänsten. Enligt förslaget till socialtjänstlag skall länsstyrelsen inom
länet följa tillämpningen av socialtjänstlagen, informera och ge räd till
allmänheten i frägor som rör socialtjänsten. biträda socialnämnderna med
råd i deras verksamhet, främja samverkan på socialtjänstens område mellan kommuner och andra samhällsorgan och även i övrigt se till att socialnämnderna fullgör sina uppgifter på ett ändamålsenligt sätt. Tillsynen skall
också omfatta de sociala institutionerna.
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En socialtjänstenhet på länsnivå bör enligt socialutredningen fä stor
betydelse för socialtjänstens ut veckling. Vissa av enhetens uppgifter bör
lösas i samverkan med Kommunförbundets länsavdelningar. Det gäller
särskilt utvel:klingsarbete, utbildning och information. Medverkan i institutionsplaneringen förutsätter samverkan med både länsavdelningen och
med landstingskommunen.
Enheten bör administrativt inordnas i länsstyrelsen. Därmed samordnas
den statliga förvaltningen på länsnivå. enheten kan fä administrativ service, och länsplaneringen får social sakkunskap.
Sm:ialutredningen anser det viktigt att socialstyrelsen ges möjlighet att
direkt påverka socialtjänstenhetens arbete.
Socialtjänstenheten bör enligt utredningen ha till uppgift
att vara kontaktorgan mellan socialstyrelsen och den kommunala socialtjänsten
att upplysa och vägleda samt initiera utvecklingsarbete
att informera allmänheten (vara "klagomur" I
att tillföra samhällsplaneringen sociala aspekter
att tillhandagä länsstyrelsen och länsrätten i socialtjänstärenden.
I hudget- och personalfrågor bör enheten vara en del av länsstyrelsen.
Enheten .bör också tillhandagå länsstyrelsen i den formella tillsynen av
kommunernas socialtjänst. Den skall också gä länsrätten till handa i ärenden angående värd av unga och i besvärsärenden. I övriga ärenden bör
enheten vara underställd socialstyrelsen.
Den statliga eftervårdsorganisationen föreslås avskaffad och glesbygdskonsulenternas uppgifter inordnas under socialtjänstenheten.
De flesta remissinstanserna är överens med socialutredningen om att det
behövs en regional social enhet. Till de positiva remissinstanserna hör
socialstyrelsen, statskontoret, riksrevisionsverket, flertalet länsstyrelser,
handikapporganisationer och kommuner. Kommunförbundet, Föreningen
Sveriges socialchefer och decentraliseringsutredningen vill begränsa den
föreslagna verksamheten.
Jag ansluter mig också till förslaget om en regional social enhet, som
skall vara administrativt inordnad i länsstyrelsen. När det gäller att ta
ställning till socialutredningens förslag att enheten skall ha många vittomfattande uppgifter måste flera förhållanden beaktas. Som flera remissinstanser har strukit under har den kommunala socialtjänsten byggts ut
kraftigt och förfogar nu över en omfattande sakkunskap och kompetens.
Splittrade och vittomfattande arbetsuppgifter kan äventyra möjligheterna
för enheten att nå och vidmakthMla effektiv kapacitet. Även översynsutredningen har tryckt på behovet av att uppgifterna renodlas. Man måste
också uppmärksamma riskerna för dubbelarbete gentemot Kommunförbundets länsavdelningar.
Jag anser att verksamheten främst bör inriktas på uppgifter inom länsstyrelsen och länsrätten. Den sociala enheten bör medverka i länsstyrel-
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sens tillsynsarbete och bistä länsrätten med sociala bedömningar. Enheten
bör vidare råda och upplysa enskilda (vara "klagomur"), samt meJverka
som social expertis i den regionala samhällsplaneringen. Enheten skall
vidare handlägga alkohollirenden.
Det är ocksf1 viktigt att bygga upp ett nära samarbete och goda kontakter
mellan socialstyrelsen och den regionala nivån. Socialstyrelsen hör kunna
utnyttja enheten som ett led i kontakten med fältet och enheten behöver
fortlöpande information från socialstyrelsen om utvecklingstendenser
inom olika områden av den sociala sektorn. En viktig del av den sociala
enhetens arbete bör emellertid vara att gå länsstyrelsen till hamla i tillsynsarbetet. Detla bör ha sin huvudsakliga inriktning på att genom överläggningar med förtroendevalda och tjänstemän följa och medverka till att
socialtjänsten utvecklas på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med lagstiftningens intentioner.
Den av socialutredningen föreslagna uppgiften för enheten att ge den
kommunala socialtjänsten "information och vägledning samt impulser till
utvecklingsarbete" bör inte vara en självständig uppgift. Enheten hör här
ha en förmedlande och biträdande funktion inom ramen för i första hand
länsstyrelsens men i vissa fall också socialstyrelsens myndighetsuppgifler.
Länsstyrelserna saknar nu social kompetens i fråga om samhällsplanering. Socialkonsulenterna har hittills i endast begränsad utsträckning varit
med i detta arbete. Den sociala enheten bör här kunna tillföra planeringen
social sakkunskap. Frågan kommer att utvecklas närmare i propositionen
om socialstyrelsens uppgifter och organisation. Här nöjer jag mig med att
säga att enheten i planeringsverksamheten bör ha särskilda förutsättningar
att bevaka svaga och utsatta gruppers förhållanden och behov.
Som jag har varit inne på tidigare bör den sociala enheten pi\. det
regionala planet kunna medverka i socialstyrelsens uppföljning av den
kommunala planeringen av socialtjänsten. Jag anser att detta bör underlätta socialstyrelsens arbete på att få ett grepp över de mi\.nga huvudmännens
planer. Socialstyrelsen kan då sammanställa och bedöma pä riksnivä hur
planerna överensstämmer med statsmakternas intentioner.
Jag har tidigare sagt att socialtjänstenheten bör räda och upplysa enskilda (vara "klagomur"). Den juridiska service som i dag utgår centralt från
socialstyrelsen bör i framtiden delvis kunna ersättas av den sociala enhetens verksamhet i samverkan med den juristexpertis som länsstyrelsen i
övrigt förfogar över. Samma gäller upplysningar till myndigheter och organisationer. De regionala organen bör emellertid ha möjlighet att hänskjuta
särskilt komplicerade rättsfrågor till socialstyrelsen.
Jag vill vidare framhålla att socialstyrelsen bör medverka vid fort- och
vidareutbildning av den sociala enhetens personal. Den regionala organisationen bör också ha möjlighet att medverka i utbildning och konferenser,
som anordnas för förtroendevalda och tjänstemän i kommunerna.
Som jag har sagt tidigare anser socialutredningen att det inte är nödvän30 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr I. Del A
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digt att ha kvar ett instrument som ger möjlighet att direkt ålägga en
kommun att lämna det bisti'lnd som den enskilde har rätt till. Mot bakgrunden av den kraftiga utvecklingen av kommunernas sociala sakkunskap och
resurser på omrfldet och med hänsyn till det lokala politiska ansvaret delar
jag utredningens uppfattning att denna typ av statliga ingrepp inte bör
finnas i den kommunala socialtjänsten.

2.22 Överklagande av beslut
2 .22. I Utg1lng.1p11nktl'r

Socialtjänstlagens karaktär av ramlag kommer att ge kommunerna större
möjligheter än nu att utforma socialtjänsten efter egna förutsättningar och
behov. Socialnämnden skall också utan att styras av detaljerade bestämmelser kunna anpassa insatserna till den enskildes behov. En lagstiftning
som på detta sätt i stor omfattning lämnar frågan om de olika stöd- och
hjälpinsatsernas utformning öppen för avgörande i varje särskilt fall ställer
krav på en effektiv statlig tillsyn.
För den enskilde är det emellertid viktigt att det finns en möjlighet att
överklaga beslut inom den kommunala socialtjänsten till en högre instans.
De nuvarande vårdlagarna ger alla bestämmelser om förvaltningsbesvär.
Enligt NvL kan man således överklaga olika beslut av nyktcrhetsnämnden
hos länsrätten. Enligt 54 § ShjL finns besvärsrätt. förutom mot beslut som
rör ålderdomshemsavgiftcr. även mot beslut i ärenden om socialhjälp.
Besluten överklagas hos länsstyrelsen. Även enligt 80§ BvL får besvär
föras. förutom mot åtskilliga förpliktande beslut. också när nämnden har
avslagit framställning om samhällsvård enligt J I~ BvL. I dessa fall är
länsrätten besvärsinstans.
Bortsett från dessa förvaltningshesvär över särskilt angivna beslut ger
vårdlagarna ingen annan möjlighet att klaga än den som alla kommunmedlemmar har att föra talan mot kommunala beslut genom kommunalbesvär.
Jag återkommer strax närmare till vad dessa besvär betyder.
2 .22 .2 Kommunalhc.n-iir och .fi"irl'l1ltning.1·he.n-iir inom social(iiinsten

Socialtjänstlagen kommer i stor utsträckning att inskränka sina föreskrifter till allmänna riktlinjer för socialnämndens verksamhet. Socialnämnden kommer enligt lagen att kunna fatta beslut som rör kommunmedlemmarna generellt men även beslut i enskilda ärenden. Utmärkande för
dessa beslut är att de inte är knutna till särskilda förutsättningar och villkor
som anges i lagen. En lagstiftning som på detta sätt ger nämnden möjlighet
att utforma besluten inom givna ramar och utan detaljstyrning kommer att
ligga nära de beslut som en kommunal nämnd annars fattar inom ramen för
den kommunala självstyrelsen. Det är ett viktigt allmänintresse att kommunmedlem ges möjlighet till granskning av hur kommunen utövar den
kompetens som lagen ger den. En sådan granskning kan nås genom kom-
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rnunalbcsvär. Socialutredningen har ocksä föreslagit att möjligheterna att
föra talan mot socialnämnds beslut i allmiinhet skall hegriinsas till kommunalbesvär.
Kommunalbesvären möjliggör således en kontroll av den kommunala
förvaltningen. Det är inte heller enligt min mening möjligt att införa förvaltningshcsvär i ärenden där sm:ialnämnden fär besluta fritt inom ramen för
en given kompetens. Förvaltningshcsvären innebär att bcsvärsmyndigheten vid bifall till hesvären i princip skall sätta ett nytt beslut i det överklagade beslutets ställe. Det skulle för di: ärenden som det nu gäller innebära
att bcsvärsmyndigheten vid besvärsprövningen skulle gripa in i den kommunala självstyrelsen. Detta skulle komma att strida mot syftet med lagens
konstruktion att ge kommunerna frihet att inom ett angivet kompetensomräde utforma verksamheten efter egna förutsättningar och behov. Jag
unser således i likhet med socialutredningen att liksom i dag endast komrnunalbesvärsvägen bör stå öppen när det gäller beslut som nämnden
enbart fattar pi'! grundval av den kompetens som ges i socialtjänstlagen.
Socialtjänstlagen tar emdlertid också. upp bestämmelser som mer konkret anger den enskildes rättigheter och därmed också socialnämndens
skyldigheter. Bestämmelserna om rätt till bistånd, som jag har berört
tidigare, skiljer sig från övriga bestämmelser i socialtjänstlagen pä sä sätt
att socialnämnden genom dessa bestämmelser åläggs en skyldighet att
under vissi:i omständigheter ge den enskilde stöd och hjälp inom
socialtjänsten. Enligt de föreslagna bestämmelserna har den enskilde rätt
till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och sin livsföring i övrigt,
om hans behov inte kan tillgodoses pa annat sätt. Vidare sägs det i
bestämmelserna bl. a. att den enskilde genom biståndet skall tillförsäkras
en skälig lcvnadsnivä. Socialutredningen har framhållit att det är viktigt för
den enskildes rättssäkerhet att han ges möjlighet att fä frågan om rätten till
bistånd prövad efter besvär. Kommunalbesvären lämpar sig mindre väl för
en sådan prövning. Det är enligt utredningen först om bcsvärsmyndigheten
ges möjlighet att sätta annat beslut i det överklagade beslutets ställe som
besvärsrätten kan ges ett reellt innehåll för den enskilde. Socialutredningen anser därför att talan mot beslut i fråga om rätt till bistånd skall kunna
föras genom förvaltningsbesvär.
Socialutredningens förslag om förvaltningsbcsvär i fr1lgor som gäller
rätten till bistånd har gett upphov till delade meningar bland remissinstanserna. De remissinstanser som är positiva eller övervägande positiva till
förslaget är kammarrätterna i Göteborg och i Sundsvall, länsstyrelserna i
Kalmar, Södermanlands och Västerbottens län, statens handikappråd,
Kommunförbundet, flera kommuner. Svenska nykterhetsvärdsförbundet.
Handikappförbundcns centralkommitte, Sveriges socionomförbund. LRF
och statskontrollkommitten. Dessa remissinstanser anser i allmänhet att
en utvidgad rätt till förvaltningsbesvär har betydelse frän rättssäkerhetssynpunkt och stärker den enskildes ställning.
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Bland de kritiska remissinstanserna kan nämnas riksrevisionsverket.
länsstyrelserna i Stockholms. Gotlands. Blekinge. Kristianstads. Skarahorgs. V;irmlands och Gävleborgs län. JO. flera kommuner och Föreningen Sveriges socialchefer. I kritiken mot förslaget förs bl. a. fram att hesv~irsrätten

saknar verkligt innehMI. Några remissinstanscr anser att den

frihet att utforma sm:ialtjänsten efter lokala hehov m:h önskemål som
ramlagstiftningen skall ge heskärs genom hcsvärsprövningen.
JO framhåller att besviiren lifta kommer att gälla frägor om fördelning av
ekonomiska resurser vilka inte förslår till att täcka alla hchov. JO pekar på
att förslaget inneh;ir att ett stort antal rena köärenden inkl. frågor om
förtur. som tidigare har kunnat överklagas endast genom kommunalhesvär. kommer att föras in under förvaltningshesvärens tillämpningsområde. Sammanfattningsvis framhåller JO att den mycket allmänna formuleringen av histändsparagrafrn i förening med den föreslagna besvärsrätten
kommer att leda till svårigheter i rättstillämpningen.
Riksrevisionsverket anser

p~1

motsvarande sätt att hesvärsrätten i vissa

fall torde hli en rättighet som inte har något reellt innehåll. eftersom det
mänga gånger på kort sikt kan finnas resursrestriktioner. Verket anser
därför att det inom vissa serviceomräden kan vara tillräckligt att kunna
anföra kommunalhesviir. En konflikt vid hesvärsprövningen mellan den
enskildes rätt till bistånd och kommunens resurser påtalas också av de
andra remissinstanser som är kritiska mot förslaget. Några remissinstanser
varnar för att hesvärsprövningen kan leda till styrande ingrepp i den
politiska beslutsprocessen. Hit hör Kommunförbundet som anser att länsrättens möjligheter att styra bistandets utformning och omfattning bör
begränsas till att avse enbart ektmomisk hjälp.
Jag vill för egen del säga följande. Med förvaltningshesvär syftar man till
att nå en materiell överprövning av meddelade förvaltningsbeslut. Det
innebär bl. a. att besvärsmyndigheten skall kunna pröva ärendet i dess
helhet och i förekommande fall sätta ett nytt heslut i det överprövade
heslutets ställe. Kommunalbesvär är å andra sidan avsedda att ge en
enskild kommunmedlem möjlighet till insyn i hur den kommunala självbestämmanderätten utövas. Kommunalhesvären har också utformats från
denna utgångspunkt. Sålunda har varje kommunmedlem besvärsrätt. Besvärsprövningen är i dessa fall emellertid hegränsad till att avse sådana
förhållanden som att heslutet strider mot lag eller annan författning.
kränker klagandens enskilda rätt eller annars vilar på orättvis grund.
Besvärsmyndigheten kan inte sätta ett nytt heslut i det överklagade heslutets ställe utan endast undanröja det felaktiga beslutet.
Förvaltningshesvären ger förutsättningar för en hetydligt mer allsidig
prövning än den som kan åstadkommas genom kommunalbesvär. Jag
anser därför i likhet med flertalet remissinstanser att beslut i fråga som rör
rätten till bistand bör föras genom förvaltningshesvär.
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Flera remissinstanscr har hävdat att Jen bcsvärsprövning som är förutsatt vid förvaltningsbcsvär inte kan genomföras fullt ut med den utformning som rätten till bistånd har fått. Olika förslag har getts under remissbehandlingen om hur bcsvärsprövningen skall genomföras.
Uinsstyrclsen i Giivleborgs fän pekar på att rätten till bistånd inte avser
vissa i lagen angivna insatser så som är fallet enligt nuvarande ordning med
t. ex. socialhjälp enligt 12 ShjL. Bcsvärsmyndigheten bör därför enligt
liinsstyrclscn först bestämma om det föreligger rätt till bistånd och därefter
pröva vilken hjälpform som bäst tillgodoser den enskildes behov. Länsstyrelsen framhäller att en sådan besvärsprövning utan en bestiimd avgränsning av "processföremälet"' kan bli mycket komplicerad och omfattande.
Den tid som kan komma att ga åt för besvärsmyndigheten att skaffa in

*

tillräckligt beslutsunderlag torde bli alltför lång för att besvärsinstitutet
skall kunna tjäna ett egentligt syfte.
Sveriges socionomers riksförbund anser att konflikten bör lösas genom
att länsrättens prövning endast fär omfatta de lagliga förutsättningarna för
rätt till bistånd. men däremot inte biståndets innehåll och omfattning.
Samma uppfattning redovisas av Föreningen Sveriges socialchefer. Enligt
föreningens mening kommer det inte att skapas förutsättningar för en rent
rättslig prövning av innehållet i det bistånd som socialnämnden lämnar. De
avvägningar som maste göras kommer många gånger att kräva mycket
omfattande kunskaper um sodalt arbete. Det kan gälla att väga olika
terapiformer mot varandra eller att i en given situation avgöra om bistånd i
hemmet är att föredra framför institutiunsvård. Föreningens slutsats blir
därför att besvärsprövningen bör inskränkas till att gälla riittc11 till biständ.
JO framhttller att det av socialutredningens förslag inte framgår hur
detaljerad den prövning skall vara som skall göras av besviirsmyndigheten.
Man kan därför inte förutse i vilken mån besvärsmyndighetens beslut
kommer att ges en sädan utformning att det genast kan läggas till grund för
verkställighetsåtgärder. JO menar dock att det knappast är möjligt och inte
heller fämpligt att en besvärsmymlighet lämnar detaljerade föreskrifter om
I. ex. social hemhjälp. I de flesta fall av bifall till besvär rörande bistånd
kommer det således enligt JO uppenbarligen att krävas ytterligare beredning och beslut hos kommunen. I princip måste kommunen därvid anses
vara skyldig att följa besvärsmyndighetens beslut. även om detta inte har
formulerats som ett åläggande för kommunen att vidta viss åtgärd. Dessa
frågor medför dock svåra avvägningar och torde dessutom i vissa fall
kunna vara politiskt kontroversiella. Besvärsmyndighetens befogenheter
att i iirenden rörande bistånd besluta om konkreta åtgärder fran kommunens sida bör därför enligt JO:s mening preciseras i lagtexten.
Jag vill för egen del säga följande. Bestämmelserna om rätt till bistånd
innebär en skyldighet för nämnden att ge den enskilde stöd och hjälp när
han behöver det för sin försörjning och livsföring i övrigt. Det kan enligt
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min mening inte uppst:'t oöverkomliga svt1righeter för n~immkn eller, efter
besvär. besviirsmyndigheten att bedöma niir den enskildes förhållanden är
sådana att insatser frti.n nämndens sida är nödvändiga. Den föreslagna
bestämmelsen kan således. sett utifrän frb.gan om rätt till bistånd föreligger
eller inte, väl lämpa sig för en besvärsprövning i förvaltningsbesvärcns
form. Nägon annan mening har inte heller gjorts gällande av remissinstanserna.
Det är först när det gäller att ta ställning till vilka insatser som skall
vidtas när rätten till bistånd inträder som det kan uppkomma svarigheter.
Jag har tidigare framhållit att man med tanke på de skiftande behov som
kan behöva tillgodoses inom ramen för den föreslagna rätten knappast i
lagen kan räkna upp de stöd- och hjälpinsatser den enskilde skall ha rätt till
i varje situation. Det fär här bli en prövning frän fall till fall. Vid denna
prövning måste man uppenbarligen väga den enskildes behov mot de
resurser som finns inom kommunen. Den föreslagna rätten till bistånd
sträcker sig således som har nämnts nyss inte så langt att den rymmer
också rätten till viss bestämd insats. Nämnden är dock alltid skyldig att
med tillgängliga resurser tillgodose den enskildes behov av biständ. N;imnden kan aldrig underlåta att ge bistånd i någon form.
Nämndens beslut bör därför enligt min mening kunna överklagas genom
besvär säväl när den enskildes begäran om biständ har lämnats utan bifall
under hänvisning till att någon sådan rätt inte föreligger som när rätt till
bistånd visserligen har ansetts föreligga. men nämnden har beslutat om en
annan insats än den som den enskilde har begärt. Besvärsmyndigheten
skall då göra samma prövning som nämnden. Det är uppenbart att besvärsprövningen mäste göras med beaktande av säväl de omständigheter som
åberopas av den enskilde som dem som anges av nämnden. Innan besv;iren avgörs, skall nämnden sälcdes ha beretts tillfälle att inkomma med
yttrande. Det ligger i sakens natur att besvärsmyndigheten vid sin prövning skall beakta vilka alternativa möjligheter att tillgodose ett föreliggande behov som finns att tillgä inom kommunen. Det kan således enligt min
mening inte komma i fråga att besvärsmyndigheten beslutar i uppenbar
strid mot vad som fär anses rimligt och möjligt med hänsyn till kommunens
resurser. Besvärsmyndighcten måste dock alltid anses oförhindrad att på
samma sätt som nämnden i beslutet ta ställning till dels den enskildes
behov, dels det sätt på vilket detta behov bäst kan tillgodoses. Som jag
framhöll nyss ligger det i biståndets natur att nämnden aldrig kan underlåta
att ge den enskilde hjälp i någon form. om den enskilde behöver socialtjänstens insatser för sin försörjning och sin livsföring i övrigt. Att bcsv~lrs
prövningen sker från samma utgångspunkt kan inte anses oförenligt med
den kommunala självbestämmanderätten eller annars sägas på ett otillbörligt sätt gripa in i den politiska beslutsprocessen i kommunen.
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Några n:missinstanscr har ansett <itt det i mänga fall kan vara liimpligt att
besvärsmyndigheten återförvisar ärendet till socialnämnden niir rätt till
bistand har ansetts föreligga för att nämnden skall bestämma bistandets
närmare innehåll. Länsstyrdsen i Uppsala län anser att sadan återförvisning regelmässigt bör ske. Enligt liinsstyrclsen är detta en naturlig följd av
en domstolsprövning som huvudsakligen hör avse rättsfrägor. Övriga rcmissinstanser som har tagit upp frågan är dock negativt inställda eller
tveksamma till en utvidgad tillämpning av möjlighetcrna till återförvisning.
Kammarrätten i Sundsvall anser att den föreslagna utformningen av rätten
till bistånd inte sällan kommer att tvinga de besvärsprövande myndigheterna att återförvisa ärendet till socialnämnden. En sädan ordning rymmer
enligt kammarrätten flera olägenheter. Förutom den extra tidsutdräkt en
återförvisning innebär kommer klaganden att på nytt vara beroende av
socialnämndens prövning av hans framsltillning om biständ. Enligt kammarrättens mening torde också fall kunna inträffa där socialnämnden vidmakthåller ett tidigare beslut med samma motivering som tidigare. Skulle
socialutredningens förslag leda till en ökad användning av återförvisningsinstitutet, ökar enligt kammarrättens mening därmed m:kså risken för att
en besvärsmyndighets beslut till en klagandes fördel inte kommer att
medföra något för klaganden gynnandc beslut frän socialnämnden. Detta
är inte acceptabelt från rättssäkerhetssynpunkt.
Länsstyrelsen i Kopparbergs län anser att ett ökande antal återl'örvisningar innebär att man gör avsteg frän vad som är brukligt vid
förvaltningsbesvär. Frånsett denna mera principiella synpunkt anser länsstyrelsen att man av en besvärsmyndighet vid bifall till besvären bör kunna
kräva besked om den praktiska innebörden av detta genom att man uttryckligt anger summor eller åtgärder. TCO och Sveriges socionomförbund anser att länsrätten endast skall kunna fatta nytt beslut dlcr lämna
besvären utan bifall. Som skäl för denna uppfattning anges att besvärsinstansen endast på detta sätt ges möjlighet att svara för en likartad behandling av ärenden i olika kommuner.
Jag vill i anslutning till vad jag har sagt tidigare framhålla att besvärsmyndigheten i princip skall pröva frågan i hela dess vidd och vid bifall till
besvären sätta ett nytt beslut i det överklagade beslutets ställe. Bcsvärsmyndigheten bör på grundval av den utredning som har lagts fram i ärendet
oftast ha möjlighet att i sitt beslut även ange på vilket sätt den enskildes
behov skall tillgodoses. Omständigheterna kan emellertid vara sådana att
besvärsmyndigheten bör återtorvisa ärendet till nämnden sedan den har
funnit rätt till bistånd föreligga. Många gånger är det således en lämplig
ordning att nämnden ger närmare anvisningar om hur t. ex. en social
hemhjälp skall genomföras. Detta är på inget sätt främmande för förvaltningsbesvär.~instiwtet. En återförvisning kan således pä cl! nalurligl sätt
komplettera den besvärsprövning som sker hos besvärsmyndigheten.
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Åte11'örvisning får dock inte hli regel. Om ett iirende återförvisas av besvärsmyndigheten. måste socialnämnden heakta de omständigheter som
har utgjort grund för äterförvisningcn. Nämnden är saledes bunden av
hesvärsmyndighctens ställningstagande i fräga om rätten till bistand liksom
av skiilen för fiterförvisning. Det torde sälcdes inte kunna komma i fråga
att nämnden på samma grunder som tidigare lämnar framst;illningcn om
bistånd utan bifall.

2 .22 .5 Omnidet Ji'ir fiin·alt11i11gshe.1·1·iir
Jag finner alltsa i likhet med sm:ialutredningen att talan skall kunna föras
genom förvaltningsbesvär mot beslut i fräga om rätt till bistånd. medan
riittsmedlct vid övriga beslut om stöd dler hjälp enligt srn:ialtjänstlagen bör
vara kommunalbewär. Fragan om griinsdragningen mellan dessa båda
besvärsomräden har berörts av endast ett fåtal remissinstanser. Kammarrätterna i Sundsvall och Göteborg bitriider förslaget i denna del liksom
också länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. Några remissinstanser
anser emellertid att gränsdragningsfrägan bör övervägas på nytt. Länsstyrelsen i Gävleborgs län pekar pä att förslaget kommer att leda till att
ärenden enligt socialtjänstlagen kan följa olika besvärsviigar. Länsstyrelsen framhåller vidare - liksom länsstyrelsen i Jämtlands län - att förslaget
kommer

att

stiilla

stora

anspråk

på

pre.:ision

i

beslut

och

besvärshänvisningar. Även andra länsstyrelser anser att den valda gränsen
kan leda till praktiska svårigheter.
Den valda skiljelinjen kommer att kräva att

socialn~imndt:n

i varje sär-

skilt fall anger om beslut har fattats med stöd av socialtjänstlagens bestämmelser om riitt till bistånd eller om beslutet avser åtglird inom det kompetcnsområtle som i övrigt tillkommer nlimnden enligt lagen. Det ligger i
sakens natur att det yrkande som har framställts vid n;imnden blir bestämmande för om beslutet skall avse rätt till bistånd eller beslut om stöd och
hjälp i övrigt enligt socialtjänstlagens bestämmelser. Förvallningsbesvär
skall således kunna föras över beslut som innebär avslag pt1 ansökan som
grundas på rätten till biständ. De svårigheter som kan uppkomma är enligt
min mening inte sådana att de bör föranleda annan avgriinsning än den som
jag har föreslagit nu. Jag vill tillägga alt om beslutet gäller rätt till bistand mot vilket talan enligt vad jag har sagt förut får föras genom förvaltningsbt:svlir - så skall nämnden alltid ge besvärshänvisning. Är det fråga
om beslut mot vilket talan endast får föras genom kommunalbesvär. bör
det inte finnas någon motsvarande skyldighet att ge besvärshänvisning.
Socialnämnden bör dock alltid stå till tjänst med upplysningar om besvärsordning. om klienten begär det.
Kammarrätten i Göteborg anser att det bör finnas möjlighet att anföra
förvaltningsbesvär även mot avgiftsbeslut. Kammarrätten erinrar om att
det i dag är möjligt för den enskilde att anföra förvaltningsbesvär för att få
ändring i beslut om avgift vid ålderdomshem. Enligt kammarrätten vore
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del en fördd om liknande besvärsrätt tillerkiindes den enskilde även i fräga
om andra avgiftsbeslut. De riktlinjer som utredningen har föreslagit när det
giillcr avgiftssystemet ·- särskilt kraven rå en enhetlig hedömning och
möjligheten till individuellt hänsynstagande i siirskilda fall - talar enligt
kammarrättens mening också för all det bör finnas en möjlighet till f\.irvaltningsbesvärsprövning av avgiftsbcslut. Bl. a. kan den enskilde då fä avgiftsdebiteringen prövad i nära anslutning till all denna görs.
Jag vill framhälla att om det urrkommcr ett kostnadsansvar för den
enskilde för insatser som ges honom inom ramen för den angivna rätten till
histi.'rnd. så är det möjligt att föra talan mot beslutet genom förvaltningsbesvär. Uppkommer det i annat fall fråga om kostnadsansvar för sociala
stöd- och hjiilpinsatser. kan den enskilde på motsvarande sätt under hänvisning till sin rätt till bistånd överklaga beslutet genom förvaltningsbcsvär. Åberopar den enskilde inte rätten till bistånd som skäl för befrielse
från kostnad sans var, torde som regel grunden för bestridandet vara att
nämnden har åsidosatt de normer eller taxor som gäller för avgiften. I
sådana fall är det enligt min mening riktigt att avgiftsbeslutet överklagas
genom kommunalhesvär. Jag anser därför att det inte finns tillräckliga skäl
att införa en särskild besvärsregcl i fråga om avgiftsbesluten. Det måste
samtidigt uppmärksammas att en siirskild besvärsregel som avser avgiftshcslut kan fä begränsad betydelse. Som regel kommer den enskildes kostnadsansvar att prövas först sedan socialnämnden har väckt talan mot
honom vid domstol. Jag har berört denna fråga tidigare (avsnitt 2.15).

2 .22 .6 Bes1·iirsmyndi1-1het
Socialutredningen har föreslagit att länsrättcn skall vara besvärsmyndighet. Av de remissinstanscr som har yttrat sig i denna fråga tillstyrker
flertalet utredningens förslag. Kammarrätten i Göteborg framhåller att
man genom att göra länsrätten till besvärsmyndighet uppnår att lekmän
kommer att delta i avgörandena. Den kunskap och erfarenhet som nämndemännen kan väntas tillföra domstolen bör enligt kammarrätten vara av
värde inte minst i de mål som den nya socialtjänstlagen kommer att ge
upphov till. Även länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län anser att medverkan av nämndemän har väsentlig betydelse. Enligt länsstyrelsens mening bör något annat organ än länsrätten inte komma i fråga som besvärsinstans på länsnivå. Andra länsstyrelser framhåller önskemålet om större
organisatorisk reda mellan olika myndigheter som skäl för att länsrätten
bör vara besvärsmyndighet.
Riksrevisionsvcrket och länsstyrelserna i Kalmar och Norrbottens län är
kritiska mot förslaget. Riksrevisionsverkct framhåller att det vid besvärsprövningcn många gånger kan bli fråga om att väga samman den enskildes
behovssituation och kommunens möjligheter att tillgodose behoven. För
de skälighetshcdömningar som det här kan bli fråga om krävs såväl social
och medicinsk sakkunskap som kunskap om servicenivå och resurser i den
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aktuella kommunen och jiimförbara kommuner. Sadan kunskap linns ink
naturligen hos länsriitten. Uinsstyrelsen i Kalmar län betonar att länsstyrelsen redan iir besvärsinstans m:h har befattningshavare med erfarenhet
och kompetens för uppgiften bl. a. till följd av tillsynsutövningen. Länsstyrelsen i Norrbottens län anför bl. a. att man bör eftersträva att fragor om
srn.:ialt bistiind handläggs efter sociala metodprinciper. Detta leder enligt
hinsslyrelsen fram till all den besviirsprövande funktionen bör ligga hos
länsstyrelsen.
Jag vill för egen del säga följande.
Inom liinsrällens kompetensområde faller i dag ärenden enligt BvL och
NvL. medan länsstyrelsen är besvärsmyndighet i frågor om socialhjälp. De
riittigheter som tillkommer den enskilde enligt nu gällande vardlagar skall
enligt mitt förslag sammanföras under bestämmelserna om riitt till biständ.
Besvären måste följaktligen föras till en och samma myndighet.
Rätten till bistånd gäller frågor som kan ha stor betydelse för den
enskilde i personligt och ekonomiskt hänseende. Dessa frågor kommer i
hög grad all vara rättsfrågor. Det kommer att bli en viktig uppgift för
besvärsmyndigheten att medverka till en enhetlig bedömning på socialtjänstens område. Dessa omständigheter talar enligt min mening för att
länsrätten bör vara besvärsmyndighet.
All rätten till bistånd också inrymmer frågor som kräver social och
medicinsk sakkunskap är enligt min mening inte tillräcklig anledning att
välja ett annat organ än länsrätt som beslutsorgan. Länsrätten är enligt 8 §
f PL skyldig att se till att ett mål blir tillförlitligt utrett. Rätten får enligt 24 §
samma lag inhämta yttrande över fråga som kräver särskild sakkunskap
frän myndighet. tjänsteman eller den som annars har att yttra sig i ämnet
eller anlita annan sakkunskap. Dessa bestämmelser ger enligt min mening
garantier för att länsrätten grundar sina beslut pä. erforderlig medicinsk,
social eller annan behövlig sakkunskap.
Jag har tidigare föreslagit all en social enhet skall inrättas vid länsstyrelsen. En viktig uppgift för denna enhet blir att tillhandagå länsrätten med
yttranden i sociala frågor. Länsrätten kan på detta sätt tillföras den sakkunskap som målens beskaffenhet kan kräva. Jag vill liksom kammarrätten
i Göteborg också framhålla att vid fänsrättsprövningen kommer nämndemän att delta i avgörandet. Den kunskap och erfarenhet som nämndemännen representerar har stort värde i de mål som det här gäller.
Länsstyrelsen skall i enlighet med vad jag har föreslagit tidigare (avsnitt
2.21) ges ett tillsynsansvar för socialtjänsten. Som socialutredningen har
framhållit är det inte tillfredställande att ge en och samma myndighet både
tillsynsuppgifter och uppgiften att pröva besvär.
Jag ansluter mig således till socialutredningens förslag att länsrätten
skall vara besvärsmyndighet i mal som gäller överklagade beslut om rätt
till bistånd. De nuvarande länsdomstolarna, dvs. Uinsrätterna. länsskatterätterna och fastighetstaxeringsrätterna. skall fr. o. m. den I juli 1979 bry-

Prop. 1979/80: 1 Ekv11omi

475

tas ut frtm länsstyrelserna och Higgas samman till en ny fristäemk förvaltningsdomstol i varje Hin. De uthrutila domstolarna fär namnet liinsrlitt.
Den nya organisationen kommer iin tydligare att markera hinsriittcns ställning av en frän förvaltningen helt fristående domstol.

2.22.7 /11.fimnation om liin.miuens hes/111
Jag vill slutligen nämna att nagra rcmissinstanser har tagit upp frågan om
värdet av information om länsrättens beslut och uppföljning av detta.
Länsstyrelsen i Uppsala fan anser att avskrift av beslut bör tillställas
länsstyrelsen som i egenskap av tillsynsmyndighet bör följa iirendet. Länsstyrelsen bör också ges befogenhet alt som allmänt omhud ta upp frilgan i
domstol igen. om socialnämnden inte följer domstolens i beslutet uttalade
intentioner eller underlät er att ge behövligt bistånd. Länsstyrelsen i Gävleborgs län trycker på behovet av att snabbt kunna sprida information om
utvecklingen. I detta syfte bör länsrätternas beslut i besvärsärenden kontinuerligt sändas över till socialstyrelsen som härefter kan förmedla information till kommunerna. Västeräs kommun anser pä motsvarande sätt att det
är angeläget att bcsvärsinstansernas prejudicerande utslag snabbt när ut till
kommunerna.
Jag delar uppfattningen att det ligger ett stort värde i att liinsstyrelsen
som tillsynsmyndighet får kännedom om länsrättens beslut. Särskilt i de
fall länsrätten har återförvisat ärendet till nämnden kan länsstyrelsens
tillsynsfunktion få en stor betydelse. Länsstyrelsen kan i ett sådant fall i
egenskap av tillsynsmyndighet se till att socialnämnden beaktar de omständigheter som har föranlett återförvisningen.
Det är självfallet också viktigt att kommunerna fär del av sadana rättsliga avgöranden som kan vara vägledande för rättsutvecklingen. Jag förutsiittcr att socialstyrelsen vidtar nödviindiga åtgärder så att kommunerna
kan ges en sådan information.

2.23 Ekonomi
2.23.I Utredningsförslag
Socialutredningen förordade i principbetänkandet är 1974 att den kommunala socialtjänsten skulle tillföras ett allmänt driftbidrag samt tidsbegränsade utvecklingsbidrag i syfte att stimulera kommunerna att sätta i
gång eller bygga ut en viss verksamhet. Bidrag för olika "'symptomgrupper" ansågs oförenligt med en helhetssyn.
I det fortsatta arbetet övergav socialutredningen tanken på ett driftbidrag med hänsyn till de förslag om ändrat beräkningsunderlag för skatteutjämningsbidragen som kunde väntas från 1976 års kommunalekonomiska
utredning (KEU 76). Ändringarna gick ut på att man skulle föra in nya
beräkningsfaktorer om bl. a kommuninvånarnas ålderssammansättning.
Socialutredningen fann nu. bl. a. pä basis av gjorda beräkningar. att ett
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allmänt drifthidrag inte kumle tillrikkligt utjiimna kostnaderna mellan
kommunerna. Hidraget skulle inte hdler påverkas av kommunernas formaga all själva linansicra verksamheten. Härtill kom de avgränsningsprubkm
som orsakades av skillnader mellan kommunerna i fråga llm sm:ialtjänstens organisation.
Socialutredningen har därför i sitt slutbetänkande förordat att kommunerna skall tillföras resursförstärkningar genom skattcutjiimningsbidrag
som tar hiinsyn till sm:iala faktorer. bl. a. äldcrsfördelningen. Vidare skall
enligt förslaget kommunernas kostnader minska genom en utbyggd socialförsäkring i form av ett socialförsäkringstillägg (soft). Slutligen bör utvecklingsbidrag utgå för en del verksamheter.
Vissa av de nuvarande specialdestinerade bidragen bör således enligt
S\Kialutredningen behållas i form av utvccklingsbidrag. Utredningen har
föreslagit oförändrade statsbidrag till barnomsorgen och ett vidgat bidrag
till social hemhjälp så att detta skulle omfatta även motsvarande insatser i
bl1städer med kollektiv service (bl. a. ålderdomshem). Vidare vill utredningen ha kvar statsbidrag i fräga om färdtjänst. alkoholpolikliniker samt
vårdcentraler för narkotikamissbrukare. Statsbidraget för socialhjälp till
flyktingar bör enligt utredningen vidgas till att gälla socialbidrag även till
icke svenska medborgare under den tid deras ansökan om uppehållstillstånd behandlas. även om de sedan vägras flyktingstatus. Utredningen har
inte tagit ställning till hur man skall linansiera vissa sociala institutioner.
som kan beröras av ett ändrat huvudmannaskap. Så.dana frågor skall enligt
regeringens beslut lösas i särskild ordning.
Socialutredningen har bl. a. ansett att tillämpningen av helhetsprincipen
motiverar att vissa specialdestinerade statsbidrag inom den sociala sektorn
slopas och ersätts av skatteutjämningsbidrag. Det gäller bidrag till den
kommunala nykterhetsvärdens administration och särskilda värdinsatscr.
vard i enskilt hem av narkotikamissbrukare. ferievistelse för barn. familjeradgivning. ersiittning för kostnader för olika sociala insatser för andra
icke svenska medborgare än de grupper jag nämnde nyss. Utredningen har
ansett att det heller inte finns skäl att behålla statsbidrag som avser
särskilda folkgrupper. Utredningen vill således slopa statsbidrag till insatser för den svenska zigenarbefolkningen samt till insatser för socialt handikappade utomnordiska zigenare och familjepedagogiska insatser för nordiska zigenare. Statsbidraget till socialhjälp till renskötande samer bör inte
heller fä någon motsvarighet inom socialtjänsten.
Socialutredningen har vidare föreslagit att nuvarande bestämmelser om
ersättning mellan kommunerna för kostnader för socialhjälp och barnavärd
inte skall få någon motsvarighet inom den framtida socialtjänsten. Ett
viktigt motiv för förslaget är att de flesta kommunerna bara har ett fåtal
sådana ersättningsärenden och att skillnaden mellan vad den enskilda
kommunen får in och vad den ger ut i ersättning vanligen är ringa.
Socialutredningen har gjort en beräkning av socialtjänstens kostnader år
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1980 i jiimfördse med är 1976. Enligt denna beräkning kommer statens
kostnader all öka med omkring 2. 7 miljarder kr. och kommun~rnas kostnader att vara i stort setl oförändrade ( 1976 års priser). 1 beräkningen ingar
det föreslagna socialförsiikringstilläggct som bcriiknas minska behovet av
socialhjälp (socialbidrag) med 325 milj. kr. och öka statens kostnader med
340 milj. kr. Vidare ingår i beräkningen ett vidgat bidrag till social hemhjälr rå 163 milj. kr.
De flesta remissinstanser som har yttrat sig i frågan är tveksamma till
utredningens kostnadsbedömning. Hit hör bl. a. socialstyrelsen. de bäda
kommunförbunden. Föreningen Sverige-; socialchefer. KEL! 76 och riksrevisionsverket. Osäkerheten gäller bl. a. effekterna av den föreslagna
socialförsäkringsreformen. Behovet av resurstillskott inom olika delar av
socialtjiinsten anser flera remissinstanser vara större än vad utredningen
kommit fram till. Bl. a. Stockholms kommun och Föreningen Sveriges
socialchefer framhäller att beräkningarna har gjorts i ett gynnsammare
ekonomiskt läge än det som räder i dag. Flera remissinstanser menar att
prioriteringar mästc göras. Kommunförbundet, KElJ 76 m. Il. hänvisar till
att tidigare beslutade prioriteringar av barnomsorg och äldreomsorg begränsar möjligheterna till expansion inom övriga kommunala verksamheter
och därmed också i fraga om andra delar av socialtjänsten.
En framträdande uppfattning är att kommunerna får vidkännas en större
andel av de totala kostnaderna för socialtjänsten än vad utredningen har
räknat med. Flera kommuner och länsstyrelser. Föreningen Sveriges socialchefer. SACO/SR och Sveriges socionomers riksförbund hör till dem
som anser att staten bör ta ett betydligt ökat ansvar för kostnaderna.
Det finns hos remissopinionen en klar övervikt för socialutredningens
förslag att skatteutjämningsbidraget skall avlösa vissa av de nuvarande
särskilda statsbidragen. Rcmissinstanscrna delar ocksä utredningens syn
på behovet av att behålla vissa specialdestinerade statsbidrag som utvecklingsbidrag.
Remissorgancn tillstyrker nästan genomgående utredningens förslag att
avveckla de interkommunala ersättningarna.

2 .23 .2 R1'.fiirmerat statshidrag.uy.1·1em
Riksdagen har tidigare i är fattat beslut med anledning av regeringens
proposition om den kommunala ekonomin lprop. 1978/79: 95). Beslutet
innebär viktiga reformer i fräga om skatteutjämningsbidraget. de kommunala bostadstilläggen till folkpension och de statskommunala bostadsbidragen. bidragsförskotten och vissa specialdestinerade statsbidrag m. m. Genom beslutet har statsmakterna redan tagit ställning till flertalet av socialutredningens förslag om statens medverkan i finansieringen av den kommande socialtjänsten.
Reformerna. som grundar sig pä ett omfattande utredningsarbete som
slutfördes av KE U 76, överensstämmer i flera viktiga avseenden med
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socialutredningens förslag. Jag kommer i det följande att ange sådana
huvuddrag i reformen som har hetydclse för socialtjänsten.
Fiirhiit1rwl s/.;at11•11(jii11111inR. Enligt det nya skatteutjämningssystemet
indelas kommuner och landsting i tolv skattekraftsklasser, fran 103 r;;. till
136 ':'{ av medel skattekraften. Denna indelning svarar för skatteutjämningssystemets grundgaranti. Vid kommunens inplacering i skattekraftsklasser har man beaktat faktorer som kommunerna inte kan pilverka och
som orsakar sUrskilt stora kostnadsskillnader.
Grundgarantin kompletteras för kommunerna med hänsyn till aldersstruktur och befolkningsminskning. Hänsyn tas till åldersstrukturen genom tillägg till eller avdrag från grundgarantin. De kommunala verksamheter som pilverkas av åldersfaktorer är pensionärsservice. grundskola,
obligatorisk förskola (deltidsgrupperl, barnomsorg (exkl. förskolans dcltidsgrupper), kommunala bostadstillägg till folkpension (KBTl samt statskommunala bostadsbidrag. Grundgarantin kompletteras vidare med tillägg
till de kommuner som har en snahb befolkningsminskning.
Avdrag för gynnsam åldersstruktur fär inte leda till att en kommun fär
lägre skattekraftsgaranti än 100 % av medelskattekraften. Vidare garanteras samtliga kommuner en viss höjning av skattekraftsgarantin, så att
denna inte understiger 1979 års nivå, ökad med en procentenhet av medelskattekraften.
Kommuner och landstingskommuner med egen skattekraft som överstiger den garanterade står även i fortsättningen utanför skatteutjämningssystemet.
De totala kostnaderna för skatteutjämningssystemet uppgår år 1981 till
ca 7 350 milj. kr. Kostnadsökningen i förhållande till ordinarie skatteutjämningsbidrag år 1979 är ca 3 600 milj. kr. Om även det särskilda statsbidraget
för 1979 räknas in, uppgår ökningen till 2 875 milj. kr. ( +64 %). Kommuner
inkl. landstingsfria kommuner beräknas fä närmare 4 180 milj. kr. vilket
innebär en ökning med drygt 1470 milj. kr. i jämförelse med 1979 års
skatteutjämningsbidrag. Skatteutjämningsreformen genomförs i två etapper med ungefär jämn fördelning på åren 1980 och 1981.
Det ordinarie skatteutjämningssystemet skall även i fortsättningen kompletteras med extra skatteutjämningsbidrag. Sådant bidrag skall kunna
komma i fråga bl. a. när enskilda kommuner särskilt missgynnas genom att
specialdestinerade bidrag avvecklas. Jag återkommer till denna avveckling.
Stutsbidra~ till vi.1.11 hostadsstiid. Ett nytt statsbidrag införs fr. o. m. den
I januari 1980 till kostnaderna för kommunalt bostadstillägg till folkpensionärer (KBT). Statsbidragsbestämmelserna samordnas med motsvarande
regler för statskommunala bostadsbidrag för barnfamiljer m. fl. Reformen
skapar förutsättningar för att jämna ut de nuvarande stora skillnaderna
mellan kommunerna i fråga om KBT-nivä. Villkoret för statsbidrag är att
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KBT före ev. inkomstavdrag täcker minst 80 'lc av bostadskostnaden upp
till den övre hyresgränsen för statskömmunala bostadsbidrag. Fr. o. m. år
1980 är denna gräns 700 kr. per mfrnad för ensamstående och 800 kr. per
månad för makar. Samtidigt med att man inför det nya statsbidraget till
KBT sänks statsbidraget till statskommunala bostadsbidrag så att de båda
bidragen får en gemensam statsbidragsnivå på 43 %. Därmed kommer
merkostnaderna för en allmän höjning av nuvarande KBT-belopp till de
övre hyresgränserna att falla på staten.
Specialdestinerade bidrag m. m. Statsbidrag till social hemhjälp, färdtjänst och barnomsorg bör behållas tills vidare. Omsorgen om de äldre
behöver fortfarande viss stimulans, och vissa kommuner som ligger utanför skatteutjämningssystemet är beroende av bidrag för en fortsatt utbyggnad. Statsbidragen till social hemhjälp och färdtjänst bör dock omprövas
regelbundet.
Riksdagens beslut att räkna in vissa av de nuvarande specialdestinerade
bidragen inom den sociala sektorn i det förbättrade skatteutjämningssystemet har som jag har nämnt sin bakgrund i bl. a. förslag av KEU 76, som i
stort överensstämmer med socialutredningens förslag.
De särskilda statsbidrag som upphör fr. o. m. den I januari 1980 är bidrag
till ferievistelse för barn, bidrag till familjerådgivning, bidrag till de kommunala nykterhetsnämndernas kostnader för administration m. m., statsbidrag till hjälp åt utländska medborgare, svenska och finska zigenare samt
renskötande samer. Vidare slopas bl. a. statsbidraget till anordnande av
vissa institutioner för psykiskt utvecklingsstörda och kostnadsansvaret för
skyddsympningar förs över på sjukvårdshuvudmännen. De slopade statsbidragen motsvarar ca 250 milj. kr. per är. Dessa medel har tillförts det nya
skatteutjämningssystemet. Den kommunala ersättningen för bidragsförskotten slopas samtidigt.
2 .23 .3 Socialutredningens övriga förslag
Som jag har nämnt redan har socialutredningen i ett särskilt avseende
velat vidga kommunernas rätt till ersättning från staten för hjälp till icke
svenska medborgare. En särskild arbetsgrupp för flyktingfrågor inom arbetsmarknadsdepartementet har senare föreslagit detsamma som socialutredningen. Nu fär kommunerna ingen ersättning från staten om utlänningen vägras tlyktingstatus förs. k. frivillig socialhjälp.
Jag är överens med bl. a. socialutredningen om all kommunerna bör fä
ersättning för hjälp till utländska medborgare under den tid deras ansökningar om uppehå.llstillständ behandlas. Jag har därför tidigare i är tillsatt
en interdepartemental arbetsgrupp, som i juni i är har slutfört sitt arbete
(Os S 1979: 7) och lagt fram förslag om ersättning till kommunerna för hjälp
·till flyktingar och personer som väntar på uppehållstillstånd. Jag räknar
med att arbetsgruppens kommande förslag kan genomföras senast samtidigt med socialtjänstreformen.
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Socialutredningen har föreslagit att nuvarande regler för interkommunal
ersättning för socialhjälp skall slopas och att även motsvarande bestämmelser om ersättning för barnavi\rdskostnader skall avvecklas. De interkommunala ersättningarna gäller vanligen ett fö.tal ärenden och ersättningsbcloppen är ringa, särskilt om man ser till skillnader mellan vad
kommunen får in och ger ut i sfldana ersättningar. Härtill kommer sedan
administrationskostnader.
En nästan enhällig remissopinion stöder socialutredningens förslag att
slopa ersättningsskyldigheten mellan kommunerna för utgiven socialhjälp
och kostnader för insatser inom barn- och ungdomsvi\rden.
Jag ansluter mig till förslaget och föreslar att nuvarande lagbestämmelser som reglerar kommunernas inbördes ersättningsskyldighet för ekonomisk hjälp och barn- och ungdomsvård i vissa fall inte skall fä någon
motsvarighet i den nya socialtjänstlagstiftningen.
2 .23 .4 Utvecklingslinjer

Socialutredningen har i sitt slutbetänkande gett sin syn pä den utveckling av socialtjänstens resurser som utredningen finner angelägen. Utredningen framhåller att resursanspråken är ett uttryck för si\väl behoven i
kommunerna som de ambitionsniväer som man har där.
Enligt utredningen är av socialtjänstens strukturinriktade insatser medverkan i samhällsplaneringen ännu svagt utvecklad och kommer att kräva
resursförstärkningar såväl personellt som i fråga om utbildningsinsatser.
Även arbete med sociala problem i samhället och uppsökande verksamhet ställer enligt utredningen anspräk på att man har tillräcklig personal.
Av allmänt inriktade insatser anser utredningen att information kommer
att kräva ökade resurser liksom barns och ungdoms omvårdnad och utveckling. Utredningen lägger här tyngdpunkten pi\ utbyggnaden av barnomsorgen och markerar att staten finansierar största delen av kostnadsökningen. Även äldreomsorgen kommer att ställa väsentligt ökade krav på
sociala tjänster. Den sociala jouren behöver enligt utredningen byggas ut,
vilket kommer att kräva förstärkningar. främst i fråga om personal.
Beträffande de individuellt inriktade insatserna erinrar socialutredningen
om att det föreslagna yttersta ansvaret för kommunerna innebär en vidgning i förhållande till gällande rätt. Även här anser utredningen att det
behövs ett resurstillskott men framhåller också att den ökade satsningen
på stmkturinriktade insatser och allmänt inriktade insatser kan väntas
minska behovet av individuella stödåtgärder.
Jag vill i detta sammanhang först starkt betona den samhällsekonomiska
betydelsen av att den kommunala expansionstakten anpassas till de överenskommelser som träffas mellan regeringen och kommun- och landstingsförbunden. Jag vill också erinra om vad regeringen har sagt i kompletteringspropositionen (prop. 1978/79: 150 bil. 2, s. 71): '"En framgångsrik
politik förutsätter emellertid också att den kommunala konsumtionens
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tillväxt kan bringas ned och begränsas till de områden som enligt eniga
politiska bedömningar måste prioriteras dvs. barnomsorg, äldrevård och
li\ngtidssjukvärd. Härav följer att utrymmet för vidgade insatser på andra
omräden måste bli ytterst begränsat". Riksdagen uttalade i anslutning
härtill (FiU 1978/79: 40 s. 26) att ytterligare åtgärder att begränsa den
kommunala tillväxten mäste prövas om den kommunala expansionen visar
tecken att fortsätta i samma snabba takt som hittills, trots träffade överenskommelser.
Enligt nu aktuella bedömningar är utrymmet för den kommunala konsumtionsökningen starkt begränsat i varje fall under 1980-talets första
hälft. Det sociala reformarbetet inom bl. a. den kommunala sektorn måste
därför genomföras steg för steg i en långsiktig planering när de samhällsekonomiska förutsättningarna ger utrymme härför. Det är också viktigt att
de ökade resurser som tillförs kommunerna genom den kommunalekonomiska reformen tas i anspråk för att minska eller hålla tillbaka det kommunala skattetrycket.
Socialutredningen har framhållit att den föreslagna reformen innebär
amhitionshöjningar i olika avseenden. Jag vill emellertid här understryka
vad jag sade nyss att utrymmet för vidgade kommunala insatser på andra
områden än de prioriterade är ytterst begränsat under de närmaste ären.
Utvecklingen inom socialtjänsten måste därför anpassas till de samhällsekonomiska förutsättningarna. Behovet av resurskrävande förändringar
och möjligheterna att tillgodose dessa behov torde variera avsevärt mellan
kommunerna. Utvecklingen inom socialtjänsten måste därför också anpassas till förhållandena i de enskilda kommunerna. Jag vill samtidigt erinra
om vad jag har sagt tidigare att de övergripande målen för socialtjänsten
bör vara desamma i alla kommuner och att utvecklingen av den framtida
socialtjänsten bör ha som mål en jämnare standard mellan kommunerna.
Jag vill understryka vad som sägs i propositionen om den kommunala
ekonomin (prop. 1978/79: 95, s. 24) att statsmakternas beslut om reformer
som förutsätts bli genomförda av kommunerna och landstingskommunerna
fortsättningsvis bör baseras på övergripande bedömningar av konsekvenserna för stat och kommun och för samhällsekonomin i stort. I propositionen uttalas också (s. 8) att staten i första hand bör påverka kommunerna
och landstingskommunerna genom allmänna riktlinjer och ramar för verksamheten. Riksdagen (FiU 1978/79: 35 s. 6) ansluter sig till denna grundsyn
och anför att strävan bör vara att minska omfattningen av statlig reglering
av olika delar av den kommunala verksamheten.
Allmänt kan sägas om socialtjänstreformen att utgångspunkten måste
vara att inom nuvarande resursramar göra behövliga omdispositioner.
Genom generella insatser, som är ett viktigt inslag i reformförslaget, bör
åtminstone pä sikt behovet av individuella stödinsatser kunna minskas.
Genom att se över organisation, verksamhetsformer och arbetssätt torde
man i vissa avseenden kunna göra den sociala verksamheten i kommuner31
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na cffektivarL'. De förenklingar i socialhjälpshamlliiggningcn som vissa
komm11ncr pr(ivar visar t. ex. pa ökade möjligheter till lindrade arbetsmetoder. Det stilr också klart att t. ex. den föreslagna riitten till histäml i
vLisentliga delar innchär en anpassning till praxis i kommunerna.
Elf konkret rcsurshchov uppkommer i samban<l me<l reformens genomförande. Det gäller utbildning av förtroendevalda och personal inom socialtjiinsten och näraliggande områden samt information till allmiinheten.
Jag äterkommer till frågan om statens me<lverkan vid finansieringen av
denna 11tbildnings- och 11pplysningsverksamhet (avsnill 2.26).

2.24 Forskning och utvecklingsarbctc, statistik
2 .24. I Sucialtjiinst<'ll och .fi>rskningcn

Socialutredningen redovisar i principbetänkandet sina överväganden i
fräga om behovet av ökade kunskaper som underlag för verksamheten. Jag
delar utredningens allmlinna uppfattning att den framtida socialtjänsten
hehöver omfattande stöd av forskningsinsatser. Då jag nu och senare för
enkelhetens skull talar om "'forskning" ger jag hegreppet en vid innebörd.
Det omfattande offentliga utredningsarbetet på olika nivåer inom den
socialpolitiska sektorn stär forskningen nära även om det inte fyller strikta
forskningskrav. Jag kommer i det följande inte heller att dra någon klar
gräns mellan forskning och utredning. Samma gäller utvecklingsarbete och
försöksverksamhet av olika slag. Vidare är statistiken både en del av
forskningen och en fristående informatil,nskälla. Jag kan därför inte genomgående skilja ut statistiken från forskningen. även om jag senare tar
upp vissa statistikfrtigor särskilt.
Det är för övrigt vanligt all forsknings- och utvecklingsarbete (FoU)
används som ett sammanhallet begrepp. OF.CD har föreslagit följande
definition av FoU-verksamheten som ofta används på det tekniska och
naturvetenskapliga men också på det samhällsvetenskapliga området.
Gmnd,!i>rskning: att systematiskt och metodiskt söka efter ny kunskap
och nya idcer utan n!igon bestämd tillämpning i sikte.
1i//iim1)(11/ .fi1rsk11i11g · att systematiskt och metodiskt söka efter ny kunskap och nya idcer med en hestämd tillämpning i sikte.
U11·1Tkling.rnrh<'tl': att systematiskt och metodiskt utnyttja forskningsresultat och vetenskaplig kunskap och nya idcer för att åstadkomma nya
produkter. nya proct:sser. nya system eller vli.scntliga förbättringar av
redan existerande sndana.
Det bör anmärkas att många insatser är sä sammansatta att de inte kan
hänföras till endast ett av dessa begrepp. Socialt utvecklingsarbete utförs
ofta i form av försöksvcrksamhet.
Jag har tidigare (2.4) anslutit mig till socialutredningens förslag att systematiskt dela in socialtjänstens verksamhet i de tre huvudfunktionerna

Prop. 1979/80: 1

FoU-1·crksamhet, statistik

483

strukturinriktade insatser. allmänt inriktade insatser och individuellt inriktade insatser. Som framgår av vad jag kommer att siiga kriivs sjiilvfallet
forskning och urvccklingsarbctc inom alla dessa områden.
Den helhetssyn som är grundläggande för socialtjänsten begränsas givetvis inte till de interna relationerna mellan socialtjänstens företriidarc och
dem som ef"terfrägar sociala tjänster. Den innebär också all socialtjänsten
är en del av hela socialpolitiken. som både påverkar och påverkas av
samhällets tillstånd och förändringar i övrigt. Därmed vill jag ha sagt all
hela samhällsforskningen har mer eller mindre direkt betydelse för socialtjänsten. Här kommer jag emellertid att i första hand behandla den för
verksamheten centrala forskningen.
Den framtida tvärvetenskapliga samhällsforskningen måste. liksom nu
är fallet. avse olika verksamhetsniväer. Den skall bilda underlag för planering och utveckling av socialtjänsten pä riks-. regional- och lokalnivä.
Socialutredningen betonar i sitt principbetänkande all det måste byggas
upp en nära samverkan mellan forskningen och fältet. dvs. den praktiskt
verksamma socialtjänsten. Som jag återkommer till har bl. a. reformarbetet i fråga om den sociala utbildningen gett nya förutsättningar härför.
2 .24 .2 Forskningens inriktning
Om befolkningens /c1·nadsfiirlzål/a11den

Den socialpolitiska planeringen behöver etl omfattande kunskapsunderlag om människornas levnadsförhållanden i olika avseenden. Som en del
av den socialpolitiska verksamheten gäller detta även socialtjänsten. Jag
ansluter mig här till socialutredningens uppfattning au vidgade kunskaper
om behovsstrukturen hör till de mest angelägna för planeringen av socialpolitiska insatser och dä även dem som gäller socialtjänsten. Socialstyrelsen har i likhet med andra remissinstanser understrukit samma sak. I
remissvaret på slutbetänkandet pekar statistiska centralbyrån på betydelsen av de kunskaper om behovsstrukturen som s. k. levnadsnivåundersökningar (välfärdsmätningar) ger.
Den första omfattande levnadsnivåundersökningen genomfördes av låginkomstutredningen är 1968. Undersökningen syftade till att genom intervjuer med ett representativt urval av befolkningen i åldern 15-75 är ge en
bild av "hur svenska folket har det". Undersökningen omfattade nio olika
välfär<lsområden eller levnadsnivåkomponenter, nämligen hälsa, arbete.
utbildning. ekonomiska resurser, politiska resurser. uppväxt- och familjeförhållanden, bostadsförhållanden, kost. fritid och rekreation. Det var
första gången som man har gjort en så omfattande undersökning med syfte
att statistiskt beskriva människors förhållanden på politiskt centrala områden.
I enlighet med riksdagens beslut gjorde socialforskningsinstitutet en
motsvarande s. k. replikationsundersökning för år 1974 med i stort sett
samma urval. Institutet fick i uppdrag att närmare konkretisera iden om en
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social rapportering och arhcta med de forskningsmässiga prohlcmcn i
vält1irdsforskningen.
Sedan är 1974 genomför statistiska centralbyrån ärligen levnadsniväundersökningar (undersökningar rörande lcvnadsförhällanden. ULF). Hittills
har centralbyrån i form av intervjuer med ett representativt urval personer
genomfört omfattande undersökningar i fråga om komponenterna utbildning. sysselsättning. ekonomi. boende. hälsa. fritid. sociala relationer.
tr;msporter och kommunikationer. trygghet och säkerhet. politiska resurser. I är gäller undersökningarna arbetslivs- och utbildningsfrågor. f<ör
de närmast följande åren planeras motsvarande undersökningar av hälsotillstånd, vånlkonsumtion och social omsorg. Centralbyrån genomför således mer omfattande undersökningar av nägon eller nägra komponenter för
varje ar. Urvalet varieras efter en s. k. rotationsprincip. Därutöver ingår
årligen fri:ln samtliga komponenter cll mindre urval faktorer, slim gäller
centrala och snabbt föränderliga förhållanden.
Många problem är förknippade med undersökningar av det här slaget.
En inte oväsentlig andel personer som ingär i urvalet har mot bakgrund av
den debatt som pägått om datahehandling av personuppgifter visat sig
tveksamma eller direkt negativa till att lämna ut uppgifter om sina personliga förhållanden. Bortfallet i vissa undersökningar har därför varit betydande. För att kunna förankra sådana undersökningar i medborgarens
förtroende fordras en omfattande information om undersökningarnas syfte
och om det integritetsskydd som ges. Frågan om integritetsskyddet och
hur detta på bästa siitt skall tillgodoses måste fortlöpande ägnas stor
uppmärksamhet.
Levnadsnivåundersökningarna ger ett mycket omfattande faktamaterial
om svenska folkets levnadsförhä.Ilanden. Det är här fråga om basfakla som
bör ingä i det underlag som samhiillct i första hand på central nivå behöver
för den soeialpolitiska planeringen. Materialet ger också vissa möjligheter
till redovisningar av levnadsnivåvariationer på länsnivå och i någon utsträckning även på kommunnivä. I den fortsatta utvecklingen av lcvnadsniväundersökningar kan n~irmare pröva~ hehov av och förutsättningar för
att undersöka bl. a. barns och äldres samt särskilt utsatta gruppers levnadsförhållanden.
Enligt arbetsgruppen för låginkomstfrägor skulle levnadsnivåundersökningar kunna ange olika problems storleksordning, vilka grupper som
drabbas och sambandet mellan olika problem. Undersökningarna skulle pä
så säll kunna fungera som varningsklocka (Ds In 1972: 19).
Det har grundläggande betydelse att bl. a. lcvnadsnivåundersökningarna
blir föremål för forskningsmässiga analyser. Dessa bör bl. a. syfta till att
söka klarlägga samhällsfaklllrer som påverkar de empiriska undersökningarnas resultat i fråga om tillstånd och förändringar avseende levnadsförhållandena. Sådana analyser bör kunna bidra till en bedömning av vilka
resultat som är särskilt viktiga. Men statistiken kan självfallet aldrig säga

md som hör göras. Detta är till sist ett politiskt avgörande.
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Även om resultaten frän levnadsniväundersökningarna har kommit till
användning pa olika siitt. har de hittills inte utnyttjats till fullo. Orsakerna
är säkert flera och gäller hl. a. information om samt spridning och presentation av undersökningsresultaten. Jag tror också att mottagarna är osäkra
över hur de skall hantera det omfattande kunskapsunderlaget. Det är
viktigt att ut veckla en metodik för hur materialet skall kunna användas i
olika sammanhang. Statistiken måste anpassas till behovet av statistik och
till förändringar av detta behov. Det fordras därför att bl. a. socialtjänsten
utifrtrn verksamhetens mål och uppgifter analyserar och preciserar de
konkreta behoven av kunskaper om olika samhällsförhållanden och for
fram dessa behov till dem som svarar för forskning och statistik.
Redovisningar av faktiska tillstånd som undersökningarna hi1tills har
svarat for är emellertid inte tillräckligt. Man måste även söka beskriva och
analysera förändringar och orsaksförhållanden. Dessa krav gäller emellertid inte bara lcvnadsnivåundersökningarna. Jag aterkommer till dessa frågor senare.
Olika funktioner inom socialtjänsten kommer att behöva mer kalkylerbara kunskaper än levnadsnivåundersökningarna ger om behovsstrukturen
på flera nivåer för planeringen. Det kan gälla behov av t. ex. ekonomiskt
bistånd. barnomsorg och äldreomsorg i olika avseenden. Den enda "mätare" samhället i dag många gånger har är köerna till olika befintliga serviceinrättningar. Här bör efterfrågeundersökningar kunna ha betydelse. Därmed får man en bättre kunskap om människors upplevda behov av samt
vilja och förmåga att acceptera sociala tjänster. sysselsättning m. m. Sådana undersökningar kan emellertid bli missvisande. om de snarare ger
uttryck för människornas anspråksnivå än för deras faktiska behov. Personer som lever under otillfredsställande förhållanden torde inte sällan ha
lägre anspråk ~in dem som lever under goda. Även svarsbortfallet kan vara
särskilt stort inom den först nämnda gruppen. Undersökning<irna hör därför inte begränsas till att mäta enbart attityder utan kompletteras med
objektiva data. som möjliggör en hlittre bedömning av det faktiska behovet. Här som i många andra projekt måste behovet av integritetsskydd
uppmärksammas.
Välfärdsmätningar och efterfrägeundersökningar hör kompletteras med
omrädesbeskrivningar för kommunerna. Som jag har antytt tidigare kan
levnadsnivåundersökningar bara i vissa fall redovisas på kommunnivå.
Statistiska centralbyrån har börjat producera områdesbeskrivningar i fråga
om befolkningens sammansättning och förändringar. inkomstförhållanden
m. m. Områdesbeskrivningar och efterfrågeundersökningar är av värde för
socialtjänstens verksamhctsplanering och medverkan i den övriga samhällsplaneringen. Som centralbyrån påpekar i sitt remissvar redovisar också folk- och bostadsräkningarna speciella områdesbeskrivningar. som har
utformats i sam räd med representanter för kommunal planering.
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Fiiriindringar, orsa/.:.1'r, 1e11rier
Vi behöver analyser av de slH:iala prm:csserna för planeringen bil.de i
fråga om strukturinriktade. allmänt inriktade rn.:h individuellt inriktade
insatser. Dessa analyser måste ha en problem- m:h orsakssiikande inriktning. Vilka faktorer ger de viktigaste förklaringarna till daliga villkor i fråga
om inkomster. arbete etc.? Vilken betydelse har olika faktorer i boendemiljön för de sociala relationerna i ett område och för individens personliga
utveckling? Vilka faktorer kan kommuner m.:h sm.:ialtjänst päverka? Skall
man kunna påverka brister i samhället. krävs det att man kan angripa
orsakerna. Forskningen bör även studera positiva sociala processer. Även
sådan forskning bör kunna ge bättre kunskaper och därmed möjligheter till
bättre metoder.
Jag vill samtidigt stryka under att socialtjänsten måste kunna arbeta utan
att alltid grunda sina insatser på entydiga vetenskapliga resultat. Praktiska
åtgärder måste många gånger snabht sättas in för att söka undanröja
sociala missförhallanden. Detta kan gälla i fräga om saväl planeringen i
stort som insatser för enskilda miinniskor eller familjer.
Socialtjänsten behöver en praktiskt och konkret inriktad forskning som
kan tilfampas i det dagliga arbetet på olika nivåer. Men den behöver ocksä
en mer teoretiskt inriktad forskning. som arbetar med orsaksteorier och
förklaringsmodeller till sociala problem i samhället. som arbetslöshet.
främlingskap. missbruk osv.
M l'lod11tl'cc/.:./ing

Den föreslagna socialtjänstlagen kommer att ge srn.:ialtjänsten en betydande frihet att i samråd med klienterna sätta in olika slag av åtgärder och
metoder i det förebyggande och avhjiilpande arbetet. Även strukturinriktade insatser m. m. kan utformas olika. Det är som socialutredningen och
remissinstanserna har understrukit viktigt att utveckla metoderna för socialt arbete pä olika niväer. Hur skall vi utnyttja våra kunskaper om sociala
problem och deras orsaker när det gäller att avgöra vilka behandlingsinsatser som bör sättas in i en given situation? Under vilka förutsättningar
bör en viss behandlingsmetod väljas? Vilka miljöpäverkande åtgärder bör
man genomföra för att ästadkomma en viss förändring? Jag kommer senare
att ge exempel på projekt som sysslar med konkreta frågor som mer eller
mindre direkt gäller metodutveckling inom socialt arbete.
Upr~/i"i/jnin[.:

och 1·iirdering

En viktig förutsättning för bl. a. metodutvecklingen inom socialtjänsten
är att man följer upp insatserna och genomför resultatvärderingar. Uppföljning och värdering har en mycket stor spännvidd. och de rymmer självfallet många metodproblem pä olika nivacr. Omfattande socialpolitiska reformer. t. ex. reformerna inom förtidspensioneringen. behöver följas upp
fortlöpande och så långt möjligt värderas. På samma sätt maste socialtjäns-
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tens individinriktade insatser följas och hli före mal för en rc~ultat viirdering.
Som socialutredningen har påpekat maste sol.'.ialarbetarna i sin uppföljning systematisera och bearbeta sina crt:.irenheter frän 11illarbett:I. Tar
socialtjänsten tillvara sina vunna erfarenheter och gör nödviindiga iindringar. kan socialtjänsten efterhand förbättra sina insatser.
Socialtjänsten måste alltså kritiskt pröva hur verksamheten fungerar.
Det bör göras en fortlöpande uppföljning och resultatv~irdering mot bakgrund av de kunskaper om sociala problem som vi har utifrån praktiska
erfarenheter. levnadsnivåundcrsökningar. forskning m. m. Samtidigt måste vi realistiskt bedöma vad man inom den samlade samh~ilbpnlitiken kan
begära att socialtjänsten skall klara. Sol.'.ialtjiinsten kan friin(ja en god
social utvel.'.kling i samhället, men den kan inte ensam utan endast genom
samverkan med andra samhällsverksamheter nå mer hestaende ol.'.h betydelsefulla resultat.
Jag delar som sagt socialutredningens uppfattning att de problem som
socialarbetarna möter i sitt praktiska arbete måste vara ett viktigt underlag
för beslut om inriktningen av forskning och utvccklingsarbcte. Genom att
socialtjänstens företrädare analyserar egna insatser och erfarenheter kan
de ge impulser till utvecklingsprojekt och försöksverksamhet. Socialarbetare som är lämpliga och intresserade för uppgifterna bör också på
olika sätt delta i forsknings- och utvecklingsprojekt. Här bör den reformerade socionomuthildningens forskningsanknytning hli av stor betydelse.
Genom denna anknytning och möjligheterna till forskarutbildning bör
den framtida socialtjänsten kunna tillföras forskarkrafter bättre än tidigare.
Genom de studerandes erfarenheter av socialt arbete bör forskningen
kunna tillföras nya erfarenheter. En forskning som är knuten till den
sociala utbildningen bör spela en viktig roll både i fråga om metodutveckling inom socialtjänstens huvudområden och en nödvändig resultatvärdering av socialtjänstreformen i dess olika delar.
Jag vill här ytterligare understryka den reformerade socionomutbildningens betydelse för socialtjänstreformen. Den nya utbildningen syftar till
att tillgodose de utbildningsbehov som den av socialutredningen formulerade helhetssynen på det sociala arbetet innebär. Utbildningen har i större
utsträckning gjorts obligatorisk och de olika ämnena har integrerats bättre
än tidigare.
Behoven av återkommande utbildning och vidareutbildning har beaktats.
Mälen för utbildningsreformen är att fördjupa och förstärka utbildningens
arbetsfältsanknytning och skapa förutsättningar för en forskningsanknytning av utbildningen. Det nya integrerade tvärvetenskapliga ämnet socialt
arbete är avsett att bilda grund för såväl yrkcsverksamhet på det sociala
omri'lder som för forskarutbildning. Ämnet skall ge kunskaper för sociala
arbetsinsatser i vid mening och omfatta så.väl socialtjänstens möjligheter
att lösa problem och tillgodose behov - metoder i socialt arbete som andra
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former för sociala åtgärder i ett brett socialpolitiskt perspektiv. Utbildningen skall vara probleminriktad och ge kunskaper som behövs för problemanalys och problembearbetning.
En viktig del av underlaget för den forskning som är knuten till utbildningen skall vara de praktiska erfarenheter som socialarbetarna får fri'ln sin
verksamhet på fältet. Samtidigt som forskningen tillgodogörs dessa erfarenheter, måste forskningsresultaten föras ut och tillvaratas bl. a. genom
ett fortlöpande utvecklingsarbete inom den praktiskt verksamma socialtjänsten. Forskning och forskarutbildning inom ämnet socialt arbete avser
såväl individer och familjer. grupper och organisationer ("mikronivå")
som hela samhället ("makronivå"). Utbildnings- och forskningsinsatserna
bör ha som ansatser såväl beskrivning av sociala förhållanden och svårigheter som förklaring av bakomliggande sammanhang och orsaker. De bör
ocksil inriktas på att utveckla och analysera åtgärder som kan påverka
problematiska förhållanden.
Utbildningsreformen en är bara något år gammal. Det är självfallet
viktigt att grundutbildning, vidareutbildning och forskning inte låses utan
anpassas till ändrade behov och nya problem som följer med samhällsutvecklingen och som den framtida socialtjänsten har att möta. Genom att
forskningen knyts närmare fältet bör kommunerna fä ökade förutsättningar
för aktiva insatser.

2 .24.3 Dokumentation och i1!fi>rmatiun om social .forskning och 11t1·ecklingsarbete
Jag delar socialutredningens mening att dokumentation och information
kring forsknings- och utvecklingsprojekt har stor betydelse för socialtjänstens möjligheter att fullgöra sina uppgifter på bästa sätt. Denna dokumentation är viktig både som kunskapskälla och som idegivare för fortsatta
insatser. Den till socialdepartementet knutna delegationen för social forskning har till uppgift att svara för bedömning och samordning av forskningsoch utvecklingsarbete samt försöksverksamhet inom den sociala sektorn.
Delegationen skall också initiera projekt som är betydelsefulla för socialpolitiken. Den publicerar årligen en katalog över de projekt som socialdepartementet har beviljat anslag eller som efter delegationens till styrkan fått
medel från allmänna arvsfonden. Projektkatalogen är ett led i delegationens informationsverksamhet. År 1976 inledde delegationen en initiativverksamhet rörande forsknings och utvecklingsarbete inom olika socialpolitiska områden.
Enligt delegationens bedömning är iildreomsorg och social planering
särskilt angelägna att satsa fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete på.
Delegationen beviljar även medel till konferenser och annan informationsverksamhet genom bl. a. socialstyrelsen liksom till Kommunförbundets "ide- och erfarenhetsbank".
Kommunförbundets dokumcntationsverksamhet är en fortsättning på
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Föreningen Sveriges sm:ialchefcrs ut vccldingsprojekt "Sm:ial idchank ··
fri'm 1973. Kommunförbundet genomför sedan 1977 en treårig försöks verksamhet på området bl. a. genom en nrlig rapport "Sociala ideer och erfarenheter". som omfattar 400-500 projekt. Erfarenheterna har dock visat
att en skriftlig dokumentation inte lir tillräcklig. Därför ordnas också
konferenser om forskning och utvccldingsarbete. Delegationen för social
forskning stöder försöksverksamhcten. som bedrivs delvis i samarbete
med bl. a. socialstyrelsen, institutet för social forskning och de fackliga
organisationerna .
. Dokumentation av forskningsresultat bör kunna bli ett viktigt ide- och
kunskapsunderlag för den framtida socialtjänstens utveckling. om materialet tas tillvara pä avsett sätt. Socialstyrelsen bör i kontakt med bl. a.
ddegationen för social forskning följa utvecklingen och överväga på vilket
sätt dokumentationen av social forskning och utvecklingsarbetc bör organiseras.
:! .24.4 Vis.1·a .fl1rsk11i11gs- och ut1·eck/i11gsprojekt

Jag kommer i fortsättningen att konkretisera mina tidigare synpunkter
på social forskning och utvecklingsarbete genom att ge exempel pä. vissa
aktuella projekt. Dessa får illustrera initiativ i fråga om inriktningar och
områden som jag finner angelägna. Det utesluter inte att andra projekt kan
vara frä.n olika synpunkter lika viktiga eller viktigare än de nämnda.
Urvalet innefattar inte heller någon bedömning av projektens utformning
och hittillsvarande resultat. Den indelning som jag gör i det följande för
min redovisning följer delvis den framtida socialtjänstens verksamhetsområden. Men liksom dessa verksamhetsområden griper över varandra omfattar många projekt flera sådana områden. Vissa av dessa projekt har jag
behandlat som "övergripande".
Ö1•ergripa11de och sammansatta projekt

Viktiga principer för den framtida socialtjänsten gär ut pä att sä långt
möjligt förlägga den institutionella värden nära klientens egen miljö och att
skapa kontinuitet och flexibilitet i behandlingsarbetet. Värden och behandlingen skall utformas sä att de inte "stämplar" och isolerar den enskilde
(normalisering). Socialtjänstens insatser skall utmärkas av frivillighet och
medintlytande frän klienternas sida. Dessa principer har prövats i den av
socialdepartementet finansierade försöksverksamhcten inom socialvärden. det s. k. Skåneprojektet. Försöksverksamhcten har omfattat hemmahos-verksamhet, kontrakterade familjehem, stödfamiljsverksamhet, aktivitetsskapande ungdomsverksamhet, dagcentralsverksamhet m. m. Jag
har tidigare gett en översiktlig beskrivning av Ski'meprojektet (avsnitt 2. 7).
Också på andra häll pågår en försöksverksamhet som syftar till att ändra
socialbyråarbetet så att socialarbetaren fär mer tid över för bchandlingsinsatser och samhällsinriktat arbete. En betydande försöksverksamhet inom
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flera kommuner går ut på att förenkla behovsprövning och utbetalning av
socialhjälp. Det mest uppmärksammade försöket med rationaliserad socialhjälpshandläggning har socialnämnden i Sundsvall bedrivit i samarbete
med försäkringskassan. Även Stockholm. Göteborg. !\1almö och Solna hör
till de kommuner som har initierat försöksverksamhct med förenklad socialhjälpshandläggning bl. a. for att skapa förutsättningar för ett mer grupporienterat arbetssätt.
Socialstyrelsen bedriver tv~1 projekt med inriktning på att framställa
utbildnings- och informationsmaterial om socialtjänstreformen, nämligen
Socialt arbete. innehäll och form (SOA) och Sociala Metoder <SM-projektet). Kommunförbundet genomför projektet Utveckling av social omsorg
!USO).
Strukliirinriktade projekt
Jag har tidigare behandlat socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen (avsnitt 2.4) och då framhällit att socialtjänstens insatser måste
bygga på både egna erfarenheter av sociala förhållanden och problem och
de kunskaper sorn bl. a. den sociala forskningen ger. Det är också nödvändigt att utveckla metoder för denna medverkan på olika nivåer. I sammanhanget nämnde jag särskilt projektet Social utvecklingsplanering i Norrbottens län. Projektet anknyter till den diskussion som har förts av socialutredningen om socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen. Bl. a. ett
projekt i Göteborg har haft samma utgångspunkt - hur socialvärdens
medverkan i samhällsplaneringen skall gå till.
Jag fäster stort avseende vid forsknings- och utvecklingsarbete som är
inriktat på åtgärdsorienterade analyser av sociala problem i bostadsområden. Exempel på sådan forskning är Arbete och bostad i Gårdsten, som
bl. a. syftar till att studera förutsättningarna för att tillföra området arbetsplatser som kan förläggas i anslutning till bostäder samt projekt för dokumentation av erfarenheterna från upprustning av den yttre miljön i Bollmora, Tyresö kommun. Kommunen fick miljöförbättringsbidrag till upprustningen. Tekniska högskolan genomför en undersökning i fråga om
effekterna av de statliga miljöförbättringsbidragen. Centralförbundet för
socialt arbete (CSA) har under forskarmedverkan redovisat projekt om
sociala problem i nya bostadsområden. Karolinska institutets socialmedicinska forskningsenhet i Luleå analyserar bl. a. segregation och anpassning i nya bostadsområden. I projektet Tätort i omvandling, som Uppsala
universitet genomför. studerar man hur spridningen av arbetsplatser, bostäder, service och rekreationsområden påverkar människors handlingsmönster. Socialstyrelsens projekt Resurstillgång och resursutnyttjande
inom olika delar av Dalbyregionen syftar till att beskriva dels hur invånarna i olika miljöer anser sig ha fätt minimikrav i fråga om olika levnadsförhållanden tillgodosedda. dels vilken anspråksnivå de har. Detta är några
exempel på projekt som gäller fysisk miljö och sociala förhållanden av
betydelse för planeringen.
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Inom ramen för socialstyrelsens projekt i Vilhelmina bedriver högskolan
Östersund social forskning. Syftet är att bl. a. undersöka sambandet
mellan samhällets struktur och människors levnadsförhhllandcn.
Flera projekt med de sociala centralnämnderna som huvudmän gäller
socialvtlrdens medverkan i saneringen av bostadsområden i bl. a. Stockholm. Göteborg och Malmö.
Projektet Kommunplanering i glesbygd. avser planeringen av social
service i glesbygdskommuncr i Norrbottens och Västerbottens län. Kommunförbundets projekt Sociala aspekter i samhällsplaneringen (SAISPJ
med försöksverksamhet i tre kommuner har bl. a. syftat till att olika personalgruppers och förtroendevaldas problembeskrivningar skall föras in i
planeringen.
Jag har tidigare behandlat fält- och grannskapsarbete samt uppsökande
verksamhet som en uppgift för socialtjänsten (avsnitt 2.4). Mlinga kommuner har under senare tid satt igång olika projekt som omfattar grannskapsarbete. Som exempel kan nämnas två projekt som startats av sociala
centralnämnden i Malmö. Det ena projektet syftar till att i ett starkt
problembelastat bostadsomrä.de försöka aktivera de boende att börja arbeta på att förändra sin situation. Det andra projektet går ut på att söka bryta
anonymitet och brist på kontakter mellan barn, tonåringar och vuxna samt
integration med grupper av invandrare. En liknande inriktning har många
andra projekt, dvs. att försöka förbättra kontakter och förståelse mellan
olika grupper och att aktivera dem till att själva ta över.
Statens ungdomsråd har omfattande uppgifter på det ungdoms- och
fritidspolitiska området. Av aktuella utredningar kan jag nämna kommunernas insatser för barn- och ungdomsverksamhet; hur det kommersiella
fritids- och kulturutbudet påverkar ungdomars miljö och ungdomsorganisationernas arbetsvillkor samt försöksverksamhet som syftar till att undersöka hur ungdomars behov av en meningsfull fritid tillgodoses och hur
ungdomarna i organiserade former kan påverka sin situation.
Utvecklingen på arbetsmarknaden har givetvis grundläggande betydelse
för socialtjänstens villkor och behovet av sociala tjänster för utslagna.
arbetslösa. och undersysselsatta. Inte minst de handikappades och arbetslösa ungdomars problem behöver särskilda insatser. Jag har tidigare behandlat socialtjänstens medverkan i arbetet på att bereda människor sysselsättning (avsnitt 2.4). Det pågår en mycket omfattande forsknings- och
utredningsverksamhet om arbetsmarknaden. Institutet för social forskning
redovisade 1978 en omfattande inventering av arbetsmarknadsforskningen
i Norden.
Den ökande ungdomsarbetslösheten har föranlett olika statliga och kommunala ä.tgärder ifdga om arbetsförmedlande verksamhet, beredskaparbeten för ungdom, praktikanställning, utbildning osv. Ett flertal projekt har
satts igång som bl. a. gäller ungdomars. kvinnors och arbetshandikappades
situation pä. arbetsmarknaden. Sysselsättningsutredningen har svarat för

Prop. 1979/80: I

FvU-1·erksamhet. statistik

492

ett omfattande utredningsarbete som även omfattar forskning och försöksverksamhet.
Många invandrare befinner sig i en utsatt situation som kräver särskilda
insatser. Det finns ett behov av ökade kunskaper om de problem som
uppkommer och kan kvarstå i samband med invandringen. En särskild
expertgrupp för invandrarfrågor (El FOl har inrättats. Gruppen har att
fastställa forskningsbehov ifråga om in- och utvandring. invandrares situation m. m. samt följa och initiera forskning i sådana frågor.
Även statens invandrarverk spelar en viktig roll ifråga om dokumentation om information angående forsknings- och utvecklingsarbcte rörande
invandrar- och minoritetsfrt'lgor. Verket stöder ekonomisk försöksverksamhet i olika kommuner. t. ex. det sk. k. SIG-projektet (samverkan i
grannskapet). som skall främja samverkan mellan svenskar och invandrare. särskilt barn m:h ungdom.
Al/111ä11t i11rikr11dt' projt'kt

Detta huvudområde av den framtida socialtjiinsten omfattar bl. a. service och omsorg för barn och ungdom, äldre samt personer med handikapp. Inom samtliga dessa serviceområden pågår väsentlig forskning samt
utrednings- och utvecklingsarbete.
lroom barnomsorgen har statliga utredningar dragit upp riktlinjer för
verksamhetens mål. innehåll och former. Till de viktigaste hör barnstugeutredningen, utredningen om skolans inre arbete (SIA) och familjestödsutredningen. Srn.:ialstyrelsen bedriver en omfallande försöksverksamhet
inom barnomsorgen. Flera delprojekt i bl. a. förskoleverksamheten har
redovisats. Ett antal fristående försöks- och forskningsprojekt genomförs i
samverkan med socialstyrelsen. Ett flertal projekt gäller uppsökande verksamhet och föräldrautbildning; arbetssätt. organisation och miljö i förskola
och fritidshem; invandrares barn och hemspråkträning; samverkan mellan
förskola och andra verksamheter m. m.
Redan befolkningsutvecklingen kommer att medföra att äldreomsorgen i
kommunerna måste byggas ut. Ett stort antal kommuner arbetar numera
fram flerföiga planer för olika delar av äldreomsorgen. För att förbättra
samverkan mellan huvudmännen i planeringen har de båda kommunförbunden tillsammans med socialstyrelsen och Spri bedrivit ett utvecklingsarbete om service och vård m. m. Ett projekt om boendeservice och vård
for äldre avslutades 1978. Som jag har redovisat tidigare (avsnitt 2.10) har
pensionärsundersökningen lagt fram ett omfattande material om bl. a. pensionärernas situation i dagens samhälle (SOU 1977: 98-100). Vidare kan
nämnas att en omfattande regional försöksverksamhet för att förbättra de
äldres levnadsförhållanden har pågått inom Stockholms län (POMS). En
omfattande tvärvetenskaplig forskning om ålderspensionärernas situation
och hälsa genomförs av karolinska institutet. En longitudinell undersökning gäller "70-åringar i Göteborg", som bl. a. skall klargöra vad som är
normalt åldrande.
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Vissa andra projekt aterigen gäller uprsökande verksamhet hland pensionärer och handikappade; dagcenterverksamhet. bl. a. genom insatser av
pensionärerna själva (Sollentuna) och grannansvar för pensionärer och
mellan pensionärer (Eskilstuna). grannansvar som komplement till hemservice (sociologiska insti!lltionen vid Stockholms universitet). Den sociala hemtjänsten liksom annan service. boende och värd avseende innehåll.
organisation och samverkan är föremål för utvecklingsarbete i ett betydande antal kommuner.
I fråga om personer med handikapp har bl. a. sysselsättningsutredningen
redovisat resultat frän arbetsmarknadspolitisk forskning och utvecklingsarbete.
Statens handikappråd har till uppgift att främja ett fortlöpande samarbete med bl. a. handikapporganisationerna. Rådet bedriver en omfattande
infonnationsverksamhet. En undersökning av handikappråden i landsting
och kommuner redovisades 1978. Ett nordiskt samarbete på handikappforskningens och hjälpmedelsförsör:jningens område har etablerats ger.om
att man har inrättat nordiska nämnden för handikappfrägor. Nämnden
redovisar årligen projekt inom handikappområdet. Under 1978 redovisades drygt ~00 projekt.

/11Ji1·iJucllt inriktade projekt
Det forsknings- och utvecklingsarbete som jag har behandlat redan
angår till sist enskilda människor. Särskilt vissa delar av projekten är också
inriktade på individuella insatser. även om de i sin helhet kan bedömas ha
en huvudsakligen struktur- eller allmänt inriktad karaktär. Omvänt gäller
att knappas! några projekt är enbart individinriktade. Jag skall i fortsättningen begränsa mig till att ta upp några tidigare inte nämnda aktiviteter
som gäller rådgivning. behandling och vård.
Hemma-hos-arhete, familjeterapi och olika former av rådgivning synes
numera ingå i många kommuners reguljära verksamhet. Utöver det tidigare nämnda Skåneprojektets försöksverksamhet har tillkommit några nya
projekt. bl. a. Systematisk belysning av korttids familjeterapi, som genom
socialstyrelsen har lagts ut pfl Stockholms universitet.
Inom institutions värden har bl. a. ungdomsvårdsskolorna varit föremål
för försöksverksamhet. Socialstyrelsen redovisade 1978 en sammanställning av erfarenheter från försöksverksamhet vid ungdomsvårdsskolor
1977/78 med frivillig intagning. Även Skåneprojektet har innefattat vård
vid ungdomsvårdsskola. Sociala centralnämnden i Stockholm har initierat
olika projekt vid barnbyn Skä. Ell flertal andra gäller farniljchernsvård.
Omfattande resurser satsas på bearbetning av missbruksproblem. Den
till socialstyrelsen knutna nämnden för alkoholfrågor fördelar anslag till
viss försöksverr.samhet och till information inom alkoholområdet. I anslutning till nämndens tillkomst fick socialstyrelsen vissa medel till forskning i
alkoholfrågan. En viktig resursförstärkning innebär det också att det nyligen har inrättats tre professurer i alkoholforskning.
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En omfattande kartläggning av nyktcrhctsvården har genomförts inom
ramen för socialstyrelsens s. k. NyS-projekt (nykterhetsvårdens strukturgrupp). Som bakgrund till projektet kan erinras om att socialutredningen
ställer samhällets nykterhetsvård i en delvis ny situation. För att finna
konstruktiva lösningar i enlighet med socialtjänstreformens riktlinjer krävs
kunskaper om svårigheter och en realistisk hedömning av olika framkomstmöjligheter. Projektets slutrapport (Vården av alkoholmisshrukarc.
Prohlcm och möjligheter, Socialstyrelsen redovisar 1978: 4) ligger till
grund för en omfattande utbildningsverksamhet. som genomförs av socialstyrelsen och de båda kommunförhunden i samverkan med de fackliga
huvuuorganisationerna.
I uetta sammanhang kan rn.:kså nämnas att försöksverksamhet med
tillnyktringsenheter planeras eller är på gång inom skilda delar av landet.
Andra former av försöksvcrksamhet m. m. i kommunerna gäller t. ex. olika
behandlingsformer. information, arbete med äldre missbrukare, förbättring av bostadsförhållanden och sociala kontakter. sysselsättningsinsatser.
dagcentraler för alkoholmissbrukare, samarbete med fackföreningar. kartläggning av dold alkoholism.
Narkotikamissbruk förekommer ofta tillsammans med missbruk av alkohol.
Ätgärder kan därför pä sikt inte ses isolerade för narkotikamissbrukare.
Detta synsätt. som är vägledande för socialtjänstreformen, redovisar ledningsgruppen för narkotikafrågor i sin slutrapport. Ledningsgruppens förslag i fråga om insatser för narkotikamissbrukare biträddes i den proposition som antogs av riksdagen förra året.
I det antagna åtgärdsprogrammet ingår ökad forskning och utvärdering
av pågående insatser. Det fortsatta arbetet omfattar bl. a. försöksverksamhet i olika delar av landet i syfte alt pröva familjevård (vård i enskilt hem)
som alternativ till instutionsvård. Särskilda insatser mot ungdomsarbetslösheten nämner ledningsgruppen som en av de mest angelägna förebyggande insatserna. Skolan har speciella förutsättningar alt nå ungdom i
riskzonen. Försöksverksamhet har satts igång på flera håll. för vilken
skolöverstyrelsen har samordningsansvar. En särskild arbetsgrupp har till
uppgift att föreslå åtgärder i anslutning till missbrukarnas situation på
arbetsmarknaden. I utredningsarbetet skall särskilt uppmärksammas samarbetet mellan narkomanvården och arbetsmarknadens organ. Arbetsmarknadsstyrelsen har här samordningsansvar.
Jag kan till slut nämna att socialstyrelsen förra året publicerade en
uppföljning av en grupp frivilligt vårdade narkotikamissbrukare ("226 narkomaner"), den mest omfattande uppföljningsstudien av delta slag som
hittills har publicerats.
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Med min sammanfattande översikt har jag velat antyda det omfattande
forsknings- och utvecklingsarbete som pågår inom redovisade delar av den
socialpolitiska sektorn. Verksamheten utgör en viktig grund för den framtida socialtjänstens utveckling. Det förutsätter emellertid bl. a. att resultaten
förs ut på ett sådant sätt att de kan omsättas i socialtjänstens praktiska
verksamhet. Jag har redan tidigare understrukit behovet av en samordnad
dokumentation och att den fortsatta utvecklingen på detta omräde följs.
Det är också viktigt all resurserna och insatserna inom forsknings- och
utvecklingsarbete samordnas så all de kan tas tillvara pä bästa sätt.

2.24.5 Statistik
Socialutredningen redovisar i sitt principbetänkande vissa allmänna
överväganden om den framtida socialtjänststatistiken. Enligt utredningen
skall statistiken göra det möjligt att på riksnivå följa det socialpolitiska
refom1arbetet och bedöma behovet av ändringar i sociallagstiftningen. På
den regionala nivån behövs bl. a. kunskaper om de sociala resurserna som
underlag för regional planering m. m. Likaså behöver kommunerna statistiskt underlag i fråga om de sociala förhållanden i kommunerna för den
kommunala socialpolitiska verksamheten.
Den framtida statistiken bör enligt utredningen liksom den nuvarande
bestå av både löpande årlig statistik och specialundersökningar. Den årliga
statistiken skall översiktligt redovisa behov av olika insatser. de gjorda
insatserna och kostnaderna för dessa. En mer orsakssökande resultatinriktad statistik måste emellertid bygga på specialundersökningar i samarbete
med forskningen. Utredningen pekar vidare på att den skisserade utformningen_.rymmer en lång rad svårlösta problem. varför statistiken på kort
sikt inte kan väntas fä ett väsentligt ändrat innehåll.
Remissopinionen var i stort sett positiv. Man ansåg att en översyn av
den nuvarande statistiken var nödvändig och statistiska centralbyrån hänvisar här till pågående utvecklingsarbetc. Socialstyrelsen pekade på bl. a.
behovet av att kunna koppla socialtjänstens statistik till andra redovisningssystem över förhållanden som påverkar människors levnadsbetingelser. t. ex. hälso- och sjukvärdsstatistiken. Samtidigt underströk styrelsen. statistiska centralbyrfm m. fl. från olika utgångspunkter integritetsoch sekretessproblem. Kommunförbundet ansåg att den löpande statistiken borde begränsas till förmån för specialundersökningar inom angelägna
områden.
l slutbetänkandet konstaterar socialutredningen att den nuvarande individrelaterade statistiken än knuten till av de sociala nämnderna fattade
beslut som gäller myndighetsutövning. som tvångsåtgärder inom barnavården och nykterhetsvården och lämnande av socialhjälp. Socialtjänsten
kommer att i betydligt mindre utsträckning befatta sig med sådana ärenden, varför helt nya krav kommer att ställas på statistikrapporteringen till
statistiska centralbyrån (SCB). Med hänvisning till principbetänkandet fin-
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ner utredningen att en central statistik även i fortsättningen kommer att ha
stor betydelse. Frtm integritetssynpunkt bör dock individrelaterad statistikrapportering i möjligaste mfln undvikas. Sådan statistik gör det möjligt
att identifiera personer som ingår i statistiken. Genom olika metoder och
regler for handläggningen vid SCB har dessa möjligheter begränsats. En
mängdrelaterad statistikrapportering - som endast anger antal personer
etc. - bör enligt socialutredningen i allmänhet var tillräcklig. Om det är
nödvändigt att ta fram individrelaterade uppgifter bör detta vanligen kunna
göras genom särskilda undersökningar som haseras på primärmaterial i
kommunerna. bl. a. sildant som har undantagits friln den föreslagna gall' ingen. Rapportering till statistiska centralbyrån av uppgifter som identifierar den enskilde bör enligt utredningen kunna förekomma enbart när
riksdagen eller regeringen efter att ha hört datainspektionen finner att det
finns synnerligen angelägna samhällsbehov. Vidare anser utredningen att
bestämmelser om uppgiftslämnande för forskningsändamål bör skärpas.
Utredningen är inte beredd att ange hur socialtjänststatistiken bör utformas.
Den komplicerade frågan om forsknings- och statistikbehoven inom
socialtjänsten och hur dessa skall tillgodoses i avvägning mot andra intressen har bl. a. samband med bestämmelserna om personregister och personakter. Jag har behandlat dessa frågor tidigare (avsnitt 2.20).
I sitt remissvar över slutbetänkandet redovisar statistiska centralhyrän
synpunkter på de hehov av statistisk information som den nya socialtjänsten kan väntas ha. Dessa ansluter i stort till utredningens olika överväganden i frågan. Centralbyrån framhåller bl. a. att enhetliga definitioner och
klassifikationer måste utformas. l fråga om den uppfö\jningsstatistik som
aktualiserades i slutbetänkandet understryker centralbyrån att avvägningen mellan mängdrelaterat och individrelaterat underlag till statistiken måste övervägas närmare. Man erinrar också om att efter slutbetänkandets
publicering har sekretesslagen ändrats för att ytterligare stärka skyddet för
statistiska uppgifter.
Statistiska centralhyriln genomför nu i samverkan med centrala socialpolitiska myndigheter. kommunförbund, forskningsinstitutioner m. m. en
översyn av socialstatistiken i syfte att anpassa den till den framtida socialtjänstens behov.
Min tidigare redovisade syn på forskningens och utvecklingsarbetets
inriktning är i huvudsak tillämplig också på den framtida socialtjänststatistikens utformning. Denna statistik måste ge ett väsentligt kunskapsunderlag för socialtjänstens verksamhet och utveckling inom de tre huvudområdena strukturinriktade. allmänt inriktade och individuellt inriktade
insatser. Den reguljära socialtjänststatistiken bör här vid sidan av forskning, levnadsnivåundersökningar och försöksverksamhet m. m. utgöra en
del av det totala informationsunderlag som socialtjänsten kommer att
behöva. Vidare bör statistiken omfatta såväl basinformation i form av
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löpande statistik som särskilda undersökningar. Statistiken bör vidare
hyggas upp så att den ger information pä riks-. läns- och kommunal nivä.
Den nuvarande socialstatistiken bygger i huvudsak på redovisningar av
de prestationer och delvis de resurser som socialvärden svarar för. Den
framtida statistiken måste ändras i väsentliga avseenden. Den bör genom
reguljär statistik och forskningsbetonade särskilda statistiska undersökningar i princip utformas så att den bidrar till att bl. a. belysa
I. gruppers och enskildas behov av socialpolitiska resursförstärkningar
och förändringar av dessa behov.
2. bakgrunden till sådana behov.
3. i vilken utsträckning det ankommer på socialtjänsten att förstärka gruppers och enskildas resurser och tillgodse deras behov.
4. på vilket sätt socialtjänsten tillgodoser denna uppgift, dvs. vilka resurser som verksamheten förfogar över, vilka insatser som görs och
vilka metoder som tillämpas,
5. i vilken utsträckning socialtjänsten har tillgodosett de behov av resursförstärkningar för grupper och enskilda som det ankommer på verksamheten att svara för. dvs. vilka effekter som insatserna har haft och vilka
resultat som har uppnåtts,
6. vilka förändringar i arbetssätt och metoder som kan behövas för att
uppnå bättre resultat.
Jag är medveten om att en avvägning måste göras mellan olika intressen.
Hänsyn måste tas till medborgarnas integritet samt uppgiftslämnares och
statistikproducents arbetsinsatser och kostnader i förhållande till det praktiska värdet av statistikprodukten. Det värdet blir inte minst beroende av
hur man i det pågående statistiska utvecklingsarbetet lyckas lösa svåra
mät- och metodproblem som socialutredningen har påtalat och som statistiska centralhyrån bekräftat. Av stor betydelse är också hur statistikproducenten gör den statistiska produkten tillgänglig i olika avseenden för konsumenterna (socialtjänsten) och hur dessa kan utveckla metoder så
statistikinflödet kommer till meningsfull användning i verksamheten och
dess planering.
Frågor som gäller organisationen av statistiken inom bl. a. den sociala
sektorn behandlas i den särskilda propositionen om socialstyrelsens uppgifter och organisation.

2.25 Vård utan samtycke inom socialtjänst och sjukvård och därmed sammanhängande frågor
2.25.J Utgclngspunkter

Mina överväganden hittills har när det gäller socialtjänstens stöd och
hjälp åt den enskilde uteslutande rört en verksamhet i frivilliga former.
32
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Enligt den föreslagna portalparagrafcn skall verksamheten bygga på respekt för människornas sjiilvhestiimmanderätt och integritet. I överensstiimmelse härmed har den grundläggande förutsättningen varit att socialtjänstens åtgärder skall vidtas i samförständ och samarbete med den enskilde.
Det är cmellertid samtidigt uppenbart att samhället inte hch kan avvara
möjligheterna att värda den enskilde utan hans samtycke. När det gäller de
unga har uppfattningarna skilt sig endast i fråga om de närmare förutsättningarna och formerna för en sådan vård. F. n. innehåller BvL regler om
omhändertagande för samhällsvård mot föräldrarnas eller den unges egcn
vilja.
I fråga om värdcn av vuxna misshrukare av alkohol eller narkotika har
det å andra sidan under hela arbetet med sm:ialtjänstreformen varit stora
meningsskiljaktigheter om det skall finnas möjlighet enligt socia\lagstiftningen att vårda någon mot hans vilja eller om de möjligheter som står till
buds enligt den psykiatriska tvångslagstiftningen !lagen om beredande av
sluten psykiatrisk vard i vissa fall. LSPV) skall vara tillräckliga. F. n. kan
enligt NvL alkoholmissbrukare under vissa förutsättningar tvångsintas på
allmän vardanstalt. I betydande omfattning vårdas alkoholmissbrukare
också inom sjukvården med stöd av LSPV. För narkotikamissbrukare
finns det endast möjligheter till vänt oheroende av samtycke enligt LSPV.
Socialutredningen har i fråga om de unga föreslagit att bestämmelser om
vard utan samtycke skall tas in i en särskild lag. I fråga om vuxna missbrukare har socialutredningen ansett att sociallagstiftningen i fortsättningen
inte hör innehålla nil.gra bestiimmclser om vård utan samtycke. Utredningen hänvisar i den delen till bestämmelserna i LSPV.
Socialutredningen har även föreslagit ändringar i rättshjälpslagen
( 1972: 429) i syfte att vidga rätten till offentligt biträde. I utredningens
förslag ingår vidare hestammclser om överlämnande för vård inom socialtjänsten som en påföljd för hrott av unga.
En expertgrupp inom socialstyrelsen har lagt fram förslag till nya bestiimmelscr om psykiatrisk tvangs värd. förslaget har beretts samtidigt
med socialutredningens förslag beträffande värden av vuxna missbrukare.
En särskild arbetsgrupp inom regeringskansliet har haft i uppdrag att på
grundval av bl. a. socialutredningens förslag och remisshehandlingen av
detta redovisa ett heslutsunderlag for regeringens ställningstagande i frågor om vård utan samtycke av vuxna misshrukare av alkohol eller narkotika. Arbetsgruppen avgav i maj 1978 en rapport !Ds 1978: 8) Vard utan
samtycke inom socialvård och sjukvärd.
Sedan frågorna om vård utan samtyckc hadc beretts ytterligarc inom
socialdepartementet. beslöt regeringen den 18 december 1978 att inhämta
lagradets yttrande över förslag till
I. lag med särskilda bestämmelser om värd av unga <LVUl.
2. lag om ändring i lagen ( 1964: 167) med särskilda bestämmelser om
unga lagöverträdare.
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3. lag om ;indring i lagen ( 1%6: 293) om beredande av sluten rsykiatrisk
värd i vissa fall.
4. lag om ändring i rättshjälpslagcn ( 1972: 429).
5. lag om ändring i hrottsbalken.
Lagrädsremissen har fogats till protokollet i detta ärende som bil. 4.
Lagrädet har yttrat sig över förslagen den 27 februari 1979. Yttrandet har
fogats till protokollet i detta ärende som bil. 5.
Jag kommer i det följande att ta upp frågorna om vi:\rd utan samtycke till
förnyat övervägande.
I lagrådsremissen har jag utförligt redogjort för bakgrund och motiv till
förslagen om värd utan samtycke i fråga om både de unga och i fråga om de
vuxna missbrukarna. För att inte behöva upprepa vad jag har sagt där
kommer jag nu att relativt kortfattat redogöra för mina ställningstaganden
särskilt då i belysning av lagrMets yttrande. För en mera utförlig redovisning får jag i stiillet hänvisa till lagrådsremissen. I specialmotiveringen ger
jag senare en sammanhängande kommentar till de lagförslag i frågorna om
vård utan samtycke som jag lägger fram i propositionen.

2.25.2 Vården

lll'

unga

Socialutredningen har föreslagit att de nödvändiga bestämmelserna om
vård av barn och ungdom utan samtycke skall regleras i en särskild lag vid
sidan av socialtjänstlagen. Till skillnad frän de nuvarande bestämmelserna
i BvL skall enligt förslaget beslut om sädan vård fattas av en domstol länsrätten - efter ansökan av socialnämnden.
Jag ansluter mig i likhet med de allra flesta remissinstanserna till den
föreslagna konstruktionen. I det följande skall jag under särskilda rubriker
ta upp de olika delarna i förslaget till en översiktlig behandling.
Lagnl.I' [.!r1111dt'r

Samhället har ett siirskilt ansvar för barn och ungdom. Inom
sncialtjänsten skall socialnämnden tillsammans med föräldrarna medverka
till att de unga får trygga uppväxtförhällanden och i övrigt gynnsamma
levnadshetingclser. Socialniimnden kan ofta i frivilliga former inom socialtjänsten ge för;itdrar och barn det stöd och den hjälp som de behöver.
Kan samförstand inte nås, måste emellertid socialnämnden ha möjlighet
att gå in vid sidan av föräldrarna och med sådana befogenheter att en
ogynnsam utveckling för den unge kan förhindras. Behöver den unge
samhällets bistånd men kan föräldrarnas och i vissa fall den unges medverkan inte erhållas, måste det alltså finnas en möjlighet att bereda den unge
vård i alla fall. Hur detta skall gä till bör regleras i en lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU).
L VU skall således trygga samhällets möjligheter att alltid kunna ge barn
och ungdom den vård och behandling som de behöver. L VU kompletterar
på så sätt socialtjänstlagen i situationer när de frivilliga insatser som kan
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ges med stöd av socialtjlinstlagen är otillr~ickliga. Lagen skall med andra
ord tillämpas först när det visar sig att det inte går att fä samtycke till den
vttrd som är nlidv~indig för den unge. Som jag har nämnt tidigarefärden
unge. om han har fyllt 15 är. själv besluta i fragor som rör vården om
honom. Det innebär att lagen kan tillämpas p!t den som har fyllt 15 men
inte 18 år. om inte samtycke kan nas av bade vårdnadshavarna och den
unge.
Tillämpningen av lagen bör emellertid inte ovillkorligen vara knuten till
om det finns ett formellt samtycke eller inte. Nämnden kan ha grundad
anledning att anta att förhldrarnas samtycke inte är allvarligt menat. Det
kan ocksä finnas situationer när det är skäl att tro att den unge själv inte
kommer att medverka till den vtird som han har förklarat sig införstädd
med. Som jag aterkommcr närmare till i specialmotiveringen har det därför
som en forutsiittning för lagens tillämpning angetts att det kan antas att
behövlig värd inte kan ges med den unges eget och värdnadshavarens
samtycke.
Vård med stöd av lagen bör kunna komma i fraga i två huvudfall.
nämligen dels när brister i omsorgen om den unge eller annat förhållande i
hemmet medför fara for hans hälsa eller utveckling. dels när den unge
utsätter sig för allvarlig fara i sadant hänseende genom missbruk av beroendeframkallande medel. brottslig verksamhet eller annat därmed jämförbart beteende. Grunderna för värden ansluter till den nuvarande uppdelningen i 25 ~ Bv L. där 25 § a) avser brister i den unges hemförhållanden
och 25 § b) den unges eget beteende.
Syftet med bestämmelserna i 25 § b) är att tillgodose den unges behov av
vård men också att hindra beteenden som ~k skadliga för samhället. Beslut
om vard med stöd av L VU far primärt endast grundas på att den unge
utsätter sin hälsa eller ut veckling för allvarlig fara genom sitt beteende.
Tre av lagri'ldcts ledamöter har menat att en förskjutning kommer att
inträda i den balans som f. n. upprätthålls med stöd av 25 § Bv L genom att
enligt L VU samhällsskyddet inte längre skall fä äberopas som grund för
vård utan samtycke. Jag anser för min del att risken för detta inte är
särskilt stor. I fraga om unga som har fyllt 15 år ger straffrättsskipningens
regclsystem förutsättningar för en nödvändig balans mellan vård- och
skyddssynpunkter. När det gäller unga som är under 15 år och som gör sig
skyldiga till brott av så allvarlig beskaffenhet att de bör omhändertas finns
det som regel ett sådant vardbt.!hov som kan och bör tillgodoses inom
so.:ialtjänstcn.

ÄldersRränserna
Åldersgränsen för lagens tillämpning bör i fråga om vård på grund av
brister i omsorgen om den unge liksom i dag vara 18 år. När det gäller
ungdom som behöver vård på grund av sitt eget beteende bör lagen i första
hand också för dem gälla när de är under 18 år. Det bör emellertid finnas en
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möjlighet att bereda även den som ~ir över 18 år vård med stöd av lagen.
Vård hör således kunna beslutas beträffande den som har fyllt 18 men inte
20 år. om sadan vard med hänsyn till den unges behov m:h personliga
förhi'lllandcn i övrigt är uppenbart lämpligare än annan värd. En utförligare
bakgrund till mina ställningstaganden har jag Himnat i lagrädsremissen !sid.
14- 171.
Insatsernas art
Enligt BvL skall barnavårdsnämnden. om förhallandena är sådana som
anges i 25 ~ Bv L. i första hand vidta förebyggande åtgiirder. De förebyggande åtgärder som avses är hjälpatgärder som innefattar räd och stöd,
förmaning m:h varning. föreskrifter rörande den unges levnadsförhallanden samt övervakning. Sådana förebyggande ätgärder bör enligt min mening ersättas av andra stöd- och hjälpåtgärder som socialnämnden kan
erbjuda den enskilde inom socialtjänsten. Dessa åtgärder tjänar sitt syfte
häst när de ges i samförstånd med föräldrarna och den unge.
Den enda åtgärd som L VU bör anvisa är beredande av vård utanför den
unges eget hem. Orn det föreligger sådana förhållanden som jag förut har
beskrivit och kan nödvändiga stöd- och hjälpinsatser inte ges den unge i
samförstånd med honom själv och hans föräldrar. så bör åtgärder kunna
vidtas för att ge den unge vård utanför det egna hemmet. Som jag återkommer till strax behöver det inte inncböra att den unge under hela vårdtiden
skall värdas utanför sitt hem. Men under alla förhållanden förutsätts det att
omständigheterna gör det önskvärt att åtminstone inledningsvis skilja den
unge från hans hem.
Vårdtiden
Den vård som ges utanför den unges eget hem skall ingå som en del av en
samlad behandling. Syftet skall vara att så längt möjligt skapa förutsättningar för den unge att återknyta gemenskapen med familjen under trygga
förhållanden. När vård med stöd av lagen är nödvändig för att förhindra alt
brista i om.\'Or~l:'n om barnt:'l medför skada för den unge. är förhållandena
ofta sådana att insatser under en längre tid är nödvändiga. Det kan i dessa
situationer ofta vara svårt att förutse under hur lång tid den unge behöver
beredas vård utanför sitt eget hem. Övervägande skäl talar därför enligt
min mening för att behovet av vård och utfallet av nämndens insatser bör
bestämma vårdtidens längd och att denna därför inte hör fastställas från
början.
Det hör emellertid åligga nämnden att kontinuerligt följa vården så att
denna inte pågår längre än som är nödvändigt. För alt underlätta denna
kontroll bör den tjänsteman som har det direkta ansvaret för vården vara
skyldig alt årligen anmäla för nämnden hur vården bedrivs och hur den
unges och föräldrarnas förhållanden har utvecklat sig. Nämnden kan efter
en sådan anmälan ta upp ärendet till prövning. Om vården på ett betryg-
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gamie säll lrnn fortsätta i frivilliga former, skall nlimnden hesluta all vård
med stöd av LV U skall upphöra.
En av lagradets ledamöter har ansett all det för denna grupp unga bör
finnas en lagfäst garanti för att socialnämnden minst en gtmg om aret gnr
igenom den unges vårdläge och prövar om frågan om vården kan upphöra.
Ledamoten anser vidare det mest förenligt med andan i 2 kap. regeringsformen att vårdbeslutet underkastas en tidsgräns. och förordar en omprövning av länsrällen vart tredje nr.
När det gäller förslaget om en omprövning av länsrätten vart tredje år
vill jag peka på att det är nämnden som skall ha tillsyn över den vård som
länsrällen har beslutat om. Den myndighet som har att nära följa värden
har också de bästa förutsättningarna all bedöma behovet av fortsatt vr1rd.
Att föra över denna prövning på länsrätten skulle kunna leda till all
socialnämndens kontroll av varden försvagades och att vården blev slentrianmässig under tiden mellan de aterkommande prövningarna i länsrätten. Jag anser därför inte att det finns anledning att frångå det remitterade
förslaget i denna del.
När det gäller vård som bereds den unge på grund a1• hans hetccnde kan
man förutse en kortare värdtid. En obestämd värdtid kan i dessa fall ofta
försvära rehabiliteringsarbetet. Som jag har utvecklat niirmare i lagrådsremissen (sid. 23) bör det i dessa fall göras en obligatorisk prövning av
värdbehovct var sjätte månad. Det bör ankomma på den nämnd som har
ansvaret för vården att göra denna prövning. Värdinstitutet är så konstruerat att. sedan rätten har meddelat beslut om vård med stöd av lagen.
sä fortsätter vården tills det beslutas att den skall upphöra. Som lagrådet
har framhållit bör nämndens prövning avse frågan om värden skall upphöra.
Som framgår av vad jag har sagt tidigare skall vard med stöd av lagen
inte fä beslutas efter det all den unge har fyllt 20 år. Detta innebär
emellertid inte all vård som har beslutats innan den unge har fyllt 20 år
ovillkorligen bör upphöra sä. snart den unge når denna ålder. En sådan
bestämmelse skulle kunna leda till att värd som har beslutats strax innan
den unge har fyllt 20 är maste avslutas kanske redan efter några dagar och
vid en tidpunkt som är oförenlig med den unges vårdbehov. Jag anser
därför att vård som har beslutats av länsrätt eller högre rätt innan den unge
fyller 20 år bör fä pägå den behandlingsperiod om sex månader som har
nämnts nyss. om inte socialnämnden dessförinnan vill avsluta värden. På
motsvarande sätt bör beslut av socialnämnden att inte låta värden upphöra
som har fattats före 20-årsdagen gälla även därefter. dock i sammanlagt
högst sex månader.
I lagen hör det anges inom vilken tid vård med stöd av lagen skall ha
påbörjats för att inte beslutet skall anses ha förfallit. Denna tid bör bestämmas till fyra veckor. Tiden bör räknas från det att vårdbeslutet vann laga
kraft. Att därjiimte. som hade föreslagits i lagrådsremissen. anknyta tids-
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beriikningen till den dag da beslutet på grund av rättens förordnande har
kunnat verkställas skulle. som lagrådet har framhållit. kunna medföra
tillämpningssvårigheter.
Beslut om vård som grundar sig på brister i omsorgen om den unge
förfaller. om vården inte har inletts innan den unge fyller 18 är. För den
som är omhändertagen på grund av eget beteende och som har fyllt 18 år
gäller att vården skall ha beslutats innan den unge fyller 20 år. Som framgår
av vad som har sagts tidigare förfaller beslutet om vård. om varden inte har
inletts inom fyra veckor frän den dag då beslutet om värd vann laga kraft. I
annat fall får värden pågå längst sex månader frän beslutet.
Jag vill till sist i detta sammanhang understryka att de vårdtider som jag
har behandlat nu uteslutande gäller tider för vård med stöd av L YU. Inget
hindrar att vården fortsätter längre men då i frivilliga former.

Vårdansvaret och nämndens befogl'nhetn
Sedan länsrätten har beslutat om vård med stöd av LV U. övergår
ansvaret för vården på nämnden. För de unga som bereds värd på grund av
brister i omsorgen övertar nämnden det ansvar för vården som annars
tillkommer föräldrarna enligt föräldrabalken. När beslut om vård har sin
grund i den unges eget beteende, kan de nödvändiga befogenheterna för
nämnden inte alltid härledas ur föräldrabalken. Nämndens befogenheter
måste i stället ses mot bakgrund av de omständigheter som har nödvändiggjort vården. Nämnden måste kunna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att kunna genomföra vården. Detta innebär emellertid inte att. om
den unge vårdas i l. ex. ett familjehem. den som har ansvaret för värden
där skall ha längre gående befogenheter än vad föräldrarna i motsvarande
fall skulle ha haft. Som jag återkommer närmare till i specialmotiveringen
bör det ankomma på regeringen eller efter regeringens bemyndigande på
socialstyrelsen att ange vilka hem som får ta emot unga som bereds värd på
grund av sitt eget beteende och som behöver särskilt noggrann tillsyn. Den
som är intagen i en sådan institution bör kunna underkastas den begränsning av sin rörelsefrihet som är nödvändig för hans egen. övriga intagnas
eller personalens säkerhet, för att upprätthålla ordningen och för att hindra
att han lämnar institutionen. I specialmotiveringen behandlar jag också
frågor om kroppsvisitering. isolering m. m.
En särskild fråga gäller vilka befogenheter som bör tillkomma läkare när
det gäller unga som bereds värd med stöd av lagen och som under vårdtiden tas emot på sjukhus. Enligt min mening bör läkaren inte ha större
befogenheter för att genomföra värden än vad föräldrarna har i motsvarande situation. Det innebär bl. a. att läkaren i samma omfattning som en
förälder kan hindra att barnet lämnar sjukhuset.
Liksom i dag bör nämnden kunna meddela föreskrift om hur den
umgängesrätt som kan tillkomma förälder eller annan vårdnadshavare
skall fä utövas. Nämnden bör därvid kunna besluta att den unges vistelseort inte får röjas för vårdnadshavaren.
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Vårdens u~fim1111ing

Rättens beslut om v~trd inneblir således att ansvaret för van.len av den
unge övergär pa n~imnden. Det är niimnden som beslutar om var den unge
skall vistas under vånltiden. Niimnden skall kontinuerligt följa värden.
Denna kan på försök förUiggas till den unges eget hem sedan han vårdats i
ett annat enskilt hem eller i en institution. Sa länge den beslutade vården
pågar kan nämnden på nytt bereda den unge vilrd utanför hans eget hem
om förhållandena påkallar det. Värden bör till sitt innehåll inte skilja sig
frän den som kan ges i frivilliga former. Här kommer alltså sm:ialtjänstlagens bestämmelser att glilla ocksä för dem som vårdas med stöd av LVU.

Utredning
Som jag har nämnt tidigare (avsnitt 2.17) skall nämnden inleda utredning
sa snart det kan antas att barnet eller den unge behöver hjälp frän samhällets sida. Utredningen skall sä längt möjligt bedrivas i samförstånd med
dem som berörs av en Mgiird. För att utredningen skall bli fullständig är
fäkarundersökning ofta nödvändig. Den unge bör ha genomgått läkarundersökning innan nämnden ansöker om vård. om inte särskilda skäl gör en
sådan undersökning obehövlig. Undersökningen bör i första hand genomföras i den unges eget hem. Motsätter sig föräldrarna undersökningen. bör
nämnden ha möjlighet att fä biträde av polismyndighet för att få tillträde till
hemmet. Skall undersökningen genomföras utanför det egna hemmet. bör
på motsvarande sätt nämnden kunna fä biträde för att föra den unge till
undersökningen. Biträde av polis kan också behövas för att fä värd som har
beslutats med stöd av lagen genomförd.
Utredningen bör avslutas med en plan över den värd som nämnden
anser nödvändig. Det är på grundval av den planen som föriildrarna och i
förekommande fall den unge själv skall ta ställning till om de samtycker till
den vard som nämnden har ansett nödvändig.

Omeddhart <Jmhiindertagande
På samma sätt som i dag är fallet enligt BvL bör socialnämnden kunna
omhänderta den unge i avvaktan på att länsrätten prövar frågan om värd
med stöd av lagen. Som en förutsättning för ett sådant omhändertagande
hör gälla att det finns sannolika skäl för att den unge på grund av brister i
omsorgen om honom eller pa grund av sitt eget beteende behöver beredas
värd utanför det egna hemmet. Vidare bör gälla att prövningen av det
fortsatta vårdbehovet inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den
unges hälsa eller utveckling. Liksom i dag bör vidare omedelbart omhändertagande kunna komma i fråga när det är nödvändigt av utredningsskäl
därför att den fortsatta utredningen allvarligt skulle kunna försvåras eller
vidare åtgärder hindras.
Beslut om omedelbart omhändertagande måste kunna fattas med kort
varsel. Förutom socialnämnden hör därför nämndens ordförande eller
annan ledamot som utses av nämnden kunna fatta ett sådant beslut.
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Eftersom det iir länsriitkn som skall avgöra om värd med stöd av lagen
skall komma till stånd. bör rätten rn.:ksä pröva om ett omedelbart omhändertagande som har fattats av niimnden bör bestå. Beslutet bör understiillas
Hinsriittens rrövning så snart som möjligt rn.:h senast inom en vecka frttn
den dag då beslutet fattades.
Det är viktigt att det underställda beslutet sedan prövas av länsrätten stl.
snart som möjligt. Prövningen bör ske senast inom en vecka frän den dag
da beslutet kom in till liinsrätten. Bara om det finns synnerliga hinder bör
det enligt min mening vara möjligt att striicka ut tiden ytterligare.
Ett omedelbart omhiindertagande bör givetvis inte bestå längre än som
är nödvändigt. Det skall då genast hävas av niimnden. Om omhändertagandet bestar. bör niimnden senast inom fyra veckor ge in en ansökan om värd
till länsrättcn. Har det inte gjorts, skall omhändertagandet genast urrhöra.
För att säkerställa att mi'llet rrövas utan dröjsmål av länsrätten hör det
finnas tidsfrister även för den fortsatta handläggningen. Salunda bör, om
den unge är omhiimlertagen. förhandling i målet hållas inom tva veckor
från den dag ansökan om värd kom in till länsrätten. De olika tidsfristerna
behandlas utförligare i srecialmotiveringen.

lla11dliiRRllillR<'ll i liinsriillrn
Det har stor betydelse frän rättssiikerhetssynpunkt att mål om vård med
stöd av L VLJ inte avgörs pa handlingarna i den enskildes frånvaro. Muntlig
förhandling bör därför föreskrivas för dessa mål. En sådan regel bör
emellertid inte göras ovillkorlig. Det kan förekomma prövningar av länsrätten där en muntlig förhandling framstår som helt onödig. Är det enligt
liinsrättens mening uprenbart obehövligt att halla muntlig förhandling. bör
därför en sädan förhandling kunna underlåtas. Begär å andra sidan någon
av parterna muntlig förhandling, bör en stl.dan förhandling alltid hallas. Mål
enligt LVU bör alltid handläggas skyndsamt.
Det är som regel av stor vikt för utredningen att föräldrarna och i
förekommande fall den unge är närvarande vid förhandlingen i målet.
Uinsrätten eller högre rätt bör därför kunna förordna om hiimtning till
förhandlingen av den som åtgärden avser. Rätten bör också på samma sätt
som nämnden kunna förordna om läkarundersökning och fä polishandräckning för att fä undersökningen genomförd.

Ö1·erklagandc a 1· hes/ut
Sedan länsrätten har beslutat om värd. ankommer det på socialnämnden
att bestämma var den unge skall vistas under vårdtiden. I lagrådsremissen
har jag erinrat om att länsrättens prövning skall ske på grundval av den
utredning som nämnden har gjort. Nämndens ansökan om vård bör innehålla en redogörelse för den unges förhållanden, tidigare vidtagna åtgärder
och den vård som nämnden tänker ordna. Länsrättens beslut om värd, som
alltså kan överklagas. grundar sig på en bedömning av den tilltänkta
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värdformen. Det kan därför ifrägasättas om det finns sk~il all föreskriva en
besvärsrätt även i fråga om det beslut som nämnden omedelbart härdter
fattar om var den unge skall vistas under vårdtiden.
Lagrådet har i sitt yttrande framhållit att vad som skall prövas i mål om
vtird är fråga huruvida socialnämnden skall fä en generell fullmakt att
anordna tvilngsvärd i det aktuella fallet. i prim:ip inte hur vården skall
ordnas. Det är sm:ialnänmdens sak att bestämma om vilken värd den unge
skall få. Det finns enligt lagrrtdets mening inte anledning att göra skillnad
mellan n~imndens försrn placeringsbeslut och senare sådana beslut av
nämnden. beslut som enligt förslaget skall kunna överklagas. Lagrådet har
vidare bl. a. framhällit att placeringsfrågan inte kan komma under länsrättens prövning när rätten tar st~illning till besvär över socialnämndens
beslut om att värd inte skall upphöra. Uinsrätten kan då vara nödsakad att
hålla fast vid att det finns ett behov av fortsatt värd med stöd av lagen.
samtidigt som den kan ha den uppfattningen att den av socialnämnden
valda värdformcn är olämplig. Lagrådet anser därför att alla placeringsheslut. inbegripet beslut om var vården skall inledas bör fä överklagas.
Vid utformningen av besvärsrätten mäste man enligt min mening ta
hänsyn till den unges behov av trygga och stabila förhållanden under
värdtiden. En besvärsrätt för föräldrarna beträffande det första placeringsbeslutet kan i värsta fall äventyra möjligheterna att tillgodose detta behov.
Föräldrarna i familjehemmet och den unge kan känna osäkerhet om den
placering som nämnden har beslutat om kommer att föras under länsrättens prövning. Samtidigt är det emellertid enligt min mening angeläget frän
rättssäkerhetssynpunkt att besvärsrätten får en sådan utformning att den
som är missnöjd med nämndens beslut kan överklaga detta beslut direkt.
Den ståndpunkt som har intagits i lagradsremissen leder till att en förälder
som är missnöjd med socialnämndens beslut om placering måste överklaga
länsrättens beslut om värd med stöd av lagen. även om han i och för sig
inte har något att erinnt mot värdbeslutet. Härtill kommer, som lagrådet
också anmärker. att placeringsfrågan trots överklagande ändå inte kan bli
rättskraftigt av gjord.
Jag finner därför mot bakgrund av vad lagrådet anfört att även nämndens
första placeringsbcslut bör kunna överklagas. Även ändringar i vården
som nämnden beslutar om senare bör kunna överklagas.
Alla beslut av nämnden som rör fräga om att värd med stöd av lagen
skall upphöra bör vidare kunna överklagas, liksom beslut av nämnden som
gäller föräldrarnas umgänge med den unge eller hemlighållande av hans
vistelseort.
Den som har fyllt 15 ar bör själv kunna föra sin talan i mål om vård med
stöd av lagen. En erinran om detta hör. som lagrådet framhåller. tas in i
lagen. Såväl den unge. om han har fyllt 15 år, som hans vårdnadshavare
hör således ha besvärsrätt.
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Den som är under l 5 ar kan således inte överklaga ett beslut om värd
med stöd av lagen. Rätt att överklaga tillkommer inte heller det offentliga
biträde som har förordnats för barnet. Frt1gan om besviirsrlitt i situationer
som avses här kommer enligt vad jag har erfarit att tas upp av utredningen
om barnens rätt.

2.25.3 Värden m· rnxna misshrukarc
I lagrädsremissen (sid. 57 -60) har jag redogjort för min syn pä missbruksvården inom socialtjänsten. Jag har särskilt strukit under det ansvar
som måste vila pä kommunerna bt1de för insatser i syfte att förebygga
missbruk och för insatser åt den som till följd av ett misshruk har hehov av
särskilt stöd och hjälp. Jag har också poängterat vikten av att iiven landstingskommunerna gem1m sjukvården iir beredda att ta sin del av ansvaret
för missbrukarnas vård behov.
Min sammanfattande syn ~ir att ett rikt och varierat utbud av förebyggande atgärder och av vard- och behandlingsinsatser ger de bästa möjligheterna att begränsa behovet av tvångsingripanden. Det råder ocks.:i en allmän
enighet om att vård och behandling av missbrukare sa liingt som möjligt
skall ges i frivilliga former. Samtidigt är det uppenbart att samhället inte
passivt kan acceptera att en individ lider allvarlig skada pa grund av
missbruk av alkohol eller narkotika.
Fiirutsii1tni11~ar f("ir

rtlrd utan samtycke

Jag har i lagrådsremissen framhållit att jag anser att tvängsingripanden
mot vuxna missbrukare bör fä ske för att rädda liv eller förhindra allvarlig
kroppslig eller psykisk skada i situationer då den enskilde är ur stånd att
själv inse sitt behov av hjälp. Vården bör syfta till att möta ett akut
hjälpbehov och att försätta den hjälpbehövande i en sådan fysisk och
psykisk kondition att han kan motiveras för fortsatt värd i frivilliga former.
Alla åtgärder som har ett annat och längre gående syfte måste vidtas som
stödinsatser i samförstånd med den enskilde. Denna uppfattning överensstämmer med socialutredningens m<~joritets och med flertalet remissinstansers.
Tre av lagrådets ledamöter har uttalat att förslaget skulle innebära en
klar förskjutning av tyngdpunkten i den nuvarande balansen mellan
samhällsintressena m.:h hiinsynen till den enskildes integritet till nackdel
för de förra.
Detta ger mig anledning att framhälla att erfarenheten visar att om det
finns adekvat hjälp att erbjuda. så blir den också efterfrågad. Det är inte
genom tvångsåtgärder som man bäst undanröjer de för samhället skadliga
effekterna av missbruket. Detta gör man i stället genom att kunna erbjuda
missbrukare goda stöd- och hjälpinsatser. Om man anser sig böra tvinga
någon att underga vard, så skall man också kunna garantera att vården
normalt leder till förbättring av den enskilde. Det bör alltså inte få före-
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komma att samhiillet berövar en miinniska hennes frihet enbart för att
skydda sig mot henne. Man mästc samtid!gt kunna ge henne en meningsfull
värd.
Med utgångspunkt i mitt ställningstagande att syftet med värden främst
skall vara att rädda liv eller att skydda hälsa har jag funnit det rimligt att
den värd och behandling det här är fråga om skall ges av sjukvården. Det är
endast när missbruket har gjort den enskilde oförmögen att söka vård eller
att rätt bedöma sitt behov av vård som det finns grund för en vård
oberoende av samtycke. Syftet med denna vård bör som jag redan har
framhall it vara bl. a. att försätta den enskilde i en sådan fysisk och psykisk
kondition att han kan motiveras för fortsatt medicinsk och social rehabilitering i frivilliga former. Jag föreslår diirför att bestämmelserna i NvL om
tvängsintagning på allmän värdanstalt för alkoholmissbrukare inte skall fä
nägon motsvarighet i den nya sociallagstiftningen. Av samma skäl bör
lagen ( 1964: 450) om åtgärder mot samhällsfarlig asm:ialitet - som i praktiken inte längre tillämpas - upphävas.

Siirskild i11111g11i11K.l'!!mnd enligt LSPV
Jag har liksom socialutredningen funnit att det redan nu finns möjligheter att ge beroende missbrukare sjukvård med stöd av LSPV. Av skäl som
jag har redovisat utförligt i lagrädsremissen (sid. 113-66) föreslår jag dock
att det i LSPV skall tas in en ny särskild bestämmelse, 2 ~- Den föreslagna
bestämmelsen bör ange att om någon är beroende av alkohol eller narkotika och på grund härav är i trängande behov av avgiftning och annan
psykiatrisk vård i samband med denna. sä skall han fä beredas vtird enligt
lagen oberoende av sitt samtycke. Som förutsättning skall också gälla att
utebliven värd skulle medföra allvarlig fara för missbrukarens hälsa eller
liv eller för annans personliga säkerhet eller hälsa.
Beslut om intagning enligt 2 ~skall fattas på samma sätt som gäller enligt
LSPV i övrigt. dvs. av en överläkare. Dessförinnan skall en annan läkare
ha bedömt vårdbehovet och utfärdat ett s. k. värdintyg. Senast på fjärde
dagen efter beslutet om intagning skall överläkaren undersöka patienten
och avgöra om han är i behov av psykiatrisk värd. Med psykiatrisk värd i
detta sammanhang avses såväl avgiftning som motivationsbehandling. Finner läkaren att patienten behöver psykiatrisk värd. skall han fatta beslut
om att vården skall fortsätta. annars skall han skriva ut patienten. Utskrivning skall dock - till skillnad frän övriga intagningar enligt LSPV alltid ske senast fyra veckor efter intagningen.
Försöksutskrivning skall med hänsyn till den korta vård tiden inte kunna
förekomma. Inte heller skall domstolsförordnande om påföljden sluten
psykiatrisk vård (31 kap. 3 § brottsbalken) kunna avse värd med stöd av

2§.
Är patienten missnöjd med intagningen och vägras han utskrivning av
läkaren, kan han överklaga beslutet hos en psykiatrisk nämnd. Nämnden
är skyldig att behandla hans överklagande inom fyra dagar.
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Vården bör inledas pä en psykiatrisk sjukvardsenhet men bör under en
pagilende vtirdreriod kunna ges även ra I. ex. ett behandlingshem som har
tillriickliga sjukvärdsresurser under ledning av överläkaren vid det psykiatriska sjukhuset dkr annan siirskilt utsedd läkare som har en behörighet
som motsvarar specialistkompetens i psykiatri.
Överläkaren skall vara skyldig att skyndsamt underriitta socialnämnden
om han bedömer att patienten - vilket oftast kan antas vara fallet -- är i
behov av insatser ocksä från socialtjänsten. Socialnämnden blir skyldig att
efter samrad med läkaren och tillsammans med patienten inom en vecka
efter underrlittelsen upprätta en behandlingsplan för behövlig eftervard.
De förutsiittningar för vård som jag har angett nu i 2 *skiljer sig pä tvt1
punkter frän vad som angavs i den lagtext som regeringen remitterade till
lagrådet. Ändringarna har gjorts som en följd av de synpunkter som bl. a.
lagrådet har lagt på förslaget. Den kritik som har framförts mot förslaget
har främst glitt ut på att lagen inte bör utformas så att det finns risk för att
någon bereds vlird oberoende av eget samtycke inom psykiatrisk klinik
utan att lida av psykisk sjukdom.
Enligt den remitterade lagtextens 2 § kan "den som missbrukar alkohol
eller narkotika. även om han inte kan anses lida av sjukdom som avses i
I §". ben:das vlird enligt lagen om de övriga i bestämmelsen angivna
förutsättningarna är uppfyllda. Den inskjutna "även om "-satsen har av
många kommit att läsas fristående och utan samband med bestämmelsen i
övrigt.
I den allmänna diskussionen om lagförslagets innebörd synes man ofta
ha förbisett att för omhändertagande enligt 2 § skulle krävas att personen i
frttga är i "trängande behov av avgiftning och psykiatrisk vård i samband
med denna". Det har också hiivdats att uttrycket "den som missbrukar
alkohol eller narkotika" skulle vara en alltför vag bestämning. som skulle
medge omhiindertagande enligt lagen i fall av mer tillfållig berusning.
i-:ör att klargöra att detta inte är avsikten föreslår jag att begreppet
"beroende" förs in i lagtexten i stället för "missbruk".
I debatten har det vidare hävdats att det skulle strida emot internationellt vedertagna yrkesetiska regler inom psykiatrin att tillgripa tvångsomhändertagande enligt lagrådsremissens 2 ~ mot personer som inte är att
beteckna som psykiskt sjuka.
För att undvika missförstånd och oklarhet om bestämmelsens innebörd
föreslår jag att den inskjutna satsen "även om ... ·· utgår ur lagtexten.
Paragrafen fä.r då följande lydelse:
Den som iir beroende av alkohol eller narkotika och till följd härav är i
trängande behov av avgiftning och annan psykiatrisk vård i samband med
denna får oberoende av eget samtycke beredas vård med stöd av denna
lag. om utebliven vård innebär allvarlig fara för hans hälsa eller liv eller för
annans personliga säkerhet eller hälsa.
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Av Ji.::n reviderade lagtexten framgt1r att omhiindertagandc enligt 2 ~
endast kan komma i fråga niir en person som är hernende av alkohol eller
narlwtika befinner sig i ett sadant tillsU'lnd att han är i trängande behov av
avgiftning. rnirmed torde den psykiatriska yrkesetikens krav på psykiskt
sjukdomstillstand vara uppfyllt.

Parlamemarisk utredning
De regler om värd utan samtycke av vuxna missbrukare som jag nu
föreslär bör inte uppfattas som en definitiv utformning av lagstiftningen om
värd utan samtycke av alkohol- och narkotikamissbrukare. En fråga som
ytterligare hör belysas är om den föreslagna värd tiden, högst fyra veckor.
är lämpligt avvägd. Timimpningen av de nya bestämmelserna fär I. ex. visa

*

om vårdtiden enligt 2 är tillräcklig sä att missbrukaren hinner motiveras
för en fortsatt vård. Jag vill i det sammanhanget understryka att den valda
metodiken inte hindrar att en missbrukare i vissa fall kan bli intagen enligt
I ~ LSPV för en längre tid. Jag återkommer till denna och andra frågor

*

kring tillämpningen av I resp. 2 i specialmotiveringen.
Jag ämnar inom kort begära regeringens bemyndigande att fä tillsätta en
kommitk med parlamentarisk sammansättning för att fortsätta översynen
av lagstiftningen om vård mot den enskildes vilja. Avsikten är att den nya
kommitten bl. a. skall följa tillämpningen av de nya bestämmelserna för
alkohol- och narkotikamissbrukare och föreslå de ändringar som erfarenheterna kan ge anledning till.

2 .25 .4 Ö1·riga ändringar i LSP\i
Utöver de nya regler för vården av missbrukare som jag har förordat nu
anser jag det angeläget att göra vissa smärre reformer i LSPV :s regelsystem i avvaktan pä resultatet av den nya kommittens arbete. Ändringsförslagen bygger i huvudsak ptt förslag som har lagts fram av socialstyrelsens
expertgrupp. Förslagen redovisas nu översiktligt. En mera fullständig redogörelse finns i lagrtldsremissen (sid. 70-81) och i specialmotiveringen
till propositionens lagförslag.
Enligt LSPV fordras för intagning dels en skriftlig ansökan. dels ett
vårdintyg. Jag bortser da från de fall då intagning sker efter domstols
förordnande.
Jag föreslår nu att värdintyget ensamt skall utgöra grund för intagning.
Föreskrifter om ansökan från vissa i lagen uppräknade behöriga sökande
slopas alltså. Efter förslag av lagrådet förordar jag samtidigt att undersökningsläkaren skall se till att värdintyget kommer till det sjukhus där patienten bör beredas vård. om ingen annan föranstaltar om att behövlig vård
kommer till stånd. Jag föreslär också att 1111dersökningsläkarcn - om han
är i allmän tjänst - skall fä begära biträde av polisen för att fä patienten att
inställa sig på sjukhuset. Denna rätt har nu enbart överläkaren. Själva
intagningsbcslutct skall liksom f. n. fattas av överläkare vid psykiatrisk
vardenhet.

Prop. 1979/80: I

Värd utan samtycke m.

111.

511

LSPY hygger pt1 att tva av varandra ohcrnende Hikarc skall bedöma
vardhchovet innan intagningen sker. s. k. tl"liliikar{'rii1·11i11g. Lagen bygger
vidare på tanken att den som frivilligt söker psykiatrisk värd inte skall
hehöva riskera att under sjukhusvistelsen bli föremål för heslut om vard
mot sitt samtycke. Bilda dessa principer har väsentlig hetydclse för patit:nternas rättstrygghet.
Emellertid kan den radande ordningen i vissa fall få en negativ t:ffekt för
den sjuke. Även om hans tillstand motsvarar kraven för vård t:nligt LSPV.
måste han skrivas ut om han begär det. Ny intagning fär sedan inte sällan
göras med hjälp av polismyndigheten. Det säger sig självt att ett sådant
förfarande kan avsevärt försämra den sjukes tillstånd.
Jag föreslår därför att man nu överger förhudet mot vad som brukar
kallas konvertering frfrn frivillig vård till vard utan samtycke. I detta syftt:
bör det öppnas möjlighet för en och samma läkare att utfärda vårdintyg och
fatta intagningsheslut i särskilt hradskande fall. Utnyttjas denna möjlighet.
skall det fortsatta vardbehovet dock alltid prövas inom några dagar av den
nämnd som i dag heter utskrivningsniimndcn och som i lagförslaget henämns psykiatrisk<1 nämnden. Jag återkommer till frågan om nämnderna.
Enligt nuvarande regler skall överliikaren inom i regel tio dagar efter
intagningen undersöka patienten och på nytt bedöma om han behöver
beredas vård utan sitt eget samtycke . .lag föreslår nu att tidsfristen för
flertalet fall skall förkortas till åtta dagar från beslutet om intagning. För
de fall som regleras i den nya 2 förordar jag i enlighet med lagrådets
förslag en ännu kortare tidsfrist. fyra dagar. Detta får ses mot bakgrund av
den korta vård tid som gäller för 2 §-patienter.
Värd enligt LSPV ges pa psykiatriskt sjukhus eller pti psykiatrisk klinik.

*

Jag föreslår nu - vilket jag redan har varit innt: på när det gäller vården av
alkohol- och narkotikamisshrukare - att det skall öppnas möjligheter att i
vissa fall ge värden också på andra bchandlingsenheter. Jag avser därvid
framför allt sjukhem och hehandlingshem. Syftet med reformen är att
kunna bereda olika patientgrupper. t. ex. patienter som lider av senil
demens. vård på enheter som iir särskilt anpassade för deras behov.
Enheterna skall alltid stå under överinseende av läkare med psykiatrisk
specialistkompetens.
Beslut om intagning. fortsatt vård och om utskrivning enligt LSPV fattas
som regel av den överläkare som ansvarar för patientens värd. Jag bortser
då från de fall där värden är en följd av domstols beslut. Samtliga dessa
läkarens heslut kan överklagas av patienten. Prövningen görs i en utskrivningsnämnd, som består av en ordförande som är eller har varit domare. en
fäkare och en lekman. Utskrivningsniimndens beslut kan överklagas till
psykiatriska nämnden. som hestt1r av en domarordförande. tvä läkare och
två lekmän och som iir högsta instans.
Jag föreslår nu att niimndema utökas och byter namn. Utskrivningsnämnderna föreslas heta psykiatriska nämnder och utökas till fem leda-
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möter. nämligen utöver ordföranden och Hikaren lre kdamöter, varav en
skall vara särskilt insatt i sociala frågor. Psykiatriska nämnden föresläs i
smilet heta centrala psykiatriska nämnden och få sex ledamöter.
Som jag har n~imnt tidigare förordar jag att nämnderna. som i och för sig
iir skyldiga att alltid pröva överklaganden skyndsamt. skall rtfaggas att i
2 9-fallen pröva klagandens talan senast på fjiirde dagen efter det alt
överklagandet kom in till nämnden. Föreskriften motiveras av den korta
v~trdtid som gäller för 2 9-fallen. För att begränsa de problem som föreskriften kan komma att medföra för mimmiernas arbetsvillkor föresl~ir jag
samtidigt att ett ärende av detta slag skall fä prövas av endast tva av
nämndens ledamöter: ordföranden och en annan ledamot. Ordföranden
skall därefter vara skyldig att redovisa ärendet för hela nämnden vid dess
nästa sammanträde.
Jag föreslår nu ockstt att nämnderna skall fä vissa vidgade arbetsuppgifter. Som jag har nämnt redan tidigare skall nämnden ersiitta överläkaren i
hans prövning av värdbehovct, om en läkare har utfärdat vårdintyget och
fattat intagningsbeslutet i samband med en konvertering. På samma sätt
föreslår jag all niimnden skall ersätta överläkaren. om i samband med en
konvertering vårdintyget har utfärdats av en läkare vid den klinik där
intagningen skall ske och vidare om någon av de båda läkare som har
bedömt vårdbehovet i samband med intagningen har varit jävig.
Jag föreslår också att nämnderna skall fä en fortlöpande tillsy11.1:fimktion
när del gäller 11lla intagna och oberoende av om de själva har begärt
nämndens prövning. Ett inte obetydligt antal patienter vårdas mycket
långa tider enligt LSPV :s bestämmelser. Det skall i fortsättningen äligga
överläkaren all var tredje mtmad redovisa patientens tillständ för nämnden
och ange de skäl som föreligger för fortsatt vård enligt lagen. Om nämnden
i något fall finner anledning all sätta läkarens bedömning i fråga. skall
nämnden självmant ta upp frågan om utskrivning på försök eller slutligt.
Jag ser detta som en väsentlig förstärkning av patienternas trygghet.
Vissa ändringar föreslås i reglerna om utskril'ninR pli J('irsiik. vilka också
kommer att beröra nämndens verksamhet. Förslaget innebär att försöksutskrivning normalt skall få pägå i högst ett år med omprövning av beslutet
efter sex månader. Försöksutskrivningen för dock förlängas även sedan
den har pågått i ett är. om det finns synnerliga skäl. Beslut om sådan
förlängning skall dock i fortsättningen meddelas av nämnden för högst sex
månader åt gången. Om något beslut om förlängning inte fattas innan den
bestämda försöksutskrivningstiden har gått ut. skall patienten anses vara
slutligt utskriven.
Jag föreslår också att nämnderna skall bli skyldiga att pröva ansökningar
om utskrivning som avser samma patient oftare än f. n. samt att i vissa fall
besluta om kvarhållande av brev från och till patienterna.
Jag vill till sist när det gäller nämndernas arbetsuppgifter nämna att
avsikten är au den kommitte som skall se över lagstiftningen om vård utan

Prop. 1979/80:1
samtycke skall

Vård utan samtycke m. m.

rn i uppdrag att

513

pröva möjligheterna att föra över befogen-

heten att besluta om intagning på en fristående instans m:h att i någon form
knyta nämndens arbetsuppgifter till länsrätten.
I lagrådsremissen har föreslagits att LSPV skall ges en ny ruhrik. "'lag
om psykiatrisk vard och vård av missbrukare i vissa fall. (LPM )". Lagrådet har. under åberopande bl. a. av att även 2 § avser psykiatrisk vård,
föreslagit att rubriken i stället skall vara "lag om psykiatrisk värd i vissa
fall m. m. ". Jag ansluter mig till förslaget med den ändringen att jag anser
"m. m." vara överflödigt. Jag utgår frän att lagen i stället skall kunna
förkortas "LPV".

2 .25.5 Ändring i lagen I 1964: 167) med siirskilda bestämmelser om 1·årJ <ll'
underårig
Den som bereds värd på grund av sitt eget beteende enligt L VU skall
som tidigare har framhållits kunna beredas en institutionell vård som
svarar mot den som nu ges pf1 ungdomsvårdsskola. Denna värd bör, som
jag närmare har angett i lagrådsremissen. också i framtiden kunna ersätta
den påföljd som annars skulle följa på brott som den unge har begått.
Åtalsunderlåtelse bör därför i likhet med vad som nu gäller enligt 69 § BvL
kunna meddelas i dessa fall. Bestämmelser om detta bör tas in i lagen
(1964: 167) med särskilda bestämmelser om värd av underårig.

2.25.6 Offentligt hitriide i mål eller ärende om l'ård oberoende al' samtycke m. m.
Området .för ofJc'ntligt biträde

I 41 § rättshjälpslagen anges de mål eller ärenden i vilka rättshjälp genom
offentligt biträde kan lämnas. Den nu föreslagna lagstiftningen om beredande av vård utan samtycke aktualiserar vissa ändringar i bestämmelserna.
Det linns inle sk:il atl föreslå några ändringar i området för offentligt
biträde i mål eller ärenden enligt LPV. Offentligt biträde skall således
kunna förordnas i mäl eller ärenden hos psykiatriska nämnder eller centrala psykiatriska nämnden angående intagning enligt LPV. Vidare skall
offentligt biträde kunna förordnas när en psykiatrisk nämnd eller centrala
psykiatriska nämnden prövar fråga om utskrivning eller utskrivning på
försök.
Som närmare har angetts i lagrådsremissen (sid. 88) bör offentligt biträde
kunna förordnas i mål och ärenden enligt LVU så snart fråga uppkommer i
nämnden om att omedelbart omhänderta den unge eller bereda honom
vård med stöd av lagen.
Alla socialnämndens beslut som rör placeringen av den som bereds vård
med stöd av LV U skall i enlighet med vad jag har anfört tidigare kunna
överklagas till länsrätten. Med hänsyn till den stora betydelse det i vissa
fall kan ha för den unge att fä sin placering överprövad, bör offentligt
33 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr I. Del A
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hitriide kunna föflH·dnas hos länsriitten eller högre rätt. när talan förs mot
socialniimndens heslut i fräga om var vården skall inledas eller i fräga som
gäller fi..irflyltning av den unge frirn det hem diir han vistas.
Bortsett frtm att vissa hestämmelser om offentligt biträde i ärende om
tvångsintagning av alkoholmissbrukare enligt NvL m. m. förlorar sin betydelse gennm den nya lagstiftningen och därför bör upphiivas. föresläs inga
iindringar i fråga om området for offentligt biträde.
Fiimtsiillningar .fiir .f("irord111111dc ar 1~fli•mlig1 hitriicfr

Man har i den praktiska tillämpningen av riittshjiilpslagen varit relativt
äterhttllsam med att förordna offentligt biträde. Rättshjiilp genom offentligt
biträde har diirigenom inte kommit att motsvara den önskan om försHirkta
rättssiikerhetsgarantier för den enskilde som lag hakom rättshjälpsreformen.
Det finns starka gemensamma motiv för offentligt bitriide i de ärenden
som anges i 41 rättshjälpslagen. Det finns enligt min mening inte anledning att göra åtskillnad mellan olika typer av ärenden i fråga om förutsättningarna för offentligt biträde.

*

Jag anser efter samrad med chefen för justitiedepartementet att regeln
om förordnande av offentligt biträde i samtliga fall hör utformas som en
enhetlig regel. Den kan lämpligen utformas på samma sätt som den särskilda regel som nyligen har införts i utlänningsärenden. niimligen att offentligt
biträde skall förordnas. om det inte måste antas att behov av biträde
saknas.

Gemensamt hitriiJe i

11111/

enligt L i1 U

Jag har i lagrådsremissen framhållit att både föräldrar och barn är att
anse som parter i mf1l eller iirenden enligt L VU. eftersom atgärd enligt
lagen avser saväl föräldrarna som harnet. Finns det motstridiga intressen
mellan föriildrar och harn. hör därför offentligt hiträde kunna utses för
såväl föräldrarna som barnet. I andra fall torde offentligt biträde kunna
utses för föräldrarna och barnet gemensamt.
Enligt rättshjälpslagen skall offentligt biträde utses för "den som åtgärden avser". Lagrådet framhåller att av vad som har anförts rörande detta
uttryck i förarbetena kan slutas att diirmed asyftas den som är föremål för
det frihetsberövande ingreppet. Följaktligen kan biträde f. n. inte förordnas för vårdnadshavaren i ärende angående samhällsvård. I mål om omhändertagande för samhällsvård är det s&ledes barnet som far biträde.
oavsett om barnet har partsställning l)Ch oberoende av vilken ställning
förälder eller annan vtlrdnadshavare intar i målet. Lagrådet har för sin del
förordnat att bestämmelserna skall utforma~ s~1 att det direkt framgilr att
även vardnadshavaren skall kunna beviljas rättshjälp genom offentligt
biträde i mål enligt LYU.
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Vard med stöd av LV U innebiir en hegriinsning av den värdnadsriitt som
annars tillkommer föriilder och en förändring av harneh silllation. Det kan
därför väl hiivdas att en ätgiird med stöd av L YU avser såväl föriildern Sllm
barnet. Med hänsyn till den uttolkning som uttrycket "'den som ätgärden
avser"' hittills har getts i förarbetena till rättshjälpslagcn ansluter jag mig
till det förtydligande som lagrådet har föreslagit. Av rättshjiilpslagen bör
således framgå al! rättshjiilp genl1m offentligt biträde skall beviljas den som
åtgärden avser och. i mål enligt LV LJ. iiven vtirdnadshavarc. om det inte
måste antas att behov av bitriide saknas.

2.25.7 Ö1·er/iim11a11dc till siirskild 1·ård som pi/.fi'i(id.for hm//
De förslag som har lagts fram i lagriidsremissen om att värd inom
socialtjänsten i vissa fall skall kunna ersiit!a påföljd för brott har inte mötl
nägon erinran i lagrade!. I det följande redovisar jag en sammanfattning av
förslagen och hänvisar i övrigt till vad jag har sagt i lagrådsremissen.
Enligt gällande rätt kan atgän.ler enligt Bv L ersätla päföljd enligt brotlsbalken (BrBl när det gäller hrotl som har hegatts av unga. Domstolen kan
enligt 31 kap. I § BrB som hrottspåföljd överlämna n.t harnavärdsnämnd
eller styrelse för ungdomsvardsskola al! föranstalta om behövlig vard
enligt BvL av den som enligt bestämmelserna i denna lag kan bli föremål
för sådan vard.
Den utformning som socialtjänsten i framtiden kommer att få när det
gäller unga som har gjort sig skyldiga till brott överensstämmer i allt
väsentligt med vad som f. n. gäller enligt BvL. Enligt LYU kan således den
som är under 20 är och som har gjort sig skyldig till brottslig gärning under
vissa förhållanden beredas vard mot sin vilja. IJen som kan hli föremål för
vård enligt L VU bör som paföljd för brott kunna överlämnas till sådan
vård. Att inskränka m~jlighelerna till överlämnande till att avse enbart
vard med stöd av L VU skulle emellertid innebära en väsentlig inskränkning i förhållande till vad som gäller nu. Det skulle medföra att överlämnande inte skulle kunna ske i de fall da den behövliga värden kan ges med
föräldrarnas och den unges samtycke. Jag förordar därför en ordning som
innebär att överlämnande till särskild vård skall kunna ske beträffande den
som är under 20 är vare sig det är fråga om vard med stöd av L VU eller
annars med stöd av socialtjänstlagen.
Enligt 31 kap. 2 § BrB får domstolen. om den som har begått brottslig
gärning kan bli föremål för vård enligt NvL genom övervakning eller
tvångsintagning i värdanstalt. överlämna åt nykterhetsnämnd att föranstalta om erforderlig vård. Det iir enligt min mening uppenbart att denna
kortvariga psykiatriska vård som föreslås för missbrukare enligt LPV inte
kan användas som en särskild påföljd. Inte heller finns det anledning all
förorda att frivilliga insatser som kan ges inom socialtjänsten skall kunna
användas som påföljd för brottet. Jag förordar därför att bestämmelserna i
31 kap. 2 § BrB upphävs utan att ersättas med någon motsvarande möjlighet
till överlämnande av vuxna lagöverträdare till vård inom socialtjänsten.
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2.26 Utbildning och genomförande
2.26. / Nåf.!ra lllf.!å11g.11m11krer

För att genomföra socialtjänstreformen krävs det utbildning av fönroendevalda och anställda på statlig, regional och kommunal nivå. Även personalorganisationerna och vissa andra intresseorganisationer bör fä kunskap
om reformen. Det är vidare viktigt all allmänheten fär information om
lagstiftningens innebörd och konsekvenser. Socialutredningen har i sitt
slutbetänkande starkt understrukit behovet av en omfattande utbildningsverksamhet. Dessa synpunkter har kraftigt stöd i remissopinionen. Statskontorct m. fl. betonar liksom socialutredningen att reformen kommer att
innebära ett nytt arbetssätt och att utbildningsbehovet fär ses mot bakgrund av detta. Brottsförebyggande rådet menar bl. a. att utbildningen bör
kunna närma förtroendevalda och anställda till varandra. Flera remissinstanser, bl. a. LO och Örebro kommun. framhåller att det behövs en bred
utbildningsinsats. Universitets- och högskoleämbetet m. fl. sätter in frågan
i ett vidare perspektiv och tar upp behovet av fortsatt utveckling av den
sociala grund- och vidareutbildningen samt forskningen. Denna mera långsiktiga utveckling har jag behandlat tidigare (avsnitten 2.21 och 2.24). Vad
jag nu kommer att ta upp gäller utbildning och information i direkt samband med reformens genomförande.
Den mångåriga debatten och det omfattande utredningsarbetet i fråga
om den framtida socialtjänsten har främst hos vissa socialarbetargrupper
lagt grunden för kunskaper om reformens innebörd. Det är framför allt den
debatt som har förts av olika organisationer på området och de förslag som
har lagts av särskilt socialutredningen, fosterbarnsutredningen och barnstugeutredningen som bildar kunskapsunderlag. Dessa insatser har följts
av en omfattande utbildningsverksamhet av socialstyrelsen, Kommunförbundet och olika organisationer.
Redan socialutredningens principbetänkande remissbehandlades på ett
omfattande sätt i bl. a. kommuner, landsting, fackliga och övriga intresseorganisationer. Remissarbetet av ca 400 remissinstanser innebar att fltskilliga av de målgrupper som nu bör omfattas av utbildningsinsatser har
tagit del av socialutredningens förslag. Man måste emellertid räkna med att
kunskapsnivån varierar starkt bflde mellan olika grupper och enskilda.
Även slutbetänkandet har varit föremål för en ingående remissbehandling. Kommunförbundet och enskilda kommuner m. fl. har också bedrivit
en betydande kurs verksamhet kring socialutredningens slutbetänkande för
såväl förtroendevalda som anställda.
Kommunförbundets kursverksamhet under 1978 och 1979 för förtroendevalda och tjänstemän har redovisat utre.dningsförslagen och förmedlat
kunskap som underlag för utformningen av organisation och verksamheter
samt särskilda behandlingsinsatser i enlighet med den föreslagna
lagstiftningens intentioner.
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Utöver dessa uthildningsaktiviteter har politiska m:h fackliga m. Il. organisationt:r bedrivit utbildningsverks:imhet kring socialutredningens två huvudhetänkamlen.
Det finns alltsä ett kunskapsumlerlag att bygga pä. Det fordras emellertid informaticns- och forthildningsinsatser i samband med genomförandet.

2 .26.2 Fiirheredelsearhetel pil re.f(mnens genomfifrande
Arbetet på fortbildningens genomförande har redan startat. Del leds av
en styrgrupp med representanter för socialdepartementet. socialstyrelsen,
Kommunförbundet, Lamlstingsförhum.lct, nämnden för samhällsinformation (NSI ), LO. TCO och SACO/SR. Gruppen ansvarar för att visst
fortbildningsmaterial tas fram och leder den centrala planeringen av fortbildningens genomförande. Socialstyrelsen sköter sekretariatsfunktionen.
Fortbildningen avses förmedla kunskaper om den beslutade reformens
innebörd både i frtiga om synsätt och bestämmelser.
Socialstyrelsen har hittills beviljats medel för planering av fortbildningsinsatserna med 2 milj. kr. för vardera budgetåren 1978/79 och 1979/80.
Dessa medel tas i anspråk för materialframställning och regional utbildning
av två till tre studieplanerare per kommun och landsting. Del giiller i
huvudsak basinformation.
Varje huvudman förutsätts ansvara för fortbildningen av sin personal på
gnmdval av del tidigare nämnda centralt utarbetade kursmaterialet. Kommunförbundets länsavdelningar medverkar i utbildningen av studieplanerare. Avsikten är att de i samarbete med socialkonsulenterna också skall
medverka i fortbildningens planering och genomförande på lokal nivå.
Fortbildningen omfattar tre delar. nämligen basinformation. fördjupad
utbildning och särskilda insatser. Härtill kommer information till allmänheten.
För många bör basinformationen ge en tillräcklig kunskap i deras arbete,
en kunskap som för övrigt kan byggas ut genom det informations- och
diskussionsflöde som inte minst massmedierna kommer att förmedla i
samband med att reformen genomförs. De grupper som nu avses är givetvis de som inte har sin verksamhet förlagd till socialtjänsten. De senare bör
få en fördjupad fortbildning i samband med att reformen genomförs. Det
gäller också viss personal med socialt inriktade arbetsuppgifter utanför
socialtjänsten, t. ex. sjukvården.

2 .26.3 Särskilda insatser
Socialtjänstreformen kräver utbildningsinsatser med olika inriktningar,
därför att den får skiftande återverkningar på skilda samhällssektorer och
verksamheter och berör olika intressen. Man kan därför räkna med att
huvudmän och organisationer lämnar informationen om socialtjänsten vidare från sina särskilda intressen och behov. Kommunförbundet har också
planer på en utbildning kring särskilda frågor för kommunala förtroendevalda och tjänstemän.
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2 .26.4 lnj(Jrmution till al/111ii11hcten
För att socialtjänsten skall kunna arbeta i riktning mot uppsatta mfil och
reformen fä en verklig innebörd är det angeläget att en noggrant förberedd
information om den nya lagen och dess betydelse når ut till medborgarna.
Allmänheten mäste fä kunskap om lagens mt"ll och inriktning, att den nya
socialtjänsten är till för alla invånare i en kommun och att kommunens
ansvar i och med detta har utökats.
När det gäller information i sociala frågor mt"lste en avvägning göras
mellan statliga och kommunala insatser. 1 fråga om statliga insatser för
socialpolitisk information till allmänheten kommer socialstyrelsen att ha
en viktig uppgift. Informationen till allmänheten om den nya socialtjänsten
motiverar en statlig insats. eftersom det rör sig om en stor och ny reform
och innehållet har ett stort intresse för medborgarna. Denna information
blir viktig också med tanke på att det nu inte kan bedömas när en ny
socialkatalog till alla hushåll kan komma ut.
Syftet med en central statlig information om den nya socialtjänsten bör
vara att på olika vägar ge allmänheten kunskap om lagen - tidpunkt för
ikraftträdandet, lagens väsentligaste delar och hänvisning till vart medborgarna kan vända sig för att fä en mera detaljerad och personligt riktad
information.
Upplysningen till allmänheten kommer bl. a. att omfatta socialtjänstens
mål, medverkan i samhällsplaneringen, den ökade rätten till bistånd, barnomsorg, äldreomsorg, sekretessfrågor och besvärsbestämmelser.
För att nå önskad effekt avses informationskampanjen om den nya
socialtjänsten pågå före, under och efter det lagen har trätt i kraft. Det är
dock inte möjligt att den planerade informationen kan fä fullständig genomslagskraft. Erfarenheter frb.n tidigare liknande kampanjer visar att det
krävs fortlöpande upplysning särskilt om det saken gäller är komplicerat.
Bl. a. av den anledningen behövs det också en kompletterande informationsverksamhet i kommunerna (avsnitt 2.4).
Sedan lagen har varit i kraft en tid, kan det finnas anledning att göra
punktinsatser inom vissa områden som exempelvis äldreomsorgen. Information kan utformas centralt eller lokalt. Det är en naturlig uppgift för
socialstyrelsen att svara för att underlag tas fram som service och stöd för
kommunernas egen upplysningsverksamhet.
Ansvaret för att planera och genomföra informationskampanjen åvilar
socialstyrelsen. En arbetsgrupp för informationsfri\.gor rörande den nya
socialtjänstlagen finns redan inom styrelsen med representanter för verksamheten inom socialstyrelsens olika fackbyråer: barn- och ungdomsvård,
socialvård och äldreomsorg, nykterhets- och narkomanvård, planering
samt lagfrågor. Informations verksamheten bör också planeras och genomföras i samarbete med andra myndigheter och intresseorganisationer m. tl.
Jag avser att återkomma till frågan om medel för informationsinsatserna
i anslutning till socialtjänstreformens ikraftträdande i hudgetpropositionen
1980.

Prop. 1979/80: I

519

3 Upprättade lagförslag
I enlighet med vad jag har anfört nu har det inom socialdepartementet
upprättats förslag till
I. socialtjänstlag,
2. lag med särskilda bestämmelser om vård av unga,
3. lag om ändring i lagen ( 1964: 167) med särskilda bestämmelser om
unga lagöverträdare,
4. lag om ändring i lagen ( 1966: 293) om beredande av sluten psykiatrisk
vfird i vissa fall,
5. lag om ändring i rättshjälpslagen ( 1972: 429),
6. lag om ändring i föräldrabalken,
7. lag om ändring i brottsbalken,
8. lag om upphävande av lagen ( 1964: 450) om åtgärder vid samhällsfarlig
asocialitet,
9. lag om ändring i körkortslagen ( 1977: 477),
JO. lag om finansiering av statsbidrag till förskole- och fritidshemsverksamhet,
11. lag om upphävande av lagen ( 1926: 72) angående meddelande av
förbud för barn att idka viss försäljning,
12. lag om upphävande av lagen (1936: 56) om socialregister.
13. lag om ändring i sjukvårdslagen (1962: 242),
14. lag om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring,
15. lag om ändring i lagen ( 1947: 529) om allmänna barnbidrag,
16. lag om ändring i lagen ( 1964: 143) om bidragsförskott,
17. lag om ändring i lagen (1967: 940) angående omsorger om vissa
psykiskt utvecklingsstörda,
18. lag om ändring i lagen ( 1976: 380) om arbetsskadeförsäkring,
19. lag om ändring i lagen ( 1977: 293) om handel med drycker,
20. lag om ändring i lagen ( 1964: 47) om krigshjälp,
21. lag om ändring i giftermålsbalken,
22. lag om ändring i rättegångsbalken,
23. lag om ändring i lagen ( 1958: 642) om blodundersökning m. m. vid
utredning av faderskap,
24. lag om ändring i namnlagen (1963: 521),
25. lag om ändring i lagen ( 1964: 542) om personundersökning i brottmål,
26. lag om ändring i lagen ( 1969: 620) om ersättning i vissa fall för utgivna
underhållsbidrag,
27. lag om ändring i lagen ( 1973: 558) om tillfälligt omhändertagande,
28. lag om ändring i utsökningslagen ( 1877: 31 s. I),
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29. lag om ändring i lagen (1906: 301) om rättspsykiatrisk undersökning i
brottmäl,
30. lag om ändring i passlagen (1978: 302),
31.
32.
33.
34.
35.
36.

lag om ändring i lagen ( 1974: 203) om kriminalvård i anstalt,
lag om ändring i lagen ( 1944: 133) om kastrering,
lag om ändring i lagen ( 1963: 197) om allmänt kriminalregister,
lag om ändring i lagen! 1%4: 168) om förvandling av böter.
lag om ändring i införsellagen (1%8: 621),
lag om ändring i datalagen ( 1973: 289),

37. lag om ändring i lagen ( 1971: 289) om allmänna förvaltningsdomstolar,
38. lag om ändring i lagen ( 1965: 94) om polisregister m. m.,
39. lag om ändring i vämpliktslagen (194 I: 967),
40. lag om ändring i familjebidragslagen ( 1978: 520),
41. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370),
42. lag om ändring i uppbördslagen ( 1953: 272),
43. lag om ändring i folkbokföringsförordningen ( 1967: 198),
44. lag om ändring i utlänningslagen ( 1954: 193 ).
Förslagen har upprättats i samråd med chefen för justitiedepartementet
beträffande 3, 5-8 och 21-38.
statsrådet Lindahl beträffande 4, 13 och 17,
chefen för försvarsdepartementet beträffande 39-40,
chefen för kommunikationsdepartementet beträffande 9,
chefen för budget- och ekonomidepartementen beträffande 4 I -43,
chefen för arbetsmarknadsdepartementet beträffande 44.
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Specialmotivering

Socialutredningen har föreslagit att de huvudsakliga reglerna om socialtjänsten skall meddelas i tre olika lagar, en socialtjänstlag, en socialnämndslag och en lag med särskilda bestämmelser om vård av underårig.
Dessutom har utredningen föreslagit att bestämmelser som huvudsakligen
motsvarar 7 kap. BvL skall tas in i föräldrabalken. Några remissinstanser
är kritiska emot uppdelningen av bestämmelserna på flera lagar och uttalar
sympatier för all de förs samman i en lag för att underlätta tillämpningen.
Jag kan i stort sell ansluta mig till dessa synpunkter. Jag anser att lagstiftningen hör göras mer sammanhållen än vad utredningen har föreslagit. Jag
förordar därför att bestämmelserna förs samman i en lag kallad socialtjänstlag. Bestämmelserna om vttnl av unga utan samtycke bör däremot
som utredningen har föreslagit tas upp i en särskild lag.
Den nya socialtjänstlagstiftningen för med sig relativt omfattande följdändringar i annan lagstiftning.

4.1 Förslaget till socialtjänstlag (I)
Socialtjänstlagen ersätter alla de nuvarande centrala lagarna på det
sociala vård- och serviceområdet, nämligen BvL, NvL. ShjL och barnomsorgslagen. Lagen innehåller i den utformning som den har fått i propositionen alla viktigare bestämmelser på området. Ett betydelsefullt undantag
utgörs dock av den samtidigt föreslagna lagen med särskilda bestämmelser
om vård av unga (LVU), som reglerar förutsättningarna för vård av unga
mot föräldrarnas eller den unges egen vilja.
Socialtjänstlagen är disponerad så att den i några inledande paragrafer
anger socialtjänstens mål och kommunernas ansvar för socialtjänsten. I en
andra avdelning av lagen anges i korthet socialnämndens viktigaste uppgifter inom socialtjänsten, den för den enskilde centrala bestämmelsen om
rätten till bistånd och vissa allmänna riktlinjer för socialnämndernas verksamhet. Vidare innehåller denna avdelning bestämmelser på tre tunga
vård- och serviceområden - omsorger om barn och ungdom, omsorger om
äldre människor och omsorger om människor med handikapp - samt
bestämmelser om värden i annat hem än den enskildes egna - värd i
familjehem och hem för vård eller boende.
I en särskild avdelning har getts särskilda regler till skydd för underåriga. Dessa regler motsvarar framför allt BvL:s kapitel om fosterbarnsvård m. m. Bestämmelser om avgifter m. m. inom socialtjänsten avslutar
den del av lagen som kan sägas ange det materiella innehållet i socialtjänsten.
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En avdelning om niimndorganisationcn ger st\ föreskrifter för sm:ialnämmlens sammanst-ittning m. m .. om SL'Cial distriktsnämnd och om delegation. I fortsättningen finns hestiimmelser om hl. a. nämndernas handläggning av ärenden och nämndernas register.
Socialstyrelsens och Hinsstyrelscns uppgifter inom socialtjänsten anges i
en siirskild avdelning. Lagen avslutas med bestämmelser om hl. a. överklagande av beslut.
Socialtjiinstlagen förkortas hiir och i övriga specialmotiveringar till lagförslagen SoL.

Inledande bestämmelser

Socialtjänstc11s 111c/I
I§

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund
främja människornas
ekonomiska och sociala trygghet.
jämlikhet i levnadsvillkor och
aktiva deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin
och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas
och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

Fiirsra stycket. Lagens inledande paragraf - ofta kallad portalparagrafen - anger de övergripande målen och de grundläggande värderingarna
för samhällets socialtjänst. Bakgrunden har getts i de allmänna övervägandena (avsnitt 2.2). Socialtjänsten skall medverka i en samhällsutveckling
som syftar till jämlikhet i levnadsvillkor och social och ekonomisk trygghet
för människorna. Verksamheten skall syfta till att öka den enskildes möjligheter att ta del i samhällets gemenskap, förebygga uppkomsten av sociala svärigheter och begränsa eller avhjälpa enskildas och gruppers behov
av stöd och hjälp.
Andra stycket. Paragrafen ger inte bara vägledning för socialtjänstens
inriktning utan även för formerna för verksamhetens bedrivande. Det är dä
viktigt att beakta den enskildes ansvar för säväl sin egen som medmänniskornas sociala situation. Socialtjänsten skall s1\.ledes inte inriktas pä att ta
över detta ansvar, utan på att frigöra och utveckla den enskildes egna
resurser. Samtidigt stär det klart att den enskildes faktiska möjligheter kan
vara mycket begränsade.
Tredje stycket. Utmärkande för den nya lagen är att den sä starkt
betonar att socialtjänsten skall ha sin utgängspunkt i rätten för den enskilde att själv bestämma över sin situation. I det avset:ndet innebär
socialtjänsten slutpunkten för en utveckling som har inneburit att de kontrollerande eller tvingande inslagen inom socialvärden successivt har för-
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svunnit ur lagstiftningen. Nu betonas silledes att srn:ialtjänstens insatser
skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. I avsnittet med allmänna riktlinjer sitgs vidare i 9 att socialniimndens
insatst:r för den enskilde skall utformas och genomföras tillsammans med

*

honom.
K1.111u111111e11s

an.1·1·cir

2§

Varje kommun svarar för socialtjiinsten inom sitt omräde.
Det är kommunen som har ansvart:t för socialtjänsten. Verksamheten
skall inom ramen för de övergripande målen växa fram med den kommunala självstyrelsen som grund. Kommunens valfrihet begränsas bara i den
män lagen har fllagt kommunen särskilda uppgifter inom socialtjiinsten -

*

**

med regler till
som exempelvis i 6 om rätten till bisti\nd och i 24-31
skydd för underåriga. Lagen ger saledes kommunen en långt gående frihet
att bestämma sin verksamhet.
Att det är kommunen som svarar för socialtjänsten inom sitt omrflde
utesluter inte att ocksfl andra kan ha uppgifter inom verksamheten. Av 22
framgflr att oeksi\ landstingskommunerna gemensamt med kommunerna
har ett ansvar för socialtjänstens institutioner - hemmen för vi\rd eller
boende. Socialstyrelsen och länsstyrelserna har i 67- 70 **getts bl. a. vissa
övervakande uppgifter inom socialtjänsten.

*

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen
för det stöd och den hjälp som de behöver.
Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra
huvudmän.
Första stycket. Kommunens yttersta ansvar har utförligt behandlats i de
allmänna övervägandena (avsnitt 2.3). Med detta ansvar följer en skyldighet för kommunen att i samverkan med andra samhällsorgan medverka till
att den enskilde för arbete. bereds sjukvård eller fär det stöd eller den hjälp
som han i övrigt behöver. Med ansvaret följer ocksi\ en skyldighet för
kommunen att tillfälligt ge den enskilde behövlig värd i väntan pfl att
ansvarig huvudman vidtar behövliga insatser.

Det är vistelsekommunen som skall lämna den enskilde stöd och hjälp.
Det är således den kommun där den enskilde befinner sig. när hjälpbehovet
inträder, som har ansvaret för att den enskilde fär den hjälp som han
behöver. Detta bör emellertid inte leda till att vistelsekommunen skall
vidta alla de ätgärder som kan behövas också när den enskilde iir bosatt i
annan kommun. Vistelsekommunen bör kunna flytta över ärendet till
hemkommunen, om den enskildes hjälpbehov lämpligen kan tillgodoses
där. En sådan överflyttning lär dock bara komma i fråga när den enskilde
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under en llingre tid har behov av insatser inom socialtjänsten. Man bör
sttledes inte flytta över ett ärende om tillfällig hjiilp under t. ex. en n:sa.
Mot Llenna bakgrund har i 71 ~ SoL tagits in en hestiirnrnclse enligt vilken
socialnänmLI C1r flytta över ärendet till socialnämnd i annan kommun. För
att man skall vara säker på att behövliga åtgärder verkligen kommer till
ständ hör en st1Llan överflyttning inte fä göras om inte den andra nämnuen
samtycker till att ta emot ärenuet. Har Jet således kommit upp en fråga om
att bereua vfirLI med stöd av LVLJ. fär inte ärendet flyttas över till den
andra socialnämnden fön-än socialnämnden Llär har unuerrättats och förklarat sig villig att ta emot det. Sm:ialnämnuen i vistelsekommunen är
ensam ansvarig för att bt:hövliga åtglinlcr kommer till stånd till Lless att
sm:ialnämnden i den andra kommunen har samtyckt till att ta över ärendet.
Andra stycket. Bakgrunden till bestämmelsen framgår av avsnitt 2.3.3
och 2.3.4. Avsikten med bestämmelsen om kommunens yttersta ansvar är
givetvis inte att kommunen skall träda i en annan huvudmans ställe. Det är
för att understryka detta som det här har angetts att det yttersta ansvaret
inte innebär någon inskränkning av det ansvar som åvilar andra huvudmän. Det kan emellertid uppsU\ situationer då kommunen i väntan på att en
annan huvuuman ingriper under en begränsad tid får sörja för att den
enskilde fär nödvändig hjälp. De åtgärder som vidtas inom socialtjänsten
blir Llärvid temporära och hjälpen får ges med de resurser som finns
tillgängliga inom socialtjänsten. Det yttersta ansvaret fär sMedes inte leda
till att man inom socialtjänsten upprättar bchandlingsresurser för att tillgodose sådana behov som faller inom en annan huvudmans verksamhetsomr:'uJe. I vissa fall kan det vara osäkert vilken huvudman som har att
ombesöi:ja vården. Av lagrummet följer ett ansvar för kommunen i avvaktan på att frågan löses om vilken huvudman som bär ansvaret.

4

~

För att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten skall det
varje kommun finnas en socialnämnd.
Av paragrafen framgår att det i varje kommun skall finnas en nämnd.
socialnämnden, för att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten.
Som närmare anges i de allmänna övervägandena hindrar bestämmelsen
inte att kommunen inrättar kommunallagsregleradc nämnder för allmänt
förebyggande uppgifter som faller inom socialtjänsten. Har en sådan
nämnd inrättats, t. ex. en fritidsnämnd, innebär detta emellertid inte att
denna nämnd övertar det ansvar för verksamheten som vilar pil socialnämnden. Även om en fritidsnämnd har inrättats, kvarstår således det
övergripande ansvaret för socialnämnden. Som framgår av de allmänna
övervägandena innebär detta att det åligger socialnämnden att vidta de
ytterligare åtgärder inom den allmänt förebyggande barn- och ungdomsvården som kan behövas för att den målsättning som lagen anger skall
kunna förverkligas.
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Bestämmelser om socialnämnuens sammansättning och kompetens
m. m. finns i 38-49

**·

Socialtjänstens innehåll

Socialnii 11111den.1· llflPR(fter
5

*

Till socialnämndens uppgifter hör att
göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,
medverka i samhlillsplaneringen och i samarbete meu andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen,
informera om socialtjänsten i kommunen,
genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden.
svara för omsorg och service, upplysningar, räd, stöd och värd. ekonomisk hjälp och annat bisttind till familjer och enskilda som behöver det.
Under denna paragraf anges de uppgifter som tivilar socialnämnden
inom sm:ialtjänsten. Dessa uppgifter har utförligt beskrivits i de allmänna
övervägandena (bl. a. i avsnitt 2.4). Som framgtir av lagrummet är syftet
inte att närmare reglera det sätt pti vilket socialnämnden skall fullgöra
uppgifterna. Om detta ges bl. a. vissa allmänna riktlinjer (7- IO
Det
innebär att verksamhetens inriktning och utformning i stor utsträckning fär
bedömas med utgflngspunkt i behovsstrukturen i kommunen.

**J-

Rätten till bistånd

6

*Den enskilde har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

och sin livsföring i övrigt, l)m hans behov inte kan tillgodoses pti annat sätt.
Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivä.
Biståndet skall utformas så att det stärker hans resurser att leva ett självständigt liv.
Denna paragraf anger den enskildes riitt till insatser inom socialtjänsten.
Beslut i sådan fråga får, som framgår av 72 överklagas genom förvaltningsbesvär.
Rätten till bisttind är inte knuten till nflgra särskilt angivna insatser. När
det föreligger sådana förhflllamlen som anges i lagrummet, skall den enskilde beredas ekonomisk eller annail hjälp som är anpassad efter hans behov.
Förhållandena i varje särskilt fall fär därvid bestämma insatsernas art och
utformning. Under rätten till bistånd kan således, förutom ekonomisk
hjälp. falla t. ex. färdtjänst, social hemhjälp och plats i förskola lika väl
som institutionell eller annan värd eller behandling.
Rätten till bistånd inträder om den enskilde behöver hjälp för sin försörjning och sin livsföring i övrigt. Den som på grund av otillräckliga arbetsin-

*·
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komster hehöver ekonomisk hjälp kan vara herätligad till detla. Som
ytterligare förutsättning för rätten till histånd gäller emellertid att den
enskilde själv saknar förmåga att tillgodose det föreliggande behovet. Den
som är arbetsför m:h som kan beredas lämpligt arbete är endast tillfälligt
och till dess att han själv kan klara sin försörjning berättigad till bistånd
enligt denna paragraf. När rätten till bistånd skall hedömas. skall det alltså
vägas in i vilken omfattning den enskilde själv genom egna t\tgärder kan
tillgodose det föreliggande behovet. Gäller det ekonomisk hjälp måste
hänsyn tas till såväl sådana omständigheter som har sagts nyss som den
enskildes egna tillgangar. Vägledning kan hämtas från den tillämpning
ShjL har i dag.
Som framhölls nyss omfattar rätten till bistt\nd inte bara ekonomisk
hjälp. Är den enskildes förhållanden så.dana att han för sin dagliga livsföring är beroende av stöd- och hjälpinsatser i hemmet. men saknar han
möjlighet att på egen hand skaffa sadan hjälp, kan han vara berättigad till
histänd även om han har egna tillgångar. Rätten kan di\ t. ex. omfatta social
hemhjälp med skyldighet för den enskilde att delta i kostnaderna för denna
genom avgifter.
Under rätten till bistfmd faller även stöd- och hjälpinsatser i andra fall
somt. ex. sådan vård som nu anges i 31 § BvL eller institutionell eller annan
vård som nu kan ges med stöd av NvL. Det är vidare uppenbart att rätt till
bisti\nd föreligger om det föreligger ett sfldant hjälpbehov som anges i I §
LVU.
Vid bedömningen av om den enskilde har rätt till bistånd måste hänsyn
också tas till det ansvar som kan vila på annan huvudman. Rätt till biständ
föreligger sfllcdes inte om den enskildes behov kan tillgodoses genom
någon annan huvudmans försorg.
Tolkningssvårighetcr kan uppstå såväl i fråga om när det föreligger en
rätt till bistflnd som i fråga om valet av åtgärd. Som har nämnts nyss kan
emellertid i fråga om den ekonomiska hjälpen vägledning hämtas från den
tillämpning ShjL har i dag. När det blir fråga om andra insatser än ekonomiska fär det göras en helhetsbedömning av den enskildes förhållanden
och en bedömning av vilka insatser som kan anses hehövliga och skäliga
för att ge honom möjlighet att på egen hand klara sin livsföring. Det är
uppenbart att valet av insats även måste ske med beaktande av vad som är
möjligt och rimligt med hänsyn till kommunens resurser. Detta får emellertid inte tolkas sa att socialnämnden får avvakta att ge bistånd i någon form
om den enskildes förhållanden är sådana att han behöver socialtjänstens
bistånd för sin försörjning och livsföring i övrigt.
Bisti\ndet skall syfta till att ge den enskilde en skälig levnadsnivå och det
skall utformas s:'\. att det stärker den enskildes resurser för ett självständigt
liv. Här kan hänvisas till vad som har sagts i de allmänna övervägandena
(avsnitt 2.5.5).
Socialtjänstlagen inneh1\.ller inte någon motsvarighet till den bestämmel-
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se om s. k. frivillig hjälp som finns i ShjL. Nämndens kompetens i frhga om

*·

rätten att ge sil.dan hjälp framghr redan av 5 Nämnden kan si.\ledcs med
stöd av detta lagrum ge den enskilde ekonomisk eller annan hjälp även om
förhi\llandcna inte är shdana att den cnskikle kan kräva att fä hjälp enligt
bestämmelsen om rätt till bisthnd.

Allmiinna riktlinjerfiir .rncia/11iim11de11.1· 1·erksamhet

7

~

Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen skall bygga ph nämndens sociala erfarenheter och särskilt syfta till att påverka utformningen av
nya och äldre bostadsområden i kommunen. Nämnden skall ockst\ verka
för att offentliga lokaler och allmänna kommunikationer utformas så att de
blir lätt tillgängliga för alla.
Socialnämnden skall även i övrigt ta initiativ till och bevaka att åtgärder
vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för barn
och ungdom. äldre och andra grupper som har behov av samhällets särskilda stöd. Socialnämnden skall i sin verksamhet främja den enskildes rätt till
arbete. bostad och utbildning.

Första stycket. De sociala organen får i sin dagliga verksamhet erfarenheter av otillfredsställande sociala förhållanden för enskilda och grupper.
Paragrafens formulering att socialnämndens medverkan skall bygga på
nämndens sociala erfarenheter avser delvis sådana allmänna sociala erfarenheter. Men socialnämnden skall även överföra den kunskap som nämnden i övrigt skaffar sig på samhällsplaneringen. Formerna för nämndens
medverkan har behandlats utförligt i de allmänna övervägandena (avsnitt
2.4.2).
I lagrummet har särskilt angetts att socialtjänsten bör medverka inte
bara i planeringen av nya samhällsområden utan ockst'l i sanering och
annan förändring av befintliga områden. Begreppet bostadsomrhde har här
en vid innebörd. Det omfattar hela boendemiljön och de serviceanordningar m. m. som behövs för att området skall kunna fungera på ett
tillfredsställande sätt. Vidare skall nämnden verka för att offentliga lokaler
och allmänna kommunikationer blir lätt tillgängliga för alla. Med detta
avses bl. a. att ifrågavarande anordningar skall vara så utformade att de
blir lätt tillgängliga även för rörelsehindrade personer och föräldrar med
smft barn.
I andra stycket vidgas riktlinjerna för nämndens uppgifter till att gälla
initiativ i fråga om en god samhällsmiljö över huvud. Det betyder i princip
att alla faktorer ingår som har betydelse för begreppet "god samhällsmiljö". Vidare gäller initiativen åtgärder som är ägnade att skapa goda
förhållanden för olika grupper som behöver samhällets särskilda stöd.
Näraliggande planeringsobjekt är här olika anordningar inom omsorgerna
för barn och ungdom liksom servicehus, områdescentraler och andra serviceanordningar för äldre. handikappade. barnfamiljer m. tl.

Prop. 1979/80: 1 Spec.nu1tii· SoL

528

Som har framgi\tt av de allm1inna övervägandena (avsnitt 2.2.21 har
rätten till arbete, bostad och utbildning ansetts ha si\ grundläggande betydelse för den enskildes sociala situation att den tydligt bör framgi\ av lagen.
En erinran om socialnlimndens skyldighet att främja dessa rättigheter för
den enskilde har därför tagits in i detta stycke.

8

~

Socialnämnden skall i den uppsökande verksamheten upplysa om socialtjlinsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. När det är lämpligt
skall nämnden härvid samverka med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar.
Lagrummet ger vissa riktlinjer för den uppsökande verksamheten. Ett
viktigt led i denna verksamhet är att lämna information om socialtjänsten.
Nämnden bör sprida kunskap om de olika stöd- och hjälpinsatser som kan
ges den enskilde inom socialtjänsten. Nämnden skall i den uppsökande
verksamheten särskilt inrikta sig på enskilda och grupper som av olika
orsaker kan antas behöva stöd och hjälp av nämnden. Av I~ följer att
verksamheten skall bedrivas med respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet.
En viktig förutsättning för nämndens uppsökande verksamhet är att
nämnden får kännedom om de sociala förhållandena i olika delar av kommunen. Som framgi\r av paragrafen skall nämnden, när det är lämpligt,
samverka med andra samhällsorgan och med organisationer och föreningar. Nämnden bör samverka inte bara med myndigheter utan även med
organisationer och di\ inte bara sådana med huvudsakligen sociala uppgifter utan även t. ex. fackföreningar, invandrarorganisationer m. m.

9

~

Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras
tillsammans med honom och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar.
Som framgår av de allmänna övervägandena har bestämmelsen att
nämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras tillsammans med honom grundläggande betydelse för socialtjänstens arbete. Bestämmelsen riktar sig i första hand till socialarbetarna. Den anger klart och
tydligt att socialtjänsten inte fär vidta insatser "över huvud" på klienten.
En annan sak är att det kan bli nödvändigt att med stöd av L VU ingripa till
skydd för barn och ungdom. när samförstånd inte kan uppnås. Likaledes
kan det bli nödvändigt att som en följd av det yttersta ansvaret se till att en
vuxen alkohol- eller narkotikamissbrukare blir läkarundersökt när man
kan anta att han behöver tas om hand enligt lagen om psykiatrisk värd i
vissa fall, LPV. Men även i dessa fall gäller riktmärket att socialnämndens
insatser - så långt det då är möjligt - skall utformas och genomföras
tillsammans med den enskilde.
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Den enskilde är ofta samtidigt i behov av insatser inom socialtjänsten
och av insatser från annat samhällsorgan. Nämnden skall i sådant fall
samverka med det organet så att olika insatser kan samordnas. Ibland kan
det även vara lämpligt att nämnden samverkar med organisationer eller
föreningar. En enskilds medlemskap i t. ex. en förening kan således bli av
betydelse i en frivillig samverkan mellan honom, föreningen och socialnämnden.
IO

~

Socialnämnden bör genom hjälp i hemmet, färdtjänst eller annan service
underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakter med andra.
Nämnden bör även i övrigt tillhandahålla sociala tjänster genom rådgivningsbyråer, socialcentraler och liknande, social jour eller annan därmed
jämförlig verksamhet.
Nämnden kan utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj
med uppgift att hjälpa den enskilde och hans närmaste i personliga angelägenheter, om den enskilde begär eller samtycker till det.

Första stycket. Nämndens insatser bör i första hand inriktas på att göra
det möjligt för den enskilde hjälpbehövande att bo kvar i den invanda
miljön. Genom olika sociala serviceinsatser kan nämnden underlätta boendet för den som på grund av ålder eller av annan orsak har svårt att klara
sig själv. Samtidigt är det viktigt att nämnden på olika sätt medverkar till
att bryta den isolering som kan följa av t. ex. ett handikapp. Nämnden skall
även i övrigt ge den enskilde det stöd och den hjälp som han behöver.
I andra stycket ges exempel på i vilken form verksamheten kan bedrivas. Den här gjorda uppräkningen är på intet sätt uttömmande.
Tredje stycket. Enligt 3 a § BvL kan nämnden på begäran av vårdnadshavaren utse särskild tjänsteman eller förtroendeman hos nämnden eller
annan lämplig person att lämna vårdnadshavaren stöd och hjälp vid utövandet av vårdnaden. Förevarande bestämmelse gäller var och en som
behöver hjälp i personliga angelägenheter. Samtidigt pekas på möjligheten
att utse en kontaktfamilj för att bistå den enskilde. I de allmänna övervägandena (avsnitt 2.8.7) har getts exempel på sådan verksamhet. Nämnden
kan givetvis ta upp frågan om en särskild kontaktperson eller familj såväl
på eget initiativ som på begäran. Däremot medger inte lagen att en kontaktperson utses mot den enskildes vilja.
Det bör uppmärksammas att kontaktperson eller kontaktfamilj kan utses
även i det fall en umgängesberättigad förälder anser sig behöva stöd och
hjälp av nämnden vid umgängesrättens utövande. Vårdnadshavarens medgivande krävs inte för att en kontaktperson skall kunna utses i dessa
situationer. Medger inte vårdnadshavaren att det utses en kontaktperson
åt den umgängesberättigade, kommer emellertid vid oenighet mellan föräldrarna om hur umgängesrätten skall utövas kontaktpersonens möjligheter att bistå föräldrarna och barnet att vara begränsade. I lagen sägs
ingenting om att kontaktpersonen bör ha särskilda kvalifikationer. Till
34 Riksdagen 1979/80. I suml. Nr I. Del A
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kontaktperson kan socialnämnden utse var och en som iir liimplig för
uppgiften och si:\ledes säväl förtroendeman eller tjänsteman hos nämnden
som ni\gon annan. Den enskildes hjälpbehov blir avgörande för vilka
kvalifikationer som kontaktpersonen skall ha.

Omsorger om harn och 1111gdom

*

11

Socialnämnden skall
verka för all barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhi\1landen,
i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutvcckling
och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom och
sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt för
det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till den unges bästa
motiverar det, vard och fostran utanför det egna hemmet.
1 11

*har getts allmänna, mi\linriktadc bestämmelser för kommunernas

omsorger om barn och ungdom i vid mening. Särskilda bestämmelser for

**·

förskole- och fritidshemsverksamheten finns i 12-17
Syftet med omsorgerna om barn och ungdom har angetts vara att verka för att harn och
ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden. Detta överensstämmer nära med den beskrivning av syftet med samhällets vård av barn
och ungdom som nu finns i I BvL. Vidare skall enligt 11 SoL kommunen i nära samarbete med hemmen. främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom. Detta syfte, som i dag har angetts särskilt för den förskole- och
fritidshemsverksamhet som behandlas i lagen (1976: 381) om barnomsorg.
kommer således att gälla hela den del av den kommunala socialtjänsten
som avser verksamhet för barn och ungdom.
I 11 sägs vidare att nämnden skall sörja för att barn och ungdom som
riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och det stöd som de
behöver. Bestämmelsen svarar nära mot den som nu finns införd i BvL.
Slutligen sägs det i paragrafen att om den unges bästa motiverar det, skall
nämnden sörja för att den unge får vi\rd och fostran utanför det egna
hemmet. F. n. finns bestämmelser i 31 HvL som i vissa fall ger den unge
rätt till stöd och hjälp av nämnden. De situationer som anges där faller

*

*

*

*

*·

under rätten till bistånd enligt 6
Det har emellertid ansetts påkallat all
vid sidan av bestämmelserna om rätt till bistånd i lagen skriva in det ansvar
som nämnden har för att de unga vid behov kan fä värd utanför det egna
hemmet.
I'.!

*

För barn som stadigvarande vistas i kommunen skall bedrivas förskoleoch fritidshemsverksamhet.
Förskoleverksamheten avser barn som inte har uppnått skolpliktig äldcr
och barn vilkas skolgång har uppskjutits enligt 3'.! ~ andra stycket skollagen (196'.!: 319).

Prop. 1979/80:1

Spec.motir Sol

531

Fritidshemsverksamhctcn avser skolpliktiga harn till och med tolv tirs
ålder.

13 §
Barn skall anvisas plats i förskola fri'm och med hösttcrminen det år då de
fyller sex är. Förskolan skall omfatta minst 525 timmar om aret.
De harn vilkas skolgång har uppskjutits enligt 32 § andra stycket skollagen (1962: 319) skall anvisas plats i förskola.
14 §
De barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i
sin utveckling skall anvisas plats i förskola tidigare än som anges i 13 §
första stycket eller med förtur anvisas plats i fritidshem. om inte barnens
behov av sfldant stöd tillgodoses på nflgot annat sätt.
15 §
Kommunen skall genom en planmässig utbyggnad av förskole- och
fritidshemsvcrksamheten sörja för att de barn som på grund av föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller av andra skäl behöver omvårdnad
utöver vad som följer av 13 och 14 §§ fär sådan omvflrdnad. när inte
behovet tillgodoses pfl annat sätt.
I kommunen skall finnas en av kommunfullmäktige antagen plan för
förskole- och fritidshemsverksamheten. Planen skall avse en period av
minst fem år.
16 §

Om ett barn vårdas på sjukhus eller i någon annan institution, skall
huvudmannen för institutionen sörja för att barnet får tillfälle att delta i
verksamhet som motsvarar den som erbjuds i förskola eller fritidshemsverksamhet.
17 §

Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om förskole- och fritidshcmsverksamhetens organisation.

12-17 §§
Bestämmelser om den kommunala förskole- och fritidshemsverksamheten ges i lagen (1976: 381) om barnomsorg. Lagen n:glerar kommunernas
ansvar för dessa verksamheter och ålägger kommunerna skyldighet att
svara för en planmässig utbyggnad. Lagen är ett uttryck för den stora vikt
som statsmakterna fäster vid förskolorna och fritidshemmen. Syftet med
samhällets barnomsorg är att ge barn möjlighet till en god och trygg
uppväxtmiljö. En mycket stor andel av de kommunala resurserna tas f. n. i
anspr11.k för att uppfylla det ansvar som åläggs i barnomsorgslagen. Samtidigt utgår det betydande statsbidrag till kommunerna som stöd i driften av
bl. a. daghem och fritidshem. En stor del av socialnämndernas verksamhetsområde upptas numera av arbetsuppgifter som följer av barnomsorgslagen.
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Mot bakgrund av den viktiga roll som förskole- och fritidshemsverksamheten säledcs har inom den sociala sektorn har det ansetts riktigast att foga

**

in bamomsorgslagen i Sol. I 12-16
SoL har ditrför tagits in de centrala
bestämmelserna, medan de ytterligare föreskrifterna om förskole- och
fritidshemsvcrksamhetens organisation avses bli intagna i en särskild barnomsorgsförordning. Vidare föreslås att de nuvarande bestämmelserna om
finansiering av statsbidrag till förskole- och fritidshemsverksamheten skall
fä sin plats i en särskild lag, lagen om finansiering av statsbidrag till
förskole- och fritidshemsvcrksamhet (lagförslag 10).
När bestämmelserna på så sätt har fogats in i SoL har det skett med
utgi\ngspunkt i att bestämmelserna med oförändrat innehåll och så längt
möjligt också i oförändrad form skall ta plats i den nya lagstiftningen.
Förskole- och fritidshemsverksamhcten har varit och är fortfarande i viss
omfattning föremål för särskilda utredningar i speciella kommitteer och
arbetsgrupper.

*

*

I 2 § första stycket svarar mot 4 barnomsorgs lagen. 12 andra och
tredje styckena svarar mot I § tredje stycket samma lag.
13 .~ svarar mot 5 första stycket samt andra stycket första punkten
bamomsorgslagen. 5 § andra stycket andra punkten - särskilda bestämmelser om förskola för avlägset boende barn - avses få sin motsvarighet i
bamomsorgsförordningen.
14 § svarar mot 6 § första stycket barnomsorgslagen. 6 § andra stycket

*

barnomsorgslagen avses bli förd till barnornsorgsförordningen. De ändringar som har gjorts i beskrivningen av barn som behöver särskilt stöd är
redaktionella och anpassade till beskrivningen i 20 §. Någon ändring i sak
har således inte åsyftats.
15 §svarar mot 8 § barnomsorgslagcn.
16 § svarar mot 9 § barnomsorgslagen.
I 7 § I den blivande barnomsorgsförordningen avses bli intagna de bestämmelser som f. n. finns i 2 och 3 §§. 5 § andra stycket andra punkten,
6 § andra stycket och 7 § barnomsorgslagen. Dessa bestämmelser avser
planeringen av verksamheten. Bestämmelsen i 12 § barnomsorgslagen ersätts av 68 § Sol.

0111.rnrger om äldre människor
18 §
Socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva
och bo självständigt och att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.
I de allmänna övervägandena (avsnitt 2.1<)) har samhällets insatser för
äldre människor behandlats relativt ingå.ende. I denna och följande paragraf ges en kortfattad beskrivning av socialnämndens uppgifter på detta
område. Det bör samtidigt liksom i de allmänna övervägandena strykas
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under att tlet är en viktig uppgift för olika folkrörelser. företag och fackliga
organisationer att medverka i arhetet för de äldre.
I paragrafen anges syftet med socialtjänstens insatser för de äldre. De
grundläggande kraven på självbestiimmande och normalisering läggs fast.
Socialnämnden skall genom sina insatser ge de äldre valfrihet. Nämnden
skall skapa förutsättningar för att äldre människor som önskar det kan bo
kvar i sin invanda miljö. Samtidigt skall nämnden medverka till att bryta
isolering och öppna möjlighet för de äldre till kontakter med anhöriga och
andra och till att även i övrigt ta del i gemenskapen i samhället. Man bör
verka för att äldre människor får möjlighet till en aktiv sysselsättning.
Likaså bör de äldres medverkan i samhällsliv och föreningsliv stimuleras.
Vissa sociala tjänster hlir särskilt betydelsefulla för de äldres möjligheter
att leva självständigt. Det gäller insatser som gör det lättare att bo hemma,
att behålla handlingsfrihet och att känna trygghet. Till sådana sociala
tjänster hör social hemhjälp, färdtjänst och social jour samt tillhandahållande av tekniska hjälpmedel.
19

~

Socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostäder och
ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lätti\tkomlig
service.
För äldre människor med behov av särskilt stöd skall kommunen inrätta
bostäder med gemensam service (servicehus).
Övergången från ett yrkesverksamt liv skall underlättas genom information och annat stöd.
Första stycket. Som framgår av de allmänna övervägandena är det
alltjämt så att äldre personer, generellt sett. bor sämre än andra. I lagrummet har därför lagts särskild vikt vid att socialnämnden verkar för att de
äldre får goda bostäder. Samtidigt är äldre människor ofta i behov av stödoch hjälpinsatser i hemmet. Såväl social jour som andra anordningar som
ger de äldre möjlighet att vid behov kunna komma i kontakt med någon är
av stor betydelse för tryggheten i boendet. Nämnden skall sörja för att de
äldre också ges annan service som kan underlätta boendet. I lagrummet
understryks att servicen skall vara lättåtkomlig. Äldreomsorgen måste
vara så anordnad att de äldre verkligen kan få den hjälp som de behöver.
Här har informationen om vilka sociala insatser som står till buds stor
betydelse. Men frågan om lättåtkomligheten gäller även avstånd, kommunikationer och tider. All service kan inte ges i hemmet. Det kan bli
nödvändigt att samordna insatser vid servicecentraler av olika slag.
Andra stycket. När de insatser som kan ges i hemmet är otillräckliga,
skall de äldre kunna erbjudas ett boende som kan tillgodose kraven på en
högre grad av omsorg. Lagrummet innebär en skyldighet för kommunen
att inrätta bostäder med gemensam service. Innebörden härav, bl. a. att de
äldre bör erbjudas ett boende och en service som är anpassad till deras
behov, har behandlats ingående i de allmänna övervägandena. Bostäderna
skall i fortsättningen benämnas servicehus.
Lägenhet i servicehus hyrs på samma sätt som andra bostäder och kan
berättiga till kommunalt hostadstillägg. Servicehusen kan vara del av fas-

Prop. 1979/80: I

Spl'C .motil' SoL

534

tighet. Serviceanonlningar som I. ex. social hemhjälp tar den boende i
anspråk efter eget bestämmande och betalar härför enligt gällande taxor.
Boendet hör vara så utformat att den enskilde även nattetid kan erhålla de
tjänster som han eller hon behöver för att klara sin tillvaro och känna
trygghet.
Även de nuvarande ålderdomshemmen kommer att omfattas av begreppet servicehus. Strävan bör vara att successivt övergå frän den hel inackordering som erbjuds vid älderdomshemmen till ett boende med mer individuellt anpassad service.
I tredje stycket anges särskilt nämndens ansvar för information och
andra insatst:r som är ägnade att förebygga eller begränsa omställningssvtlrigheter när de äldre lämnar yrkeslivet. Det är här i första hand fråga
om olika former av information som belyser de förändringar i den enskildes tillvaro som pensioneringen innebär eller kan innehära, upplysningar
om föreningsverksamhet m:h andra aktiviteter som står till buds liksom
särskilda rättigheter i samband med pensioneringen. Med "annat stöd"
avses individuellt inriktade insatser sasom rrtd i personliga angelägenheter,
hjälp i vissa praktiska frågor om bostad och hushåll och i förekommande
fall ekonomiska frågor.

Omsorger om människor med handikapp

20

*

Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska. psykiska
eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring för möjlighet
att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.
Socialnämnden skall medverka till att den enskilde fär en meningsfull
sysselsättning och att han fär bo på ett sätt som är anpassat efter hans
behov av särskilt stöd.
Lagrummet behandlar kommunens ansvar för att personer med olika
handikapp fär de särskilda omsorger som de behöver. Bestämmelsen tar
sikte inte bara pi'I rörelsehindrade, syn- eller hörselskadade utan ocksi'I på
personer med psykiska handikapp och på dem som har missbruksproblcm
eller andra svi'lra sociala problem. Lagrummet ger uttryck för de grundsatser för arbetet på handikappområdet som brukar sammanfattas under
begreppet integration och normalisering. I övrigt kan hänvisas till de
allmänna övervägandena (avsnitt 2.11 l.

Vård i familjehem och i hem för 1·årJ eller boende
21

*

Socialnämnden skall sörja för att den som behöver vi'mlas eller bo i ett
annat hem än det egna tas emot i ett familjehem eller i ett hem för värd eller
boende.
Socialnämnden ansvarar för att den som genom nämndens försorg har
tagits emot i ett annat hem iin det egna fä.r god vård.
Vi'lrden bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med
de anhöriga och kontakt med hemmiljön.
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MeJ vårJ i familjehem avses s.'tJan vårJ i enskilt hem som anordnas
genom socialniimnJens medverkan. Vftrd i familjehem avser inte hara vård
av ham. Också för vuxna personer kan sådan värd komma i fråga. För
placering av barn i annan familj än den egna gäller även bestämmelserna i
25-27 §*.
Med hem för värd eller boende avses alla de olika typer av institutioner
som förekommer inom den nuvarande socialvården, således sflväl harnoch ungdomshem, ungdomsvårdsskolor och nykterhetsvärdsanstalter som
övriga institutioner av inackorderings- eller behandlingskaraktär.
Enligt andra stycket har socialnämnden ansvaret för att den som vårdas i
annat hem än det egna fär god värd. Som närmare utvecklats i den allmänna motiveringen skall såJan vård som här avses som regel ingå som ett
led i en sammanhållen vård och behandling. Socialnämnden som har
ansvaret för vårdplaneringen har således kvar sitt ansvar även i det fall
någon del av vården ges genom annan huvudmans försorg. I tredje stycket
har grundsatsen om närhet kommit till uttryck. Vflrden bör förläggas och
genomföras på sådant sätt att samhörigheten och kontakt med de anhöriga
och med hemmiljön främjas.

21*
Det behov av hem för värd eller boende som är gemensamt för kommunerna inom en landstingskommun skall tillgodoses av landstingskommunen och kommunerna i området.
Behovet av sådana hem och ansvaret för deras inrättande och drift skall
redovisas i en plan. Planen upprättas av landstingskommunen och kommunerna i området gemensamt. Det skall redovisas för länsstyrelsen.
Landstingskommunen och kommunerna inom en landstingskommun har
ansvaret för att behovet av hem för vård eller boende blir tillgodosett.
Behovet av sådana hem skall redovisas i en plan. Planen blir det instrument
genom vilket ansvaret för institutionernas inrättande och drift fördelas
mellan landstingskommunen och kommunerna. Vilket behov som är gemensamt för kommunerna inom landstingskommunen är givetvis en fråga
som fär bedömas av de berörda parterna från fall till fall. Bestämmelsen tar
emellertid främst sikte på de tyngre institutionerna, dvs. dem som motsvarar dagens nykterhetsvårdsanstalter och ungdomsvårdsskolor. Dessa institutioner torde ofta kräva sådana resurser och så stort befolkningsunderlag
att de kräver ett större upptagningsområde än kommunens. Även andra,
mindre hem t. ex. barnhem, som kommunerna i ett landstingsomräde har
ett gemensamt behov av skall redovisas i planen.
Utanför bestämmelserna faller sådana mindre hem som i dag drivs av
varje primärkommun för sig. Detta innebär emellertid inte att de skall
lämnas obeaktade vid planeringen. De utgör tvärtom ett nödvändigt underlag när behovet av sådana hem som skall vara gemensamma för flera
kommuner skall fastställas.
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Det är viktigt att institutionsplaneringen blir så flexibel som möjligt.
Planen skall utgöra ett instrument för ansvarsfördelning och inte en detaljreglering av institutionerna.
Ansvaret för upprättande av planen skall åvila landstingskommunen och
kommunerna gemensamt. De frågor som därvid kan uppkomma förutsätts
bli lösta i regionala samradsorgan. Planen skall redovisas för länsstyn:lsen.

2H
Vård i familjehem och hem för vård eller boende skall bedrivas i samråd
med socialnämnden.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
ytterligare föreskrifter om värd i sådana hem.
Socialnämnden har ansvaret för att den enskilde fär den värd som han
behöver. Detta ansvar gäller ock.stl sedan den enskilde har tagits emot i
familjehem eller i hem för värd eller boende. Det innebär att vården i
hemmet skall planeras i samrt'ld med nämnden. Vidare bör nämnden hållas
underrättad om i varje fall alla större förändringar i den enskildes förhållanden under vistelsen i hemmet.
När det gäller formerna för intagning i hem som har annan huvudman än
kommunen bör det ankomma på landstingskommunerna och kommunerna
att gemensamt utarbeta riktlinjer. som tillgodoser berättigade anspråk på
medinflytande från socialnämnderna. Det är viktigt att dessa riktlinjer
utformas på ett sådant sätt att man behi\ller kontinuiteten i vårdarbetet och
att de medger ett snabbt och smidigt förfarande.
Enligt andra stycket förutsätts regeringen meddela ytterligare föreskrifter. Nuvarande stadgor bör därvid ersättas med en förordning. I denna bör
ges vissa övergripande riktlinjer för värdens bedrivande. Regeringen föreslås vidare fä möjlighet att överlåta sin befogenhet att meddela ytterligare
föreskrifter pä en myndighet. Avsikten är att uppdra åt socialstyrelsen att
meddela de ytterligare föreskrifter som kan anses behövliga.

Särskilda regler till skydd för underåriga
24§

Var och en som får kännedom om att en underärig misshandlas i hemmet
eller annars behandlas där på ett sådant sätt att det är fara för hans hälsa
eller utveckling bör anmäla detta till socialnämnden.
Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt de som är
anställda hos sådana myndigheter är skyldiga att genast till socialnämnden
anmäla om något gör att socialnämnden behöver ingripa till en underårigs
skydd. Detta gäller även läkare, lärare, sjuksköterskor och barnmorskor
som inte har sådan anställning i fråga om vad de får veta i sin yrkesverksamhet.
Anmälningsplikt gäller även för dem som är verksamma inom kommunal
familjerådgivning, om de i sin verksamhet får kännedom om att en underårig misshandlas i hemmet.
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första och andra styäena motsvarar 93 BvL.
Fiirsta stycket har till syfte att säkerställa att socialnämnden så snart
som möjligt fär kännedom om när en underärig far illa i hemmet. Uppmaningen till allmänheten att anmäla missförhållanden har knutits till fall av
misshandel eller annan behandling som innebär fara för den unges hälsa
eller utveckling. Det innebär alltså en inriktning på sådana fall där det
allmänna har en skyldighet att ingripa genom ett straffrättsligt föifarande (3

*

*

kap. 5 brottsbalken) eller vårdåtgärder (I
LVU). Det finns i detta
sammanhang också anledning att påminna om det förhud mot kroppslig
bestraffning eller annan kränkande behandling av barn som har tagits upp
genom ett tillägg till 6 kap. 3 föräldrabalken och trätt i kraft den 1 juli
1979.
Bestämmelsen i första stycket är liksom i BvL en rekommendation. Den
saknar alltså straffsanktion.
Andra stycket innebär däremot en plikt för vissa offentliga organ och
befattningshavare vid dessa att göra anmälningar. Anmälningsskyldigheten gäller för
I. myndighet vars verksamhet herör barn och ungdom: härmed avses
främst åklagar- och polismyndigheter, skolmyndigheter, centraler för psykisk barn- och ungdomsvård, barnavårdscentraler samt de särskilda organ
som kan finnas inrättade för allmän ungdomsvård;
2. anställda vid de myndigheter som avses under I:
3. läkare. lärare. sjuksköterskor och barnmorskor även om de är privat
verksamma.
Anmälan skall göras till socialnämnden om något gör att nämnden behöver ingripa till underårigs skydd. Med detta avses alla de fall dä det kan
antas att brister i omsorgen om en underårig eller något annat förhållande i
hemmet medför fara för den underftriges hälsa eller utveckling och det kan
finnas anledning för socialnämnden att bevaka den unges intressen, i sista
hand med stöd av L VU.
Den som underlåter att fullgära anmälningsplikten kan riskera påföljd i
disciplinär ordning. Något allmänt straffansvar är däremot inte föreskrivet.
Tredje stycket. Bestämmelserna i andra stycket tar inte sikte på socialnämndens tjänstemän och förtroendevalda. För dem gäller en allmän skyldighet att ingripa till de ungas skydd. De sekretessregler som enligt den
föreslagna sekretesslagen skall gälla inom kommunal familjerådgivning
innebär emellertid att uppgift från familjerådgivningen kan lämnas till
annan myndighet endast med stöd av särskild föreskrift i lag eller förordning. Därvid har förutsatts att sådana undantagsregler om uppgiftslämnandet skulle samlas i SoL samt att det knappast kunde bli frftga om att
uppgifter skall lämnas från familjerådgivningen annat än i mycket speciella
undantagsfall. I enlighet med dessa intentioner har det i detta stycke
angetts att anmälningsplikten gäller också för den som är verksam inom
kommunal familjerådgivning, om han i denna verksamhet får kännedom
om att ett barn misshandlas i hemmet.

*
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25*
En underärig fär inte utan socialnämndens medgivande tas emot för
stadigvarande värd och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av
hans föräldrar eller någon annan som har vårdnaden om honom. Som ett
medgivande anses socialnämndens beslut att bereda den underärige vård i
ett visst familjehem.
Är det frågan om att ta emot ett utländskt barn i syfte att adoptera det.
skall medgivandet inhämtas innan harnet lämnar sitt hemland. Medgivandet upphör all gälla om inte barnet har tagits emot i hemmet inom ett år
från det medgivandet lämnades.

**

Bestämmelserna i 25-30
har behandlats i de allmänna övervägandena. avsnitt 2.12.2-5. Reglerna ersätter reglerna i 7 kap. (47-54 ~§) BvL
om fosterbarnsvärd m. m. Vissa knmplctteramle regler avses bli meddelade genom verkställighctsförcskriftcr.
Fiirsta stycket motsvarar i huvudsak bestämmelserna i 47 § första och
t:järdt: styckena BvL om tillstånd att ta emot fosterbarn. Som en följd av
bestämmelsen i 30 § att nämnden i vårdnadshavarens hemkommun är den
nämnd som har det samlade tillsynsansvaret har i andra punkten gjorts ett
generellt undantag från kravet på medgivande i de fall dä nämnden själv
har ombesörjt vård i ett visst familjehem. Detta gäller alltsä både när en
placering har skett med stöd av L VU och när den enbart har skett enligt
reglerna i SoL.
Vilka kriterier som skall gälla för att ett medgivande skall lämnas har
inte särskilt sagts ut i lagen. Vid bedömningen bör ledning hämtas från
regeln i 26 §, som uttrycker vilka förhållanden barnet bör kunna tillförsäkras i det nya hemmet. Barnet bör alltså kunna garanteras en god värd och
fostran och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden. Det bör kunna erbjudas en lämplig utbildning.
I kravet på gynnsamma uppväxtförhållanden bör liksom i BvL inbegripas
sådana faktorer som en för barnet lämplig familjesammansättning och goda
förhållanden både i hemmet och dess omgivning. Sålunda bör beaktas de
blivande värdarnas och deras närmastes hälsotillstånd. Barnets speciella
personlighet eller läggning. dess behov och förutsättningar bör klarläggas.
Kravet pi\ medgivande gäller för underåriga, dvs. barn upp till 18 års
ålder. Det ligger i sakens natur att ungdomar i de övre åldersskikten ihland
lämnar föräldrahemmet för att bo hos andra t. ex. för att studera på annan
ort. Det är då som regel inte fråga om att barnet får vård och fostran i det
nya hemmet. Något medgivande enligt bestämmelsen krävs inte i sådana
fall.
Andra stycket är ett specialfall av kravet på medgivande enligt första
stycket. Det har tillkommit som en följd av det ökade antalet s. k. internationella adoptioner under det senaste årtiondet. Mi'.lnga av de barn som
kommer till Sverige i syfte att de skall adopteras här har under en längre
eller kortare tid innan adoptionen är slutligen genomförd en särskilt utsatt
ställning. De liksom deras blivande föräldrar är därför i behov av särskilt
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stöd frän samhället. Det är viktigt att detta stöd kan ges sfl tidigt stim
möjligt och till alla som hcrörs.
Bestämmelsen saknar direkt motsvarighet i Bv L. Den kan dockjiimföras
med institutet förhandshesked enligt 47 tredje stycket i det avseendet all
prövningen av hemmet sker innan ett visst harn har kommit i fråga. Den är
dock till skillnad från förhandsbeskedet utformad som ett krav för de
hlivande adoptivföräldrarna att skaffa sig ett medgivande. Har ett medgivande lämnats, innebär det också till skillnad från förhandsbeskedet ett
definitivt godkännande, dvs. det krävs ingen ny prövning när harnet har

*

kommit till hemmet.
När nämnden överväger om ett medgivande skall lämnas måste bedömningen koncentreras på hemmets och de blivande föräldrarnas Himplighet.
Man får bedöma om dessa allmänt sett kan antas kunna ge ett barn god
vård ()(;h fostran och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden. Med hiinsyn till den speciella karaktären av denna prövning bör i ett medgivande
kunna anges t. ex. att föräldrarna får ta emot ett barn i en viss älder eller av
ett visst kön eller att de har möjligheter att ta hand om ett sjukt eller
handikappat barn. Medgivandets karaktär av förhandsprövning har också
motiverat bestämmelsen i andra punkten att medgivandet upphör att giilla,
om barnet inte har kommit till hemmet inom ett år från det medgivandet
gavs.
Medgivande skall sökas innan barnet liimnar sitt hemland. Skulle det i
något fall förekomma att barnet kommer till Sverige utan att medgivande
har inhämtats dessförinnan, befriar det inte de hlivande föriildrarna från
skyldighet att söka medgivande enligt huvudregeln i första stycket.

*

Den som inte följer föreskrifterna i 25 kan dömas till böter (74 ~ ).
Skyldigheten att inhämta socialnämndens medgivande åvilar dem som
tänker ta emot ett barn i sitt hem. Detta hindrar självfallet inte att harnets
vårdnadshavare eller annan kan göra framställningen till nämnden om att
vidta prövning enligt bestämmelsen.
26

*

Socialnämnden skall
medverka till att de underåriga som avses i 25 §får god värd och fostran
och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden,
verka för att de fär lämplig utbildning och lämna vi\.rdnadshavarna och
dem som vårdar sådana underåriga råd, stöd och annan hjälp som de
behöver.

*

Bestämmelsen motsvarar i huvudsak 49 BvL. Den gäller oavsett om
barnet är placerat i familjehem genom vårdnadshavarens eller genom socialnämndens försorg eller har kommit till hemmet under sådana omständigheter som avses i 25 § andra stycket. Den uttrycker socialnämndens
skyldigheter mot barnet men också mot dess vårdnadshavare och dem som
har barnet i sin vård.
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Nämnden bör ht1lla en fortlöpande kontakt med håde barnets föräldrar
och det hem där barnet får sin vård lH:h fostran. Den bör se till att barnet
har det bra där det är men också på olika sätt främja barnets och värdarnas
kontakter med föräldrahemmet. Man bör alltid hälla i minnet att i normalfallet barnet efter en längre eller kortare tid skall återförenas med sina
föräldrar.
Föreskriften att nämnden skall verka för att barnet får en lämplig utbildning innebär skyldighet för nämnden att genom räd och vägledning och.
1:m det behövs, olika slag av praktisk hjälp söka åstadkomma att barnet får
en utbildning som är lämplig med hänsyn till dess anlag och övriga omstlindigheter.
Nämndens insatser bör anpassas till behoven i varje särskilt fall. Nämndens ansvar kvarstår till dess barnet fyller 18 ar.
Närmare föreskrifter om i vilka former nämndens skyldigheter enligt
26 § sbll utövas avses bli meddelade genom verkställighetsföreskrifter.
27

*

När ett barns bästa kräver det. får socialnämnden förbjuda en person
som har sitt hem inom kommunen att utan nämndens medgivande ta emot
andras underåriga barn för sådan vistelse i hemmet som inte är tillfällig.
Bestämmelsen har överförts från 51 §första stycket BvL utan annan
ändring i sak än att även här åldersgränsen höjs från 16 till 18 år. Den har
betydelse främst för att förhindra olämpliga fcriebarnsplaceringar. Den
kan emellertid också användas för att komma till rätta med missförhållanden i ett familjedaghem.
Ett förbud behöver inte vara generellt. Det kan begränsas till att avse
t. ex. barn i en viss ålder eller mottagande i en viss bostad eller förbindas
med andra villkor. Det kan återkallas eller ändras, när förhållandena ger
anledning till det.
Någon motsvarighet till 51 § andra och tredje styckena BvL har inte
ansetts behövlig i den nya lagstiftningen. I dessa bestämmelser angavs
bl. a. att ett meddelat förbud gällde också vid flyttning till en annan kommun.
28

*

Socialnämnden får för viss tid eller tills vidare förbjuda den som har
vårdnaden om en underårig att ta denne från ett hem som avses i 25 §.om
det finns risk som inte är ringa för att barnets kroppsliga eller själsliga hälsa
skadas om det skiljs från hemmet.
Om det finns sannolika skäl för att en sådan risk föreligger men den
behövliga utredningen inte har kunnat slutföras. får ett tillfälligt förbud
meddelas att gälla i avvaktan pä att ärendet kan slutligt avgöras. dock
högst fyra veckor.
Ett förbud enligt denna paragraf hindrar inte att barnet skiljs från hemmet på grund av ett beslut enligt 21 kap. föräldrabalken.
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Bestämmelsen svarar mot nuvarande 50 ~ BvL. Den har hctydclsc fr~imst
för harn som har placerats i ett enskilt hem utvalt av föräldrarna. eller
genom socialnämnden\ försorg har heretts varu i ett familjehem utan att
vara föremtil för vtird med stöd av LVU. Så Hinge den unge är föremål för
vård med stöd av LVU är den i vardnaden ingående hcfogenhcten att
hcstämma barnets vistelseort satt ur kraft.
Bestämmelsen syftar till att bevaka harnens hästa. Grundförutsättningen
är att vårdnadshavaren har rätt att bestämma var barnet skall vistas.
Denna rätt kan dock i vissa fall komma att stå i strid med vad som är häst
för barnet. Regeln ger en möjlighet att sätta vårdnadshavarens bcstämmanderiitt över barnet ur kraft. Förutsättningen är därvid att det föreligger en
inte obetydlig risk för att harnets kroppsliga eller själsliga hälsa skulle ta
skada. om det tvingades flytta från det hem där det befinner sig. Enhart en
övergående störning eller annan tillfällig olägenhet är inte tillräckliga skäl
för att meddela ett förbud.
Bland de omständigheter som skall beakias är harnets ålder, utvecklingsgrad. egenskaper och känslobindningar. Vidare maste beaktas den tid
barnet har vardats på annan plats än hos föräldrarna, de levnadsförhållanden barnet har och dem som det skulle komma till. FöriHdrarnas kontakter
med barnet under den tid som de har varit åtskilda bör också kunna vägas
in.
En viktig faktor vid bedömningen om det föreligger behov av att meddela ett förbud mot flyttning är barnets egen vilja. Har barnet fyllt 15 år bör
dess vilja inte frångås utan vägande skäl. Men även yngre barns inställning
bör beaktas. Barnets önskemål kan ha betydelse för bedömandet av risken
för skada på barnet vid en flyttning. Det bör i sammanhanget uppmärksammas att ett förbud mot flyttning genom de nya reglerna kan meddelas ända
till dess barnet fyller 18 är.
Socialnämndens befogenhet att meddela förbud med stöd av 28 ~ är
underordnad reglerna i 21 kap. FB om verkställighet av dom eller beslut
rörande vårdnad m. m. Detta uttrycks genom paragrafens tredje stycke.
Det innebär bl. a. att nämndens beslut upphör att gälla om länsrätten med
stöd av 21 kap. 6 § FB har beslutat att barnet skall överflyttas till vårdnadshavaren. Det säger sig självt att nämnden inte bör meddela förbud mot
flyttning när länsrättens förordnande redan föreligger.
I andra stycket ges nämnden möjlighet att meddela ett tillfälligt förhud i
avvaktan på att ärendet kan avgöras slutligt. Skälet är att nämnden i annat
fall riskerar att bli ställd inför faktum att vårdnadshavaren redan har
genomfört förflyttningen. Ett tillfälligt förbud gäller i högst fyra veckor.
29

*

Socialniimndcns ordförande fär meddela förbud enligt 28 §. om socialnämndens prövning inte kan avvaktas utan fara eller allvarlig olägenhet.
Ett förbud som ordföranden har meddelat gäller tills vidare i avvaktan på
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nlimndens prövning. Nämnden ska.Il pröva förhudet utan dröjsmål och
senast inom tio dagar från ordförandens beslut.
Det kan vara nödviindigt att meddela Jtt förbud mot fiyttning enligt 28 §
med största skyndsamhet för att förhindrlt att ett barn lider allvarlig skada.
Socialnämndens ordförande har därför gbtts behörighet att fatta ett si'ldant
heshn. om nämndens prövning inte kan javvaktas utan fara eller allvarlig
oHigenhct. En motsvarande hestämmelss finns i 11 § BvL.
Ordförandens beslut gäller omedelbart. Det kan inte överklagas. Det
skall dock prövas av hela nämnden skyndsamt och senast inom tio dagar
från beslutet. Även detta motsvarar i sak vad som nu gäller enligt 11 § BvL.

30 §
Ett medgivande enligt 25 § första stycket meddelas av socialnämnden i
vårdnadshavarens hemkommun. Om nämndens prövning gäller ett hem i
en annan kommun. skall nämnden rådgöra med socialnämnden i den
kommunen innan den fattar sitt beslut.
Ett medgivande enligt 25 § andra stycket meddelas av socialnämnden i
de blivande adoptivföräldrarnas hemkommun.
Den nämnd som har lämnat medgivande enligt 25 § fullgör skyldigheterna enligt 26 S samt beslutar i frågor som avses i 28 §.

s

Fiirsta wh tredje styckena. Genom bestämmelsen i 30 uttrycks den
princip som är ny i SoL, nämligen att en och samma socialnämnd skall ha
det sammanhållande ansvaret för alla beslut, som rör ett barn i ett annat
hem än det egna. Det skall alltså primärt vara en nämnd som har att göra
medgivandeprövningen enligt 25 §. har ansvaret för tillsyn och kontakter
enligt 2h §och meddelar ett eventuellt förbud mot återfiyttning enligt 28 §.
Det har ansetts viktigt att principen om det samlade ansvaret tydligt
framgår av lagen.
Medgivande att ett barn far tas emot för vård och fostran i ett hem som
intt: tillhör dess föräldrar eller en särskilt förordnad förmyndare skall alltså
enligt huvudregeln meddelas av nämnden i vårdnadshavarens hemkommun. Skulle barnets vardnadshavare vara bosatta i olika kommuner, torde
i och för sig båda socialnämnderna bli att anse som formellt behöriga.
Normalt lär dock barnet ha en starkare faktisk anknytning till någon av
vårdnadsh;warna. Med hänsyn till syftet med bestämmelsen, dvs. att det
samlade ansvart:t för barnet skall främja kontinuiteten i kontakterna mellan föräldrahemmet och vårdarhemmet och underlätta en framtida äterfiyttning av barnet till dess hem. bör som regel nämnden i den kommun där
barnet har sin starkaste anknytning vara den som är närmast ansvarig.
Skulle det senare visa sig att en annan nämnd är lämpligare för att upprätthi'llla den tillsyn och fullgöra de övriga skyldigheter som åvilar nämnden
enligt 26 §. bör ärendet kunna fiyttas över till den nämnden med stöd av
71 §.
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Om det hem som skall prövas i ett iirende om medgivande ligger i en
annan kllmmun än den där vårdnadshavarna iir bosalta. kan det vara svårt
för den beslutsfattande nämnden att ensam göra en sa fullst~indig prövning
av hemmets liimplighet som regeln om medgivande i 25 § förutsätter. Det
har därför föreskrivits en skyldighet att samråda med socialnämnden i den
kommun där hemmet är beläget innan medgivande lämnas. Härigenom
uppmärksammas även den andra nämnden pa att det inom kommunen
kommer att finnas ett barn. vilket den nämnden som en följd av det yttersta
ansvar som föreskrivs i 3 § SoL också har en skyldighet att värna om.
Frän huvudregeln om att nämnden i vårdnadshavarens hemkommun är
beslutsfattande görs i andra .lfycket ett självklart undantag för de fall där
medgivande söks att få ta emot ett adoptivbarn från utlandet. Här är det i
stället nämnden i de blivande adoptivföräldrarnas hemkommun som är
ansvarig.
31 §
Enskilda personer eller sammanslutningar fär inte bedriva verksamhet
som syftar till att förmedla underariga till hem som avses i 25 §.
Om rätt för auktoriserade sammanslutningar att i vissa fall lämna förmedlingshjälp m. m. finns bestämmelser i lagen ( 1979: 552) om internationell adoptionshjälp.
54 § BvL innehåller ett förbud för enskild person eller sammanslutning
att utan tillstånd av socialstyrelsen bedriva förmedlingsverksamhet beträffande fosterbarn.
Både fosterbarnsutredningen och socialutredningen har föreslagit att det
inte längre skall finnas någon möjlighet att meddela tillstånd till förmedlingsverksamhet. Vid remissbehandlingen av socialutredningens slutbetänkande har förslaget lämnats utan erinran. I prop. 1978/79: I08 om organisationen av verksamheten med internationella adoptioner m. m. har regeringen föreslagit att en viss typ av förmedlingsverksamhet skall regleras i en
särskild lag, lagen om internationell adoptionshjälp. Lagen antogs av riksdagen i maj 1979 och har trätt i kraft den I juli 1979. I samband med
riksdagshehandlingen uttalades (SoU 1978/79: 41. rskr 346) att - med det
undantag som kommer att finnas i lagen om internationell adoptionshjälp
- det i sociallagstiftningen bör finnas ett generellt förbud för enskilda
personer och sammanslutningar mot att bedriva fosterbarnsförmedling.
Förbudet borde, framhöll riksdagen, tas in i den sm:ialljänstlag som regeringen förväntades lägga fram för riksdagen inom kort.
Den nu föreslagna bestämmelsen innebär alltså ett generellt förbud för
enskilda personer att bedriva verksamhet som syftar till att förmedla barn
till människor som önskar ta emot andras barn för värd och fostran.
Samma förbud gäller enskilda sammanslutningar med det undantag som nu
regleras genom lagen om internationell adoptionshjälp. För innebörden av
begreppet "bedriva verksamhet" kan i detta sammanhang hämtas ledning
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av vad jag har anfört i propositionen 1978/79: 108. Jag har där förordat
bl. a. att enskilda personer med begränsade kontakter i utlandet i regel
skall tillåtas alt förmedla enstaka adoptivbarn. Det bör pä motsvarande
sätt inte anses vara en otillåten verksamhet om en enskild i ni'lgot enstaka
fall utan att det kan anses ske planmässigt förmedlar kontakter mellan
villiga vårdare rn..:h ett barns företrädare.
Den som bryter mol förbudet i första stycket kan ådömas straffpäföljd
enligt 74 §.

32 §
Bestämmelser om värd av unga i vissa fall finns i lagen ( 1979: (){))med
särskilda bestämmelser om vård av unga.
I paragrafen erinras om att ytterligare regler med syfte att ge särskilt
skydd ät barn och unga finns i LVU. Det bör anmärkas att L VU inte bara
avser underåriga utan innehåller regler som kan gälla unga upp till 20 är
och i visst fall även något däröver.

Avgifter m. m.

33 §
Socialnämnden får återkräva ekonomisk hjälp som den enskilde har
erhållit enligt 6 §. endast om den har lämnats som förskott på i:n förmån
eller ersättning eller till den som är indragen i arhetskontlikt.
Har ekonomisk hjälp lämnats i annat fall iin som avses i 6 §. får socialnämnden återkräva hjälpen. om den har getts under villkor om ä\erhetalning.
Bestämmelsen har behandlats i de allmänna övervägandena. avsnitt
2.15. I.
Första stycket. Ekonomisk hjälp som har lämnats som bistånd med stöd
av 6 § är enligt huvudregeln inte förenad med äterbetalningsskyldighet. I
bestämmelsen anges i vilka fall undantag från denna huvudregel fär göras.
Rätt till bistånd i form av ekonomisk hjälp kan inträda vid mer tillfälliga
hjälpbehov. Den enskilde kan vara berättigad till bistånd i avvaktan på
utbetalning av en förmän eller ersättning. t. ex. lönefordran. Har biståndet
i ett sådant fall getts under förutsättning att det skall utgöra förskott. är den
enskilde i enlighet med vad som har överenskommits skyldig att återbetala
vad han har tagit emot.
Återbetalningsskyldighet föreligger även för ekonomisk hjälp som har
lämnats till den som är indragen i arbetskonnikt. Även här är det angeläget
att sökanden blir informerad om äterhetalningsskyldigheten. Nämnden bör
mot bakgrund av motiven till 36 § andra stycket och 37 § vänta med
återkrav till dess den enskilde har återvunnit sin betalningsförmåga.
Återkrav kan även komma i fråga när den enskilde har fått bistånd
genom ofullständiga, oriktiga eller annars vilseledande uppgifter. Återbe-
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talningsskyldighet kan i sådana fall föreligga på allmänna skadestä.ndsriittsliga grunder. Talan om återkrav fär föras vid allmän domstol och för sadant
återkrav gäller den preskriptionstid som är föreskriven för civila fordringar.
Andra styckl't. Socialnämnden får som framgä.r av de allmänna överv;igandt:na. avsnitt 2.5. ge den enskilde ekonomisk eller annan hjälp även i
andra fall än när det föreligger en rätt till bistånd. Sådan ekonomisk hjälp
far enligt andra stycket återkrävas. Återkrav förutsätter emellertid att den
enskilde när hjälpen lämnades har underrättats om sin äterbetalningsskyldighet. I lagrummet har därför föreskrivits att rätt till återkrav föreligger.
om hjälpen har lämnats under villkor om återbetalning. Har således nämnden lämnat den enskilde ekonomisk hjälp i annat fall än som avses i 6 §
men dä inte gjort klart att återbetalningsskyldighet föreligger, har nämndens rätt att begära ersättning av den enskilde fallit bort.
Säkerhet för återhetalning

Jag vill i detta sammanhang aktualisera en annan fråga som har uppmärksammats av säväl socialutredningen som bl. a. JO vid tidigare tillfallen. Jag tänker på den praxis som kommunerna i många fall tillämpar.
nämligen all redan i samband med utbetalningen av ett bidragsbelopp låta
bidragstagaren utfärda en fullmakt för kommunen att uppbära en framtida
fordran och där fullmakten i praktiken innebär att bidragstagaren överlåter
fordran på kommunen. Det är här inte fråga om sådana förskottsfall där
kommunerna redan genom bestämmelse i lag (t. ex. 17 kap. 4 § AFLl har
rätt att fä ersättning för en förmån som har förskotterats i avvaktan på
beslut av annan myndighet.
Som socialutredningen har påpekat kan man främst av två skäl diskutera
lämpligheten av den praxis som har utvecklat sig vid sidan av lagbestämmelser. För det första kan socialnämnden på detta sätt komma att sätta den
regel ur spel som säger att kommunen inte har rätt att få ersättning för sina
utlägg, om den ersättningsskyldige genom betalningen skulle komma att
sakna behövliga medel för sig och de sina (36 § andra stycket SoL). Den
prövning som är en förutsättning för rätten till återbetalning riskerar alltsä
att aldrig bli gjord. För det andra gäller enligt svensk rätt att vissa fordringar inte kan överlätas med bindande verkan, innan de har förfallit till
betalning. Hit hör bl. a. fordran på lön. Detta har ibland förbisetts i den
praktiska tillämpningen.
Av vad jag har sagt nu framgår att jag liksom bl. a. socialutredningen
anser att man måste använda fullmakter i samband med utbetalning av ett
bidrag med försiktighet och omdöme. Att förbjuda användningen av fullmakter skulle dock kunna leda till orimliga konsekvenser. Som allmän
handlingslinje vill jag förorda följande.
Om ett bidrag beviljas under den förutsättningen att det är ett förskott på
nägon fordran som hjälptagaren är berättigad till från annan men som inte
35 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr I. Del A
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kan överbtas innan 1.kn har förfallit till hetalning - t. ex. lön - hör det
göra~

helt klart för

hj~ilptagaren

att han i princip lir skyldig att hetala

tillhaka hjlilphcloppet nlir den andra fordran förfaller till betalning. I samhand härmed hör det kunna förekomma att hjälplagaren ger socialnämnden
fullmakt all lyfta det vlinlade hcloppet. Hjiilptagaren hör då upplysas om
att fullmakten kan äterkallas av honom. Socialnämnden är hara att anse
som ombud för hjiilptagaren. Detta innehär alltsä inte all hjälptagaren
samtidigt medgcr att socialnämnden ocksa fär tillgodogöra sig det uppburna heloppct den dag det betalas ut. För att kunna göra detta maste
nämnden kontakta hjlilptagaren pä nytt och kontrollera att han lir införstädd med att

avr~ikning

sker mot förskottet. Niimnden hör därvid pröva

om hjälptagarcn har möjlighet att klara äterbetalningen. Om nämnden
anser att hjälptagaren är i stand till detta men hjälptagaren mot slit.ter sig att
niimnden tillgodogör sig hcloppet. far nämnden väcka talan enligt vanliga
regler. Eftersom nämndens fullmakt därmed maste anses il.lerkallad. åligger det nämnden att

redovi~a

heloppet till hjälptagaren. Någon möjlighet

för niimnden att innehålla hcloppet i avvaktan pä att nämndens talan
prövas finns inte. Har nämnden i samband med utbetalningen försett sig
med någon slikerhet för äterbetalningen. t. ex. i form av pant. fär den
diiremot naturligtvis hehålla säkerheten till dess tvisten är avgjord.
Ekonomisk hjälp som falkr utanför rätten till biständ skall ju enligt
huvudregeln återbetalas. om förbehåll har gjorts om detta i samband med
att hjälpen beviljades. Regelmässigt kommer man därt'ör redan vid utbetalningen att ta upp fragan med klienten om hur återbetalningen skall göras.
Även här måste socialnämnden beakta den enskildes ekonomiska villkor i
samband med återkravet så att detta inte leder till att den ersättningsskyldige kommer att sakna medel till sin eller familjens försörjning. Skulle så
vara fallet. kan nämnden överväga att i stället skjuta upp kravet till en
senare tidpunkt eller kanske helt efterge det. Även i dessa fall kan det
finnas anledning för nämnden all förse sig med en säkerhet för återbetalningen. Samma principerbörda gälla som i förskottsfallen.

34

~

Stöd- och hjälpinsatser av hchandlingskaraktär som socialnämnden har
beslutat om medför inte kostnadsansvar för den enskilde vårdtagaren.
Om en underärig genom socialnämndens försorg får vård i ett annat hem
än det egna. iir föräldrarna skyldiga att i skiilig utsträckning delta i kommunens kostnader enligt grunder som regeringen föreskriver.
Enligt huvudregeln skall stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär
inte vara förenade med kostnader för den enskilde hjälpbehövande. Den
som genom socialnämndens försorg bereds vard i ett enskilt hem eller på
en institution skall således inte behöva svara för kostnaden för detta.
Bestämmelserna i AFL om reduceringar i vissa fall av socialförsäkringsförmå:ier bör dock uppmiirksammas. Likaså bör uppmärksammas att sådana
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stöd- m:h hjälpinsats1:r som inte har värd eller hehandling Sllm primärt
syl"k - t. ex. inackordering på ett inackorderingshem - kan medföra ett
kostnadsansvar för den enskilde.
Från huvudregeln görs i lagrummets andra stycke det undantaget att
förälder är skyldig att i skiilig utstriickning delta i kommunens kostnader
för vård som genom socialnämndens försorg bereds underårig i annat hem
än det egna. Föräldrarnas kostnadsansvar bör doå inte vara obegränsat.
Avsikten är att regeringen liksom nu enligt kungörelsen ( 1973: 764) om
högsta ersättningsbelopp enligt T2 § BvL skall fastställa etl visst högsta
årligt belopp. Principerna för ersättningsskyldigheten har jag behandlat i
de allmänna övervägandena. avsnitt 2. 15.2.
Bestämmelsen gäller för det fall att kostnader för vården har uppkommit
för nämnden. Är den vård som genom nämndens förmedling bereds den
underårige kostnadsfri för nämnden. I. ex. på grund av att vården finansieras med statsbidrag, är bestämmelserna i 34 § andra stycket inte tillämpliga.

3H
För andra sociala tjänster får kommunen ta ut skäliga avgifter enligt
grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga
kommunens självkostnader.
För sådana platser i förskola som avses i 13 och 14 §§ får avgift tas ut
endast i den mån verksamheten överstiger 15 timmar i veckan eller 523
timmar om året.
Om avgifter för platser i servicehus för äldre människor finns särskilda
bestämmelser.
I bestämmelsens Jårsta stycke anges kommunens rätt att ta ut avgifter
för sociala tjänster av servicekaraktär. t. ex. social hem hjälp och färdtjänst. Avgiften bestäms av kommunen men får inte överstiga kommunens
självko~tnad. För tjänster av detta slag som kommunen tillhandahfiller har
hittillsvarande rättsliga prövningar gett kommunerna rätt att ta ut differentierade avgifter. dvs. grundade pä hjälptagarens ekonomiska villkor. Någon annan regel om principerna för individuellt bestämda avgifter än att de
skall vara skäliga, har inte ansetts böra ges i det här sammanhanget.
Som framgår av följande paragrafer (36 och 37 §§) omfattas inte avgifterna enligt 35 § av dessa bestämmelser. Det innebär att kommunen får
föra talan om ersättning vid allmän domstol på "Samma sätt som gäller för
andra fordringar. Det innebär vidare att vanliga preskriptionsreglcr gäller
och att eftergiftsmöjligheten enligt 37 § inte gäller primärt. Det senare bör
emellertid inte innebära att socialnämnden i ett fall av uppenbar
betalningsoförmåga hos den enskilde är förhindrad att efterge sin fordran
enligt 35 § pre<.:is som vilken annan fordringsägare som helst.
1 andra stycket har tagits in en bestämmelse som nu återfinns i barnomsorgslagen ( 11 § ). Skälet till det är att de centrala reglerna i barnomsorgsla-
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gen om kommuns skyldighet att anordna förskole- och fritidshemsverksamhc:t har förts Ö\'er till och arhetah in i slll:ialtj~instlagen ( 12-17 ~SI.
Hestiimmelsens inneht1ll iir oförändrat i sak.
I trl'Jjl' .1·1.\'C'kt't har tagits in en hiinvisning till den s:irskilda författning
som skall reglera avgifterna vid hclinackordering för iildre. F. n. finns
motsvarande regler i kungörelsen ( 1971: 8301 om avgifter vid aJJerdomshem.

36

~

Vill socialnämnden föra talan om ersättning som en enskild inte hetalar
godvilligt för ekonomisk hjälp som avses i 33 ~ eller för vårdkostnad som
kommunen har haft enligt 34 andra stycket, skall talan väckas hos
länsrätten inom tre år från det kommunens kostnad uppkom. Talan väcks
vid länsrätten i det län där den enskilde är bosatt.
Talan om ersättning fär inte bifallas, om den ersättningsskyldige genom
att återbetala kostnaden eller en del av denna kan antas bli ur stånd att
klara sin försörjning eller sin dagliga livsföring i övrigt eller annars synnerliga skäl talar mot bifall till ersättningsanspråket.

s

Bestämmelsen har hehandlats i de allmänna övervägandena. avsnitt
2.1.5.3.

s

Enligt bestämmelserna i 33 och 34 ~ andra stycket är enskilda personer
i vissa fall skyldiga att till nämnden utge ersättning för ekonomisk hjälp och
för värd av underårig. Föreligger ersättningsskyldighet bör sättet och tiden
för hetalning regelmässigt prövas i samråd med den ersättningsskyldige
med beaktande av dennes betalningsförmaga. Det kan t. ex. finnas
anledning att dela upp betalningen under en längre tid. Krav skall således
föregas av en bedömning av den enskildes ekonomiska förhållanden.
Nämnden bör inte vid hälla sina ersättningsansprak, om detta leder till att
den ersättningsskyldige kommer att sakna medel för sin eller familjens
försörjning eller annars synnerliga skäl talar mot att göra anspråket gällande. Detta fär motsättnings vis anses framgå av förutsättningarna för bifall
till en ersättningstalan i andra stycket av bestämmelsen. I sadana situationer kan nämnden överväga llm kravet i stället bör efterges i enlighet

~ich

med bestämmelserna i 37 §.
Med tanke pa den prövning som bör föregå ett krav från nämnden sumt
nämndens möjligheter till eftergift torde det endast undantagsvis bli nödvändigt för nämnden att pa rättslig väg söka äter vad nämnden har all
fordra. I de fall en sådan talan blir nödvändig skall enligt vad som framgår
av bestämmelsen talan väckas hos länsrätten. Länsrättens prövning kommer att omfatta frågan om ersättningsskyldighet föreligger i enlighet med
bestiimmelserna i 33 eller 34 §. Som framgår av andra stycket skall emellertid prövningen även omfatta frågan om den enskildes förhållanden är
sådana att han bör åläggas ersättningsskyldighet. Sålunda får anspråk på
ersättning inte bifallas. om den ersättningsskyldige genom att återbetala
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kostnaden eller någon del av den kan antas bli ur sttmd att klara sin
försii1jning eller sin dagliga livsföring i övrigt eller annars synnerliga skiil
talar mot ersättningsansrråket.
Niir en förälder under en fängre tid skall utge ersättning till nämnden för
vtird som lie reds ett underårigt liarn. är det liimrligt att sm.:ialnämnden och
föräldern kommer överens om hur stort månatligt belorr som skall erläggas. Nägon siirskil<l reglering i lag av formerna för ett st.dant avtal (jfr 74 §
andra stycket BvL) har inte funnits behövlig. Inte heller medger de föreslagna reglerna nagon riitt för kommunen att fä. en framtida lietalning
fastställd av domstol. Skulle en förälder vägra all betala. får bctalningsskyldigheten faststiillas av länsrätten såvitt avser förfallet belorr. Följaktligen har det inte heller tagits upr någon motsvarighet till bestämmelsen i
74 § tredje stycket BvL om omrrövning av vad som genom uvtal eller
Hinsstyrelsens beslut blivit bestämt om framtida betalningar. Det ligger i
sakens natur att ett avtal om framtida betalning ingås under <len fi.irutsiittningen att omprövning skall kunna ske vid ändrade förhallandt:n.
Som framgår av raragrafcn skall talan väckas hos länsrätten inom tre ar
från det fordran uppkom. Detta innebär således en ovillkorlig treårig
preskriptionstid för de fordringar som det här är fråga om. Preskriptiont:n
kan avbrytas t:n<last genom ansökan till länsrätten. Har talan inte vä1.:kts
inom tre är föreliggt:r alltså ingen rättslig skyldighet för <len enskilde att
ersätta nämnden dess kostnader för ekonomisk hjiilp eller för vård. Har
länsrätten fastställt betalningsskyldighet. helt eller delvis. torde reglerna
för tioårig preskription gälla därefter. Har länsrätten funnit att ersättningsskyldighet föreligger men ogillat talan på sociala skiil innebär detta att
kommunt:ns fordran mot den enskilde har fallit bort. Ett av länsrätten
fattat beslut om ersättningsskyldighet hindrar inte att ersättningsskyl<ligheten senare kan eftt:rges i enlighet med bestämmelsen i 37 §.
J7 §
Socialnämnden får helt eller delvis efterge den ersättningsskyl<lighet
som avses i 33 § och 34 § andra stycket.

Bestämmelsen svarar mot 37 § och 40 § sista styl.:ket ShjL och mot 72 §
trt:dje stycket BvL. Innebörden är att socialnämnden fttr efterge ersättningsskyl<ligheten. även om det föreligger sådana förhållanden som enligt
33 och 34 §§grundar ersättningsskyl<lighet. Nämndens prövning av frågan
om ersättning har inte knutits till några särskilda förutsättningar. Nämnden
får således fritt pröva om eftergift skall ske eller inte. Det kan finnas
anledning till eftergift. förutom i de situationer som avses i 36 §. bl. a. när
en t:ftergift kan antas kunna medverka till en fortsatt rehabilitering. Även
risken för att betalning kan inverka negativt på ett uppnått behan<llingsresultat kan utgöra grund för eftergift. Beträffande eftergiftsmöjlighet för
fordringar enligt 35 ~. se kommentaren till den bestämmelsen.
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Nämndorganisationen
S<I( ·ialniimnden

38 §
Följande hcsHimmelscr i 3 kap. kommunallagen ( 1977: 179) gäller i tillfampliga delar socialn~imnd
2 § om antalet ledamöter m. m ..
3 § första stycket om valbarhet m. m ..
4 § om rätt till ledighet fran anställning,
5 § första stycket om mandattid.
5 § tredje stycket om verkan av ledamots avgang.
6 § om ordförande och vice ordförande.
7 § om tid och plats för sammanträde samt om närvarorätt vid sammanträde.
8 § om suppleants tjänstgöring m. m ..
9 § första stycket om beslutförhet.
10 § om beslutsförfarandc och protokoll m. m ..
11 § om delgivning m. m ..
12 § om reglemente och delegation.
För Stm:kholms kommun gäller dock inte 3 kap. 5 § första stycket eller
6 § kommunallagen.
Paragrafens fiir.1·111 stycke avses ersätta 7 § första och tredje styckena
BvL. 3 § första och andra styckena ShjL. 5 § andra och fjärde styckena
NvL samt 3 § första och andra styckena lagen ( 1970: 296) om social centralnämnd m. m. <SCL).
Hänvisningen till 3 kap. 2 § KL innebär bl. a. att ledamöter och suppleanter i socialnämnd liksom i kommunstyrelse skall väljas av kommunfullmäktige till det antal som dessa bestämmer. Antalet ledamöter fär dock
inte vara under fem. Antalet suppleanter bör vara minst lika stort som
antalet ledamöter (3 kap. 2 §första stycket). Att val till socialnämnd under
viss förutsättning (begäran av minst sä många ledamöter som motsvarar
den kvot vilken erhålls om antalet närvarande ledamöter delas med det
antal personer valet avser. ökat med en) skall vara proportionellt framgar
direkt av 2 kap. 23 §första stycket KL. Om förfarandet vid proportionellt
val samt om ordningen för suppleanternas tjänstgöring då sådant val ägt
rum finns bestämmelser i lagen ( 1955: 138) om proportionellt valsätt vid val
inom landsting. kommunfullmäktige m. m. Väljs suppleanter inte proportionellt, skall vid vaict även bestämmas den ordning i vilken de skall
inkallas till tjänstgöring (3 kap. 2 § andra stycket).
I 3 kap. 3 § första stycket KL finns bestämmelser om valbarhet till
ledamot eller suppleant i kommunstyrelse. verkan av att valbarheten upphör och ledamots eller suppleants rätt att avsäga sig uppdrag.
Enligt 3 kap. 4 § har ledamot och supplt:ant rätt till den ledighet från
anställning som behövs för uppdraget. Bestämmelsen motsvarar 4 kap. 6 §
RF om riksdagsledamots och ersättares rätt till ledighet för att fullgöra
riksdagsuppdrag och har samma innebörd. Det kommunala förtroendeupp-
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draget tar satunda rättsligen över skyldighet att fullgöra

tj~inst

eller upp-

drag som inte läter sig förena med detta.
Enligt 3 kap. 5 första styået Kl, vtiljs ledamöter och suppleanter i
kommunstyrelscn för tre år. räknat frän och med den I januari arct efter
det år då val ; hela riket av fullmiiktige har tigt rum. Avgar ledamot som har

s

utsetts vid proportionellt val under tjlinstgöringstiden inträder suppleant.
enligt den ordning mellan suppleanterna som har bestämts vid valet. i
ledamotens ställe för återstoden av tjänstgöringstiden. Htinvisningcn till 3

*

kap. 5 första stycket gäller. som framgär av paragrafens andra stycke.
inte för socialnämnd i Stockholms kommun. Kommunen har ansetts biira
ftt behålla den hittillsvarande möjligheten att förrätta arliga val till niimndcrna (jfr KU 197t:i/77: 25 s. 92). Avgar annan ledamot. förrtittas fyllnadsval för aterstodcn av tjänstgöringstiden (3 kap. 5 tredje stycket).
3 kap. 6 § KL handlar om ordförande och vice ordförande i kommunstyrelse m. m. Enligt paragrafen utser kommunfullmäktige för den tid som
fullmäktige bestämmer bland styrelsens ledamöter en ordförande lKh en
eller två vice ordförande. Kan varken ordföranden eller vice ordförande
närvara vid sammanträde med styrelsen skall styrelsen utse annan ledamot
att för tillfället föra ordet. Är ordföranden pä grund av sjukdom eller

*

annars för längre tid hindrad att fullgöra sitt uppdrag. får styrelsen utse
annan ledamot att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Hänvisningen till 3 kap. 6 § KL gäller, som anges i andra stycket. inte
för socialnämnd i Stockholms kommun. I Stockholm utser nämligen enligt
3 kap. 18 § KL kommunstyrelsen borgarråd till ordförande i specialreglerad nämnd, om inte annat har föreskrivits i lag eller annan författning
eller bestämts av fullmäktige. Borgarråd tjänstgör som ordförande i nämnd
till dess han avgår som borgarråd. Den som av kommunstyrelsen har
förordnats till vikarie för borgarråd utövar även borgarrådets uppdrag som
ordförande i nämnden.
I ett par hänseenden gäller de särskilda bestämmelserna för kommunstyrelsen i Stockholms kommun inte för socialnämnd där. Det i 3 kap. 3 §
andra stycket KL föreskrivna hindret för borgarråd att bli vald till ledamot
eller suppleant i styrelsen gäller inte vid val till socialnämnd. Enligt 3 kap.
5 § andra stycket väljs i Stockholms kommun ledamöter och suppleanter i
styrelsen årligen för tiden intill nästa val vid första sammanträde med
fullmäktige under tjänstgöringsåret. Som har nämnts nyss har Stockholms
kommun ansetts böra få behålla den hitlillsvarande möjligheten att förrätta
årliga val till nämnderna. Eftersom nägot hinder inte bör möta mot att
mandattiderna för ledamöter och suppleanter i socialnämnd i Stockholms
kommun bestäms till tre år, har någon hänvisning inte gjorts till 3 kap. 5 §
andra stycket KL.
Hänvisningen till 3 kap. 7 § KL innebtir att socialnämnd liksom kommunstyrelse bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträde skall även hållas när minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär
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det eller ordföranden anser att det behövs (3 kap. 7 ~ första stycket).
Vidare innebär hänvisningen till niimnda paragraf att niimnden får kalla
ledamot eller suppleant i fullmäktige. i annan nämnd dler i beredning dler
tjiinsteman hos kommunen eller särskild sakkunnig att närvara vid sammantriide med nämnden. Den "~im har kallats till sammanträde H'tr. om
niimnden beslutar det. delta i överfaggningarna men inll! i besluten (3 kap.
7 § andra stycket).
Pä grund av 3 kap. 15 § KL kan kommunfullmiiktige med bindande
verkan för nämnd besluta att förtroendeman i annan nämnd skall ha
närvaro- och yttranderätt. Om en nämnd i en viss fraga behöver upplysningar frän en förtroendeman som inte omfattas av beslut enligt 3 kap.
15 §.kan 3 kap. 7 §andra stycket ti!Himpas. Denna besUimmelse ger ockst1
niimnden rätt att tillkalla tjänstemän och särskilda sakkunniga. Vad giiller
de senare har 3 kap. 7 andra stycket KL för de sociala nämndernas del
ersatt bl. a. de bestämmelser i ShjL. HvL och SCL. dlir de föreskrevs att
socialnämnd. barnavardsnämnd respektive social central- eller distriktsnämnd vid behov tick tillkalla särskilda sakkunniga att delta i nämndens
överläggningar och anlita det bitriide i övrigt som fordrades. Även NvL:s.
ShjL:s. BvL:s och SCL:s bestämmelser om anlitande av särskild fackkunskap m. m. har ersatts av nämnda paragraf. Den som kallats med stöd av
denna har. som framgar av lagtexten. om nämnden medger del rätt att
delta i nämndens överläggningar men inte i besluten. Härav har ansetts
följa att utomstäende förtroendeman. tjänsteman eller särskild sakkunnig
inte heller bör h<\ r~\tt att fä. egen mening antecknad i protokollet.
I 3 kap. 8 § KL behandlas suppleants tjänstgöring i kommunstyrelsen.
Enligt paragrafen äger bestämmelserna i 2 kap. 11 § KL om suppleants
tjänstgöring i fullmäktige motsvarande tillämpning beträffande suppleant i
styrelsen. I fråga om dessa detaljerade föreskrifter hänvisas till sistnämnda
lagrum och motiven till detta och till 3 kap. 8 §. Enligt 3 kap. 8 har
suppleanterna rätt att närvara vid sammanträden och skall alltid underrättas om tid och plats för sammanträde. Någon föreskrift om yttranderätt för
suppleant som är närvarande men inte tjänstgör eller rätt för sådan suppleant att fä sär~kild mening antecknad i protokollet har inte ansetts behöva
tas in i lagtexten. Sådana frågor har ansetts böra fä avgöras av fullmäktige
eller styrelse själva.
Enligt 3 kap. 9 *första stycket KL får styrelsen handlägga ärende endast
om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Närvarokravet giiller
alltså inte bara när beslut skall fattas utan också vid handläggningen i
övrigt. Avsaknaden av hänvisning till 3 kap. 9 § andra stycket KL innebär
att KL:s regler om jäv för ledamot i styrelsen eller annan som har att
handlägga ärende hos styrelsen inte ansetts böra göras tillämpliga på
ledamöter m. 0. i socialnämnd. Av 53 * SoL framgår att FL:s jävsbestämmelser i stället skall tillämpas.
Bestämmelserna om proportionellt val gäller enligt 3 kap. 10 § KL också

*

*
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vid val av bl. a. ~{1dan avddning av styrdsen Sllm enlig!) kap. 12 ~KL kan
fa i uppdrag att i vissa iirenden besluta pti styrdsens viign;ir. 1 ) kap. 10
KL ges vidare best~immclser om förfarande vid fattande av heslu1. förande
av protokoll. protokolls innehall. juslering av prolokoll. tillkiinnagivande
om justering:, reservation och arkivvård. lkstiimmelserna har huvudsakligen formen av en hiinvisning till vad KL i 2 kap. 22, 25 och 2o ~§ föreskriver i dessa fri\gor.

*

Beslutsförfarandet beskrivs detaljerat i 2 kap. 22 ~- Bestiimmclserna refereras inte här. Protokoll skall föras vid sammanträde pä ordförandens
ansvar. 1 fråga om KL:s innehäll och överviigandena betriiffande innehi\1let i protokoll hänvisas till de allmiinna övervägandena. Hiir skall bara
tilhiggas att möjlighet inte torde fi.ireligga för ledamot i srn:ialniimnd eller i
annan specialreglerad niimnd att avstä frt111 att rösta i iirende som avser
myndighetsutövning. Uttryckliga föreskrifter om ett sådant 1111<.lantag fr[rn
vad som anses giilla för beslutsfattandet i övrigt i kommunala n~imnder
finns inte i andra specialförfattningar och har inte ansetts behöva tas in i
SoL. Protokollet skall justeras av ordföranden och minst en ytterligare
ledamot sorn styrelsen för varje gang utser bland de niirvarande. Justeringen skall iiga rum senast 14 dagar efter sammanträdesdagen pä tid som
ordföranden bestämmer och tillkännager vid sammantriidet. Justering får
ocksi\. verkställas av styrelsen antingen genast eller vid niista sammanträde. Tillkännagivande om justering sker pä kommunens anslagstavla. Den
som vid styrelsens sammanträde har deltagit i avgörande av ärende för
anföra reservation mot det fattade beslutet. Reservation skall anmälas
innan samrnanträdet avslutas samt. om den närmare utvecklas, avfattas
skriftligen och avges senast när protokolletjusteras. Slutligen föreskrivs i 3
kap. 10 § att styrelsens protokoll och de övriga handlingar som hör till
styrdsens arkiv skall vårdas och förtecknas enligt föreskrifter som. i den
män annat inte är särskilt föreskrivet. meddelas av fullmiiktige.
3 kap. 11 § första stycket KL hiinvisar till 7 ~ FL. Hänvisningen innebär
att handling anses ha kommit in till kommunstyrelsen den dag da handlingen eller avi om betald postförsiinddse, i vilken handlingen ~ir innesluten.
anlänt till styrelsen eller kommit behörig tjänsteman till handa. Underrättas styrelsen särskilt om att telegram till styrelsen anlänt till telegrafanstalt.
anses telegrammet ha kommit in redan när underrättelsen natt hehörig
tjänsteman. Kan det antas att handlingen eller avi om denna viss dag
avliimnats i styrelsens lokal eller avskilts för styrelsen pä postanstalt.
anses den ha kommit in den dagen. om den kommit behörig tjänsteman till
handa närrnast följande arbetsdag. Telegram eller annat meddelande som
inte är underskrivet skall bekräftas av avsiindaren genom egenhändigt
undertecknad handling, om styrelsen begär det.
Enligt 3 kap. 11 § andra stycket KL sker delgivning med styrelsen med
ordföranden eller den som enligt reglemente. instruktion eller särskilt
beslut är behörig att ta emot delgivning.
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H~invisningen

till 3 kap. 12 ~ KL innebär slutligen dels att fullmliktige far
anta reglemente med närmare beshimmclser om socialnämndens verksamhet. dels att nämnden. om fullmliktige beslutar det. rar delegera beslutanderlitten i viss grupp av Lirenden. vilkas beskaffenhet skall anges i reglemente eller särskilt beslut. till särskild avdelning. bestående av ledamöter
eller suppleanter i nämnden. till ledamot eller suppleant eller till tjänsteman hos kommunen. Delegation skall saledes ske i två led. först ett
bemyndigande av fullmäktige och därefter ett beslut av n~imnden varigenom viss beslutanderätt uppdras fil avdelning. ledamot. suppleant eller
tjänsteman. Båda leden lir nödvändiga villkor för att de beslut som fattas
med stöd av delegation skall anses lagliga. FramstLillning eller yttrande till
fullmäktige liksom yttrande med anledning av besvlir öwr nämndens beslut får inte beslutas annat lin av nlimndcn samfällt. Yttrande med anledning av besvär över beslut som har fattats med stöd av delegation kan
avges antingen av styrelsen samfällt eller av den avdelning eller den person
som har fattat det överklagade beslutet. Samtliga beslut som har fattats
med stöd av delegation skall anmälas till nämnden. Det ankommer på
nämnden att bestämma hur anmälningsskyldighetcn skall fullgöras. I .agen
anger ingen tid inom vilken besluten skall anmälas.
399
Socialnämnden skall själv eller genom ombud föra kommunens talan i
mål och ärenden som enligt denna lag eller annan författning ankommer på
socialnämnden.
Socialnämnden skall även i övrigt ha hand om förvaltning och verkställighet inom sitt verksamhetsområde, i den män dessa uppgifter inte tillkommer någon annan enligt beslut som avses i 3 kap. 14 *kommunallagen
(1977: 179).
Paragrafen motsvarar 4 * 2 mom. NvL och, till den del dessa bestämmelser rör egendomsförvaltning. förande av talan och annan förvaltning l•Ch

*

verkställighet som inte särskilt anges. 6 *första stycket ShjL och 3 BvL.
Av paragrafens lydelsejlimförd med 3 kap. I* andra stycket 5 KL framgår
att endast socialnämnd och. enligt 46 §denna lag. social distriktsnämml får
föra kommunens talan i mål eller ärende som rör nämndens uppgifter enligt
socialtjänstlagen eller annan författning.
Enligt andra stycket skall socialnämnden även i övrigt handha förvaltning och verkställighet. Dessa uppgifter kan. som framgår av lagrummet.
genom fullmäktiges beslut läggas på annan nämnd. Här kan hänvisas till 3
kap. 14 § KL. där det sägs att fullmäktige fär besluta att styrelsen eller
annan nlimnd skall ha hand om förvaltning och verkställighet i fråga om
egendom som annars förvaltas av annan nämnd. Som framgår av den
allmänna motiveringen har det inte varit meningen att med bestämmelserna i 3 kap. 14 § KL ocksä reglera kompetensfördelningen mellan social
centralnämnd och social distriktsnämnd. I SoL ges bestämmelser om
denna kompetensfördelning i 44

*·
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Vad som nu har sagts gäller iivcn per~onaHiremkn. Även i detta hiinseendc gäller reglerna i 3 kap. IH KL. Diir siigs att fullmiiktige får. i den man
annat inte är föreskrivet i lag eller annan författning. besluta att styrelse
eller annan nämnd skall handHigga frngor om anstiillning. ledighet. vikariat. skiljande frän tjänst samt andra frägor bctriiffandc personal som är
underställd annan nämnd.
40§
Sm:ialniimnden skall hos fullmäktige. kommunstyrelsen m:h övriga
niimndcr och hos andra myndigheter göra de framställningar som nämnden
finner pttkallade.
Socialnämnden fär inhämta yttranden och upplysningar från kommunstyrelsen m:h övriga niimnder 01.:h fran beredningar och tjänstemän i den
egna kommunen. när det behövs för niimndens verksamhet.
Paragrafen motsvarar 6 §tredje stycket ShjL och 9 §första stycket Bv L.
I socialnämndens uppgift som förvaltningsorgan ingar att hos bl. a. kommunfullmäktige och kommunstyrelse framställa de förslag som nämnden
finner påkallade. Vidare föreskrivs rätt för nämnden alt infordra behövliga
yttranden och upplysningar frän kommunens organ och befattningshavare.
Motsvarande bestämmelser för kommunstyrelsens del finns i 3 kap. I §
första och tjärde styckena KL.
Om rätt för distriktsniimnd att göra framställning till fullmäktige ges
bestämmelser i 44 §. I övrigt giiller vad som stadgas i 40 § också distriktsnämnder.
Lagen innehåller inga bestämmelser om vad som skall gälla i fråga om
rätten att avge yttrande. Denna rätt bör följa av den kompetens som
nämnden i övrigt har. Det ligger i sakens natur att distriktsnämnd. om en
sådan har inrättats, utan särskilt stöd i lag skall kunna avge yttrande i
ärende som rör vård eller annan åtgärd beträffande enskild person. eller i
ärende som socialnämnden. efter medgivande av kommunfullmäktige. har
uppdragit åt nämnden all handlägga (jfr 44 § ).

Social distriktsniimnd
41*
Kommunfullmäktige får besluta att i kommunen inrätta två eller llera
sociala distriktsniimnder. var och en för ett geografiskt distrikt.

Paragrafen motsvarar delvis I § andra stycket SCL. Enligt SCL får
således kommunfullmäktige, som nu beslutar om inrättande av social
centralnämnd. också inriitta två eller flera sociala distriktsnämnder. var
och en för ett socialvårdsdistrikt. för att i den omfattning som framgår av
9 § SCL ha hand om uppgifter som ankommer på socialnämnd. barnavårdsnämnd och nykterhetsnämnd.
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Knmmun som vill inriitta distriktsniimnder skall ha minst t vt1 Jistriktsnlimnd.:r. vilkas distrikt skall tikka kommun.:ns hela yta. Finns det med
hiinsyn till kommunens folkmlingd .:!ler ytvidd inte behov av minst två
distrikt. kan kommum:n utnyttja möjligheten till delegation enligt 38
denna lag.

*

42

*

En social distriktsniirnnd skall följa ut vecklingen inom distriktet llch hos
socialniimnJen anmiila hehovet av åtgiinlcr betriHTande samhiillsmiljön.
den sociala rlaneringen och den allmänt förebyggande verksamheten.
S1lm framgar av de allmänna överviigandena (avsnitt 2. lo.4) skall distriktsnämnden ges en mer aktiv roll än hittills i kommunens socialvärdspoli1ik och i det urrsökande och förebyggande arhetet. Distriktsnlimndt:n
skall ha betydande urrgil'ter niir det glilkr medverkan i samh~illsrlanering
en 1ich det övriga förebyggande arbetet inom distriktet. Distrili.tsnämnderna far i värd- och behandlingsarbetet ingaendc kiinnedom om sådana
förhållanden som hör hcaktas i den kommunala plant:ringen. vid resursuprbyggnaden och vid utnyttjandet av hefintliga resurser. I förevarande
paragraf anges nu att distriktsniimnden skall följa utvecklingen inom distriktet och hos socialnämnden anmäla behovet av åtgärder.
Av KL får anses följa att distriktsnlimnden skall kunna vara ett heredningsorgan at socialnämnden. Det har därför inte ansetts nö<lviindigt att
särskilt ange i Sol att niimnden kan ha s:1dana urpgif'ter.
43

*

De sociala distriktsnämndi::rna avgör ärenden som enligt denna lag eller
annan författning ankommer rtt socialnämnden och som avser vttrd eller
någon annan ;:\!gärd beträffande en enskild rerson. om inte kommunfullmäktige har beslutat annorlunda beträffande en viss grupp av ärenden.
Har social distriktsnämnd inrättats. är det distriktsnämnden som skall
avgöra stidana ärenden som enligt Sol eller annan författning ankommer
på nämnden och som rör vård och behandling dlt:r annan åtgärd betrliffande enskild rerson.
Det finns emellertid frägor som gäller i'ltgärdcr beträffande enskilda. som
inte pt1 stl sätt är knutna till distriktet att det bör ankomma rä distriktsn~imnden att avgöra dem. Det kan t. ex. gälla ärenden om intagning i

förskola eller servicehus i kommunen. Det kan vara lämpligt att sl'ldana
frågor. som gäller hur kommunens gemensamma resurser skall utnyttjas.
handläggs centralt. Kommunfullmäktige har därför fått möjlighet att frän
distriktsnämndcns kompetensområde undanta viss grupp av ärenden för
handHiggning av socialn~imnden. Socialnämnden kan sedan. efter beslut av
fullmäktige. delegera dessa ärendegrupper.
Det bör uppmärksammas att den här valda konstruktionen skiljer sig
frttn vad som gäller i dag. Sålunda finns i 9 § SCL en bestämmelse om att
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det ankommer pt1 distriktsnämnden att avgöra ärenden som avser vi'lnl
eller behandling eller annan i'ltgiird hetriiffande enskild person enligt ShjL.
Rvl. och NvL. Distriktsnämnden iir således ensam behörig att avgöra
ärenden rörande enskild person. men endast niir det giilkr iirenden enligt
vardlagarna. Retriiffande andra ätgärder som avser enskild person kan
kommunen nu viilja om den vill Higga dessa funktioner pa centralnämnden
eller på distriktsnämnderna. Anledningen till den konstruktionen som har
valts nu är att det inte har gått att dra någon gräns mellan de iirenden diir
distriktsnämndens kompetens bör vara beroende av fullmiiktiges heslut
och andra ärenden beträffande enskild. Distriktsnämnden har diilför getts
behörighet i fråga om alla enskilda vtirdärenden med möjlighet för fullmäktige att föreskriva begriinsningar i denna hehörighet.
~
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Om k1m1munfullmäktige heslutar det. far socialnämnden uppdra åt distriktsnämndcrna att
I. göra framstiillningar till fullmäktige.
2. hesluta i frågor som gäller den allmiint förehyggande verksamheten i
distriktet.
3. handha förvaltning och verkställighet i fråga om egendom som annars
förvaltas av socialnämnden.
4. handlägga frågor om anställning. ledighet, vikariat eller skiljande frän
tjänst samt andra frågor beträffande personal inom distriktsnämndens
verksamhetsomräde.
I förarbetena till SCL (prop. 1970: 121) diskuterades de samordningsproblem som kunde uppkomma om distriktsnämnderna fick en självständig heslutanderätt i vissa ärenden. Det framhölls att man inte helt kunde
bortse frän risken för att skilda normer och principer i fortsättningen kunde
komma att gälla inom olika delar av kommunen. En garanti för att det
utvecklades en enhetlig praxis inom kommunen horde enligt propositionen
vara att centralnämnden hade möjlighet att utfärda allmänna räd och
anvisningar for distriktsnämndernas verksamhet. Den viktigaste garantin
för enhetlighet inom socialtjänsten låg emellertid i att distriktsnämndernas
kompetens var begränsad till vissa enskilda värdärenden, medan centralnämnden hade det övergripande ansvaret för verksamheten i övrigt.
I denna paragraf vidgas distriktsnämndernas kompetens till att avse
rätten att göra framställning till fullmäktige och till att avse beslutanderätt
även i andra ärenden än enskilda värdärenden. Frågan om centralnämndens övergripande ansvar får i och med det en förnyad aktualitc::t.
En väsentlig utgångspunkt för den föreslagna socialtjänsten har varit att
elt

organ i kommunen skall ha det politiska och juridiska ansvaret för att

verksamheten far en utformning som svarar mot de övergripande målen.
Detta ansvar bör innefatta en skyldighet att fastställa riktlinjer och ge
anvisningar för socialtjänsten i kommunen såväl i förhållande till distriktsnämnderna som till forvaltningsorganisationen. Samtidigt är det viktigt att
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detta ansvar inte lägger hinder i viigen för en iindamttlsenlig fördelning av
uppgifterna mellan sm:ialniimnden och distriktsniimnderna.
Enligt den nyligen heslutade lagen ( 1979: 40H) om vissa lokala organ i
kommunerna för kommunfullmäktige tillsätta lokala organ i kommunerna.
Fullmäktige hestiimmer de lokala organens uppgifter och verksamhetsomrt1den. Det innebär att om en central niimnd och distriktsniimnder har
inrättats. sa ankommer det pil fullmäktige att bestämma kompetensfördelningen mellan dem. Om fullmäktige pt1' motsvarande sätt för den specialreglerade förvaltning som socialtjänsten utgör skulle ges ensam behörighet
att fastställa kompetensfördelningen mellan socialnämnden och distriktsnämnderna. skulle det självständiga ansvar som hör tillkomma socialnämnden kunna tunnas ut. Fullmäktige skulle med en sådan ordning formellt kunna överföra sådana uppgifter till distriktsnämnderna att socialnämnden inte kunde utöva ett övergripande ansvar.
Det har inte ansetts att den specialreglerade förvaltning som socialtjänsten utgör bör jämstiillas med den kommunallagsreglcrade förvaltningen.
Inom denna förvaltning råder det full frihet för kommunen att tillsätta de
nämnder som behövs och med de uppgifter som fullmäktige fastställer. För
denna oreglerade förvaltning kan det därför sägas vara principiellt riktigt
att fullmäktige ocksä skall ensam reglera uppgiftsfördelningen mellan en
centralnämnd och distriktsnämnder. För den specialreglerade förvaltningen gäller däremot som regel en skyldighet för kommunen att tillsätta
nämnder för att fullgöra uppgifter som anges i särskild lagstiftning. Med en
lagstiftning. som förutsätter att det inom kommunen skall finnas en nämnd
som har det övergripande ansvaret for verksamheten. har det inte ansetts
kunna förenas en rätt för fullmäktige att självständigt besluta i fråga om
kompetensfördelningen mellan en sådan central nämnd och distriktsnämnder.
I paragrafen anges att distriktsnämnden skall kunna ges uppgifter utöver
dem som följer av att nämnden skall ha hand om enskilda vårdärenden.
Om kommunfullmäktige beslutar det skall socialnämnden således kunna
vidga distriktsnämndens kompetens genom att uppdra åt distriktsnämnden
att göra framställning till fullmäktige. fatta heslut inom den allmänt förebyggande verksamheten. ha ansvaret för värden och skötseln av sådan
egendom som är direkt knuten till nämndens verksamhet samt handlägga
frågor som rör personalen inom distriktsnämndens verksamhetsområde.
Punkt I avser således rätten att göra framställning till fullmäktige. Sådan
rätt bör kunna tilläggas distriktsnämnden inom ramen för de uppgifter som
i övrigt har ansetts höra tillkomma nämnden.
Punkt 2 gäller rätten att besluta i frågor som rör den allmänt förchyggande verksamheten inom kommunen. Här avses frågor om planeringen av
den förebyggande verksamheten. som ärenden om att inrätta särskilda
anordningar för harn och ungdom. frttgor om planeringen av hostadsområden inom distriktet samt åtgärder för att tillgodose olika gruppers hehov av
särskilt stöd.
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Punkterna 3 och 4 avser t'gcmlomsförvaltning och personaladministration. Som framgfir av de allmiinna iiverviigandena giiller hestämri1elserna i
3 kap. 14 ~ KL inte frägan om kompetcnsfönklningen mellan socialnämnd
och distriktsnlimnd. En siirskild hestlimmelse i denna del har diirför ansetts
behövlig. Det är dock att märka att fullmäktige kan besluta all lägga
uppgifter som hiir avses p~1 en enda nlimnd för hela kommunen. De nu
föreslagna hesliimmclserna hindrar inte detta utan avser endast att klarlägga all socialnlinmden kan lägga den heslutanderätt som annars skulle ha
tillkommit socialnämnden på distriktsnämnderna. Med stöd av förevarande paragraf kan saledes socialnämnden, efter medgivande av fullmäktige, ge distriktsnämnden ansvaret for driften av institutioner eller andra
inrällningar inom distriktet. Pa motsvarande siill kan nämnden uppdra åt
distriktsnämnden att handlägga fragor som gäller personalen inom distriktsnlimndens verksamhetsområde.

4.5*
Om distriktsnämnder har inrällats. fär kommunfullmäktige föreskriva
att distriktsnämnderna skall lämna sina budgetförslag till socialnämnden
inom den tid som kommunstyrelsen har bestämt. Socialnämnden skall i
sådant fall med eget yllrande överlämna distriktsnämndernas budgetförslag till kommunstyrelsen.
KL: s regler om nämnder gäller också för distriktsnämnden. Delta innebär all om inget annat har föreskrivits, så fär distriktsnämnden enligt 4
kap. 4 § KL lämna sitt budgetförslag direkt till kommunstyrelsen. I lagen
( 1979: 408) om vissa lokala organ i kommunerna har det. för att främja
samordningen mellan en central nämnd och lokala organ. angetts att fullmäktige får föreskriva att ett lokalt organs budgetförslag skall lämnas till
centralnämnden. En motsvarande bestämmelse har ansetts böra införas i
socialtjänstlagen.
Som framgår av de allmänna övervägandena bör rambudgetar kunna
upprättas för distriktsnämndernas verksamhet. Nagot hinder mot att distriktsnämnden vidtar omfördelningar inom anvisad budgetram finns inte,
om fullmäktige använder sig av ett sadant system. Det ankommer på
fullmäktige att bestiimma om i vilken utsträckning distriktsnämndernas
verksamhet skall bindas genom en mera detaljerad budget.
46§
Vad som sägs i denna lag eller annan fö1fat1ning om socialnämnd tillämpas också på sociala distriktsnämnder. I frågor som avses i 39 § andra
stycket och 40 ~första stycket gliller dock bestämmelserna i 44 ~Om det i lag eller annan författning har meddelats någon bestämmelse
som avviker från vad som har sagts nu. gäller den bestämmelsen.

Paragrafen erinrar om att de bestämmelser som gäller för socialnämnd i
denna lag eller annan författning skall tillämpas också på social distrikts-
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niimnd. Frfin detta gi"illcr 1vi\ undantag. För att distrikt~niimnden skall f{1
besluta i frågor som avses i 39 * andra stycket kriivs det att det giillcr
iirende enligt 43 eller att Slll.:ialnämnden har uppdragit beslutanderiillen
till distriktsnämnden med stöd av 44 *· Även rätten för distriktsn;imnd att

*

göra framställning till fullmiiktige blir beroende av si\dant uppdrag som
avses i denna paragraf.
Andra stycket innehåller emellertid den reservationen all om del i lag
eller annan förfallning har föreskrivits annorlunda. sa skall den hestiimmelsen giilla framför socialtjiinstlagens motsvarandc regel.

47s
Uppdrag att besluta pi1 socialniimndens viignar får intc avsc vad som
ankommer på nämnden cnligt 2. 5 och 6
11 *första rn.:h andra styckena.
17 *tredje stycket samt 18 !i lagen ( 1979: 000) med särskilda hestiimmelser
om värd av unga.
1 de kommuner där sociala distriktsnämnder inte har inrättats får dock
beslutanderätten i frågor som avses i första stycket uppdras ät en särskild
avdelning som bestar av ledamöter eller suppleanter i nämnden.

**,

Utöver KL: s allmänna undantag frän rätten att delegera ärenden har i 47
m:h 48 **efter förebild i 7 !i andra stycket BvL och 5 §tredje stycket Nvl.
införts bestämmelser som innebär att socialnämnden inte färdelegera vissa
uppgifter på särskild avdelning. ledamot, suppleant eller tjänsteman.

*

*

Av den hänvisning som har gjorts i 38 till 3 kap. 12 KL följer att frän
delegation har undantagits befogenheten att göra framställning eller avge
yttrande till fullmäktige eller yllrande med anledning av överklagande av
nämndens beslut. Denna bestämmelse innebär ingen ändring i förhållande
till vad som gäller nu.
I 47 !i har från delegation undantagits de bestämmelser i L VU som gäller
ansökan till läns rätt (2 § ), beslut i frågor om vårdens upphörande (5 9).
beslut om omedelbart omhiindertagande (6 § ), beslut i fråga om värdens
anordnande ( 11 !i första och andra styckena). samt begäran om biträde av
polisen enligt 17 § tredje stycket och 18 §. Enligt 11 ~ LV U ankommer det
på nämnden att bestämma hur värden skall ordnas och var den unge skall
vistas under vanlti<len. Enligt tredje stycket i detta lagrum fär nämnden
bestämma om den unges personliga förhållanden. när det behövs för att
genomföra värden. Beslut i sädana frågor är ofta av den beskaffenheten att
de bör kunna fattas av den tjänsteman som har det direkta ansvaret för
vården. Det har dä1för inte ansetts vara något hinder mot all delegera
beslutanderätten i sådana frågor. Enligt I 7 forsla stycket L VU kan socialnämnden besluta om läkarundersökning och att utse läkare för undersökning. Även hcslut i s~dan fråga bör kunna fattas av den tjänsteman som

*

har det omedelbara ansvaret för utredningen. Att beslut i fraga om biträde
av polisen enligt 17 och 18

** LVLJ har undantagits frän delegation beror på
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att det i dessa lagrum har öppnats möjlighet för ledamot av nämnden od1. i
fall som avses i 18 §.tjänsteman hos nämnden all falla sädana beslut.
Som har framgåll av de allmänna övervägandena bör det emellertid i
kommuner där social distriktsnämnd inte har inrlillats finnas möjlighet all
delegera beslutanderällcn i frågor enligt L VU till en särskild avdelning
som består av ledamöter eller suppleanter i nämnden.

48

§

Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gliller föräldrabalken avse endast uppgifter som anges i följande lagrum
I kap. 4 § föräldrabalken,
2 kap. föräldrabalken. dock inte uppgifter enligt 7 § eller beslut att inte
påbörja utredning eller att lägga ned en påbörjad utredning enligt 9§.
3 kap. föräldrabalken.
7 kap. 2 § och 7 § föräldrabalken. dock inte om avtalet innefattar åtag:mde att utge engångsbelopp. samt 11 §föräldrabalken.
Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte heller omfatta
befogenhet att meddela beslut i frågor som avses i 25. 27 eller 28 § denna
lag eller att fullgöra vad som ankommer på nämnden enligt 5 § lagen
!1947:529) om allmänna barnbidrag eller enligt 9§ lagen (1964: 143) om
bidragsförskott.
Lagrummet svarar mot bestämmelserna om delegation i 7 § Bv L.
49 §
Om rätt att i vissa fall fatta beslut i socialnämndens ställe finns bestämmelser i 29 § första stycket och i lagen (1979: 000) med särskilda bestämmelser om vård av unga.
Någon allmän bestämmelse om s. k. ordförandebeslut, motsvarande 11 §
BvL och 8 § första och tredje styckena ShjL. har inte ansetts behövlig.
Rätten för ordförande eller ledamot i nämnden eller befattningshavare hos
kommunen att fatta beslut har skrivits in i de särskilda lagrum som reglerar
nämndens uppgifter. Sålunda har i anslutning till bestämmelserna i 28 § om
förbud att flytta barn som stadigvarande vårdas och fostras i annat enskilt
hem än förälders eller annan vårdnadshavares. ordföranden i 29 § första
stycket getts befogenhet att besluta i sådan fråga. Paragrafen hänvisar till
denna bestämmelse. I situationer som kan föranleda omedelbart omhändertagande enligt 6 § L VU kan på motsvarande sätt omständigheterna vara
.sådana att beslut måste fattas med sådan skyndsamhet att nämnden inte
hinner sammankallas. Nämndens ordförande eller särskilt förordnad ledamot har ansetts böra få befogenhet att besluta ensam i sådana fall. Även
när det gäller fråga om biträde av polisen enligt 17 och 18 §§ L VU har det
ansetts att ordföranden bör ha beslutanderätt. och när det gäller biträde
enligt 18 § ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat.
Genom bestämmelserna i denna paragraf görs ingen inskränkning i den
behörighet som enligt annan författning kan tillkomma ordföranden eller
36 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr I. Del A
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ledanwt i nämnden eller befattningshavare hos kommunen att göra framställning om åtgärd eller avge yttrande.

Handläggning av ärenden m. m.

50

§

Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom
ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som
kan föranleda nägtm åtgärd av nämnden.
Bestämmelsen erinrar om nämndens skyldighet att göra utredning. Med
utredning avses all den verksamhet som syftar till att göra det möjligt för
nämnden att fatta beslut i ett ärende hos denna.
Vilka åtgärder nämnden är skyldig att vidta följer av SoL:s bestämmelser men också av föreskrifter i vissa andra lagar. Är nämnden skyldig att
vidta åtgärd. är den också skyldig att genomföra utredning. Det bör särskilt
erinras om kommunens yttersta ansvar för att de som vistas i kommunen
fär det stöd och den hjälp som de behöver (3 § ). Detta gäller oberoende av
från vem initiativet kommer. Hlir det känt att någon kan vara i behov av
stöd eller hjälp. är alltså socialnämnden skyldig att också utreda hur
behovet skall kunna avhjälpas. Om den enskilde avvisar den erbjudna
hjälpen. så kan nämnden oftast inte vidta någon åtgärd. Utredningen måste
dä också vara avslutad. Undantag utgörs av de fall <lä nämnden oberoende
av den enskildes vilja är skyldig att handla. Ett sådant fall regleras genom
bestämmelserna i LVU. Ett annat fall ges i 53 §lagen ( 1967: 940) angående
omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda. Ett tredje fall utgörs av det
då den enskilde sannolikt kan bli föremål för vård enligt LPV.
Utredning skall inledas skyndsamt. En viktig bedömning. som dock
alltid hör göras innan utredningen sätts igång. är huruvida de sakförhållanden som har påkallat utredningen kan leda till någon åtgärd av nämnden.
Utredning bör alltså inte vidtas om det redan från början står klart att
nämnden inte kan eller inte bör vidta några åtgärder. En redan inledd
utredning bör avslutas när och om det blir klarlagt att någon åtgärd inte är
påkallad i det enskilda fallet. En utredning får alltså inte bedrivas för dess
egen skull.
Utredningen skall ges den omfattningen att den kan leda till ett sakligt
korrekt beslut. Någon särskild bestämmelse i lagen som uttrycker denna
princip har inte ansetts behövlig. Inte heller har det ansetts behövligt att.
som socialutredningen föreslog, i lagtexten ange att nämnden under utredningen får höra den saken rör och annan som kan lämna upplysning i
ärendet. Vilka avvägningar som bör göras innan nämnden kontaktar en
utomstående uppgiftslämnare m:h vilket handlingssätt som bör prägla inhämtandet av uppgifter har behandlats utförligt i de allmänna övervägandena (avsnitt 2.17.IJ. Av 57§ framgår att nämnden alltid har rätt att av
allmän försäkringskassa eller erkänd arbctslöshetskassa fä uppgifter om
ekonomisk hjälp som har lämnats till en person.

Prop. 1979/80: 1
51

Spt'c .mot i i· SoL

563

~

Vad som har kommit fram vid utredning och som har hetydelse för ett
ärendes avgöramk skall tillvaratas pa ett hctryggandc sätt.
Handlingar som rör enskildas personliga förhällandcn skall förvaras s{1
att den som är obehörig inte far tillgäng till dem.
Bestämmelsens.fi"irsta .Hycke uttrycker kravet på att det sker en ordentlig
dokumentation av vad som har kommit fram under en utredning. Frågan
har behandlats i de allmänna övervägandena (avsnitt 2.17.2).
Regeln avser att uttrycka att dokumentationen, för att vara godtaghar,
måste omfatta alla uppgifter som är nödvändiga för en rättvisande bedömning såväl av det enskilda iirendet som av ärendets handläggning. Kravet
på att uppgifterna skall vara av betydelse för ärendets avgörande innebär
samtidigt all t. ex. personliga värdeomdömen om enskilda personer bör
återges endast med största varsamhet. All uppgifterna skall tillvaratas på
ett betryggande sätt innebär all muntliga uppgifter som regel måste antecknas skriftligen och handlingar av betydelse fogas till akten i ärendet.
Regeln i andra styckt'f är av väsentlig betydelse som ett komplement till
reglerna om sekretess. På samma sätt som sekretessreglerna syftar den här
regeln till att skydda den som vänder sig till socialtjänsten frän obehörig
insyn i hans privatliv. Den tar alltså närmast sikte på sådana handlingar för
vilka det gäller sekretess. Obehörig får anses vara envar som inte har
legitim anledning att ta del av handlingen i sin tjänsteutövning.

52§
Den enskilde hör hällas underrättad om de journalanteckningar och
andra anteckningar som förs om honom.
Bestämmelsen har behandlats i de allmänna övervägandena (avsnitt
2.17.2).
Regeln syftar till att understryka den öppenhet som måste råda mellan
den sociala myndighetens företrädare och dem som söker dess tjänster
eller på annat sätt kommer i kontakt med den. Den riktar sig främst till de
tjänstemän hos nämnden som har att verkställa utredningar och att dokumentera sina utredningsåtgärder. Regeln uttrycker en längre gående skyldighet för tjänstemannen än vad som följer av 14 och 15 §~ FL. Del bör
alltså vara tjänstemannens sak all själv informera den enskilde Ofll sin
skyldighet att föra anteckningar och ungefärligen om vilka uppgifter som
han dokumenterar. Däremot bör bestämmelsen inte ges den innebörden all
den enskilde har rätt att kräva en viss utformning av anteckningarna. Inte
heller innebär regeln någon obligatorisk skyldighet all ge den enskilde
kopia av anteckningarna. Den enskildes rätt att fä del av handlingar och
avskrifter av dem regleras uttömmande genom tryckfrihetsförordningen
jämförd med sekretesslagen och genom 14 och 15 §§ FL.
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53 §
I ärenden hos socialnämnd gäller 4 och 5 §§ förvaltningslagen ( 1971: 290)
om jäv.
Dessutom skall, utan hinder av 2 § 2 förvaltningslagen, i alla ärenden
enligt denna lag följande bestämmelser i förvaltningslagen tillämpas
6 §om omhud och biträde,
8 § om vägledning av part.
9§ om tolk,
10 §om remiss.
Av hestämmdscn framgår dels vilka jävsregler som skall gälla för socialnämnden. dels i vilken omfattning FL:s bestämmelser skall tillämpas när
hesvärsmcdkt är kommunalbesvär.
Fiirsta .1·tyck1'/ svarar mot bestämmelser i de nuvarande vardlagarna.
Det ger enhetliga jiivsreglcr för socialnämnden oavsett vilken typ av ärenden nämnden handliigger. Samma jävsrcgler gäller när nämnden fattar
beslut i ett personalärende som när nämnden beslutar om stöd- och hjälpåtgärd enligt SoL.
Andra styckl't har till skillnad frän detta endast tillämpning på sådana
ärenden som nämnden handlägger enligt SoL. De i lagrummet uppräknade
bestämmelserna gäller oavsett det undantag som finns i 2 § 2 FL.
I 6 § FL sägs att den som för talan i ärende får anlita ombud eller biträde
men är skyldig att ändä medverka personligen om myndigheten begär det.
Vidare ges regler om fall dä myndigheten har rätt att avvisa ett visst omhud
samt om talan mot ett sädant avvisningsheslut.
I 8 § FL ges skyldighet för myndighet att vägleda enskild sökande som
behöver hjälp att komplettera ofullständiga handlingar.
I 9 § FL föreskrivs att myndighet bör anlita tolk när den har att göra med
en icke svensktalande eller allvarligt hörsel- eller talskadad person.
I IO § FL ges regler om vad en myndighet har att iaktta innan och i
samband med att den beslutar att inhämta ett yttrande genom remiss.
Bestämmebcn syf\ar till att säkcr!'>tä\la att ett utredningsförfarande blir
ändamålsenligt och att handläggningen inte försenas genom onödiga remisser.
54 §
Om ett ärende hos socialnämnden avser myndighetsutövning mot enskild. skall utan hinder av 2 § 2 förvaltningslagen ( 1971: 290) följande
bestämmelser i förvaltningslagen tillämpas
14 §om parts rätt till insyn.
15 §om kommunikation.
16 § om parts rätt att meddela sig muntligen,
17 §om beslutsmotivering.
19 §om rättelse av beslut,
20 § om ansvar.
Bestämmelserna i 15 § förvaltningslagen gäller dock inte uppgifter som
har lämnats av någon annan sökande i ett ärende om plats i förskola eller
fritidshem eller i servicehus eller om någon annan liknande social tjänst.
Vad som sägs i första stycket gäller också när det är fråga om en ansökan
eller ett yttrande till en annan myndighet i ett mål eller ärende som rör
myndighctsutövning mot enskild hos denna.
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1 14-20 *§ FL ges särskilda bestiimmclser för iirendehandläggning i
fråga om insyn, kommunikation, räll att bli muntligen hörd. beslutsmotivcring och besviirshänvisning. Av 3 §första stycket FL följer att de särskilda bestämmelserna i 14-20 §*är tillämpliga endast när det iir frtiga om all
för enskild bestämma om förman, rättighet, skyldighet. disciplinpåföljd,
avskedande eller annat jämförbart förhällande. Dylik verksamhet brukar
sammanfattningsvis betecknas som myndighctsutövning mot enskild. Detta uttryck återfinns även i regeringsformen. 1 förarbetena till denna hänvisas i fråga om innebörden av begreppet myndighetsutövning till vad sägs
om det i FL och i propositionen till den lagen. Begreppet myndighetsutövning finns även i brottsbalken och skadeständslagen ( 1972: 207) och utgör
där ett av de fundamentala rekvisiten för myndighctsbrntl enligt 20 kap. 1 §
BrB och för det allmännas skadeständsansvar. Myndighetsutövning har här
en något annorlunda innebörd. Eftersom begreppet myndighetsutövning i
socialtjänstlagen gäller ärendehandHiggning. är det tillräckligt att redovisa
begreppet myndighetsutövning i FL.
Myndighetsutövning mot enskild innebär alltsi'.l att för enskild bestämma
om förmån. rättighet. skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat
jämförbart förhållande. För att det skall vara fråga om myndighetsutövning
fordras att myndigheten ensidigt bestämmer i fråga som direkt angår den
enskilde. Utanför myndighetsutövningen faller därför beslut som grundas
på avtal eller annan överenskommelse mellan myndigheten och den enskilde. Till myndighetsutövning räknas alltsä intet. ex. myndigheternas affärsverksamhet. När den enskilde befinner sig i ett beroendeförhållande till
myndigheten. t. ex. därför att endast myndigheten kan tillhandahålla en
tjänst eller att den erbjuds under särskilt förmanliga villkor. torde förhållandet dock bli att betrakta som myndighetsutövning. även om det formellt
sluts ett avtal mellan den enskilde och myndigheten. Si'.llunda torde upplåtande av lägenheter i ett servicehus inom äldreomsorgen vara att betrakta
som myndighetsutövning trots att det sluts ett civilrättsligt hyresavtal.
Utanför bestämmelsens tillämpningsområde faller. enligt vad som framgår
av 3 §andra stycket FL. normbeslut av olika slag, t. ex. beslut att fastställa
normer för ekonomisk hjälp eller färdtjänst eller att fastställa principer för
turordning till tjänster inom barnomsorgen eller äldreomsorgen.
I ärenden där alltså socialnämnd utövar myndighet i den bemärkelse
som har angetts nu skall den också enligt.första .l"tycket tillämpa de uppräknade bestämmelserna i förvaltningslagen. Detta skall gälla oavsett om
beslut i ärendet överklagas genom förvaltningsbesvär eller kommunalbesvär. Nämnden är allt~å i princip skyldig att läta part få insyn i utredningsmaterialet ( 14 §).fä del av och yttra sig över utredningsmaterialet innan ett
ärende avgörs ( 15 § ). lämna muntlig uppgift i ärende och få den antecknad
(16 § ). Nämnden är vidare i princip skyldig att i sina beslut ange de skäl
som har bestämt utgången ( 17 §).
I den uppräkning av lagrummen i FL som görs i bestämmelsens första
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stycke har 18 fL utelämnats. Denna bcsHimmelse har väsentlig hetydclse
för partens rätt att ta sin rätt till vara. I 18 § FL anges att part skall
underrättas om innehället i beslut varigenom myndighet avgör ärende, om
det inte iir uppenbart obehövligt. Är det uppenbart att beslutet går honom
emot. skall han också undcn-ättas om hur han skall göra för atl överklaga
beslutet och om skiljaktig mening som har antecknats i protokoll eller
annan handling. Underrättelsen får ske genom delgivning.
Att 18 § inte har tagits upp bland de bestämmelser som anges i första
stycket får inte uppfatta!> sa att den inte lir tillämplig i lirende hm. socialn~imnd. Tvärtom följer redan av FL:s regler att 18 § är tillämplig i ärende
hos myndighet. vilket innebär myndighctsutövning. och i vilket beslutet
överklagas genom förvaltningshesvär. Att 18 § inte anges här beror alltså
endast på att regeln om underrättelse om heslut inte bör bli tillämplig också
i ärenden som överklagas genom kommunalbesvär. För sådana ärenden
g~iller kommunallagens regler om tillkännagivande m:h justering av protokoll.
I andra stycket har tagits upp ett undantag från skyldigheten i 15 § FL att
bereda part tillfälle att yttra sig över vad nagon annan än han själv har
tillfört ärendet innan detta avgörs. Bestämmelsen avser att klargöra att det
inte är nödvändigt att ge alla sökande till t. ex. en plats i förskola rätt att
yttra sig innan platsen ges åt någon viss av dessa.
I tredje stycket föreskrivs att reglerna i första stycket skall gälla även i
sådana ärenden hos nämnden som i och för sig inte syftar till beslut hos
denna och därför inte kan anses utgöra myndighetsutövning men som är ett
led i en sådan myndighetsutövning hos en annan myndighet. Det innebär
bl. a. att nämnden är skyldig att bereda den som berörs av en utredning i
t. ex. ett vårdnadsärende vid allmän domstol tillfälle att yttra sig över
utredningen och nämndens förslag till yttrande. innan dessa lämnas till
domstolen.
55 §
Den som enligt vad som sägs i 54 § skall ges tillfälle att yttra sig enligt
15 § förvaltningslagen <1971: 290) har rätt att få företräde inför nämnden,
om inte särskilda skäl föranleder annat.
Den som ges tillfälle att yttra sig skall underrättas om sin rätt att få
företräde inför nämnden.

Bestämmelsen svarar i stort mot 19 §första styck.el BvL. Motiven framgår av de allmänna övervägandena. avsnitt 2.17.3.
Bestämmelsen är främst tillämplig i ärenden som innebär myndight:tsutövning. Som framgär av 54 § andra stycket gäller dock rätten att få
företräde inte i ärenden som gäller plats i förskola etc. Å andra sidan ghllcr
en sådan rätt även i de fall som anges i 54 §tredje stycket när handläggningen hos nämnden inte primärt kan anses innebära myndighetsutövning.
Ordet "nämnden" i bestämmelsen betyder antingen nämnden i dess

Prop. 1979/80: I

Spec.motiv Sol

567

helhet eller den person som på grund av delegation har rätt att fatta heslut
pa nämndens vägnar. Rätten att fä företräde inför nämnden iir alltså rätten
att få företr;ide inför den som skall fatta heslut i det enskilda iirendet.
Nämnden eller beslutsfattaren kan vägra den enskilde rätt till företr;ide.
om särskilda skäl föranleder det. Ett sadant särskilt skäl kan varat. ex. att
en framställning i ett visst ärende är uppenbart ogrundad. Företräde får
däremot inte nekas av den anledningen att nämnden anser den personliga
inställelsen sakna värde ur utredningssynpunkt.
Enligt andra stycket är nämnden skyldig att underrätta den som skall ges
tillfälle att yttra sig om hans rätt att fä företräde inför nämnden.
56 §
Barn som har fyllt 15 år har rätt att själva föra sin talan i mål och ärenden
enligt denna lag.
Barn som är yngre bör höras. om det kan vara till nytta för utredningen
och barnet inte kan antas ta skada av det.
Bestämmelsen har behandlats utförligt i de allmänna övervägandena.
avsnitt 2.17.5.
Regeln i fi"irsta stycket uttrycker rätten för underåriga barn att. om de
har fyllt 15 år. vid sidan av sina legala ställföreträdare eller ensamma föra
sin talan i mål eller ärenden enligt SoL. En motsvarande regel har tagits in i

LVU (19§).
I andra stycket erinras om att nämnden inte bör underlåta att ge även ett
barn under 15 år möjlighet att lämna sin syn på en fråga. vars avgörande
berör barnet. Bestämmelsen kräver omdöme vid tillämpningen. Lämpligheten av att höra barnet får avgöras med ledning av dess ålder och mognad. vilken hetydclse ärendet kan antas ha för barnet men också vilken
inställning barnets ställföreträdare har till frågan om barnet skall höras.

57 §
Socialnämnden har rätt att av de allmänna försäkringskassorna eller
erkända arbetslöshetskassorna få uppgifter om ekonomisk hjälp som har
lämnats till enskilda. som har ärenden hos nämnden.
Enligt 65 § får socialnämnden. med avsteg från den sekretess som kommer att gälla enligt den föreslagna sekretesslagen, på begäran av annan
myndighet lämna uppgift till denna myndighet om utgiven ekonomisk
hjälp. om syftet är att undvika felaktiga utbetalningar från det allmänna.
På motsvarande sätt har det i förevarande paragraf föreskrivits en rätt
för socialnämnden att få uppgifter från allmän försäkringskassa eller erkänd arbetslöshetskassa om ekonomisk hjälp som har lämnats till enskild.
som har ett ärende hos nämnden.
58 §
I mål och ärenden enligt denna lag får delgivning inte ske med tilllämpning av 12 eller 15 § delgivningslagen ( 1970: 428).
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I SoL saknas särskilda regler om skyldighet för beslutsfattande organ att
delge part innehä.llet i beslut eller andra handlingar. Regler om sådan
skyldighet fanns it. ex. 23 § BvL rn:h 57 § ShjL. Ledning för när delgivning
får eller bör ske fär nu i stlillet hämtas ur reglerna i FL och FPL. Regler av
betydelse för frågan om delgivning finns i 12 §. 15 §andra stycket och 18 §
FL samt i 47 § FPL. Att underrättelseskyldighet enligt 15 och 18 §§ FL kan
fullgöras även på annat siitt än genom delgivning i vissa fall framgår av
dessa bestämmelser.
Om delgivning sker. sä skall den verkställas enligt delgivningslagen
( 1970: 428, DclgL). Lagen anvisar möjligheten att i vissa fall verkställa
delgivning genom att en handling lämnas till annan än den sökte (substitutsdelgivning). Enligt 12 § DelgL får. om den sökte har känd hemvist inom
riket men inte träffas där. handlingen i stället famnas till vuxen medlem av
det hushåll han tillhör eller till hyresvärd. Enligt 15 § DclgL får delgivning
ske genom kungörelse (kungörelsedelgivning), om den sökte saknar känd
hemvist och det inte kan klarläggas var han uppehåller sig.
I 58 § anges att substitutsdelgivning och kungörelsedelgivning inte får
ske i mål och ärende enligt SoL. Motsvarande regel fanns i 95 § BvL, 66 §
NvL och 57 § ShjL. Motivet till att bestämmelsen har gjorts generellt
tillämplig på ärenden enligt lagen är att samtliga ärendetyper får anses
kunna innehålla inslag av så personlig karaktär att det för den enskilde
framsti'lr som väsentligt att en utomstående inte onödigtvis får kännedom
om dem.

Registerm. m.
59 §
I sådana personregister hos socialnämnden som utgör sammanställningar av uppgifter fär inte tas in uppgifter om ömtåliga personliga förhM\anden.
Detta hindrar inte att det i ett personregister tas in uppgifter om åtgärder
som har beslutats inom socialtjänsten och som innebär myndighctsutövning och den bestämmelse på vilken ett beslut om en sådan åtgärd
grundas.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
ytterligare föreskrifter om registren.
Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte innehållet i de personakter
som ingår i socialnämndernas personregister utan endast sådana register i
mer inskränkt bemärkelse som utgör sammanställning av uppgifter. Hit
hör framför allt de databaserade personregistren. Till register av förevarande slag räknas även alla former av manuella register så.som t. ex. kortregister över utbetalningar. bevakningsregister av olika slag, servicekort
etc.
I de register som avses här får inte tas in integritetskänsliga uppgifter
rörande t. ex. sjukdom, arbetsförmåga. missbruk. kriminalitet. Om sådana
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anteckningar behöver göras. blir det nödvändigt att lägga upp en personakt. I registret får sedan göras hänvisning till personakten.
Av praktiska skäl är det dock nödvändigt att i dessa register anteckna
inom socialtjänsten vidtagna åtgärder som innefattar myndighetsutövning.
Detta begrepp har här samma innebörd som i FL och är således inte
begränsat till tvångsingripanden. Begreppet myndighetsutövning har kommenterats vid 54 ~. Skälen för vidtagna åtgärder får inte återges i vidare
män iin som framgår av hänvisning till den författning på vilken åtgärden
har grundats.
Den nya sekretesslagen innehåller inte några särbestämmelser för innehållet i socialtjänstens register. Uppgifter inom socialtjänsten rörande enskildas personliga förhållanden kommer därför att åtnjuta samma sckretesskydd oavsett i vilken form de förvaras.
Register av förevarande slag begränsas således - förutom särskilt angivna undantag - till sådana uppgifter som normalt är offentliga t. ex.
namn. adress. civilstånd, födelsedatum. yrke etc. Det förekommer dock
register inom socialtjänsten vilka är av sådan karaktär att blotta förekomsten i registret är ägnat att röja den enskildes personliga förhållanden. Trots
sitt begränsade innehåll kommer därför många register att bli skyddade av
sekretesslagen.
I andra stycket har det tagits in ett bemyndigande för regeringen eller
myndighet som regeringen bestämmer att meddela ytterligare föreskrifter
om personregister. Avsikten är att uppdra åt socialstyrelsen att - efter
samråd med Kommunförbundet - meddela sådana föreskrifter.
60§
Anteckningar och andra uppgifter i en personakt som tillhör socialnämndens personregister skall gallras ut fem år efter det sista anteckningen
gjordes i akten. När ansvaret för socialtjänsten har gått över till en annan
socialnämnd, skall tiden för gallringsplikten räknas frän den sista anteckningen i akten hos den nämnden.
Uppgifter i personregister som avses i 59 § första stycket skall gallras ut
fem är efter det att de förhållanden som uppgiften avser har upphört.
Gallringen skall vara avslutad senast kalenderåret efter det att gallringsskyldigheten inträdde.

Gallringsplikten beträffande personakterna innebär att dessa skall utgallras sedan fem år har förflutit frän den sista kontakten med socialtjänsten.
Datum för sista anteckning i akten bildar utgångspunkt för beräknande av
gallringsfristen. Det är därför viktigt att anteckning görs om förekommande kontakter. Detta får behandlas närmare i de allmänna råd som socialstyrelsen avses utfärda rörande socialnämndernas dokumentationsskyldighet.
Syftet med gallringsreglerna är att klienternas handlingar skall gallras bort.
sedan deras kontakter med socialtjänsten har avbrutits.
I sådana fall då ansvaret för socialtjänsten har övergått till annan nämnd,
t. ex. i samband med klientens flyttning. skall gallringsfristen beräknas frän
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uen tiupunkt uä dennes kontakt med den senaste nämnden har upphört.
Sm:ialnämnderna måste därför bevaka hur gallringsfristen beräknas när ett
ärende flyttas över till en annan nämnd.
Vad gäller registren skall gallringsfristen beräknas med utgångspunkt
från när det förhållande upphörde som en ante<.:kning i registret avser.
Säledes skall. I. ex. när det gäller placering av underårig utanför hemmet,
gallring ske fem år efter det att pla<.:eringen utanför hemmet har upphört.
61§
I fråga om pe1 sonregister som förs med hjälp av automatisk databehandling finns bestämmelser i datalagen (1973: 289).

Med stöd av datalagen kan datainspektionen meddela föreskrifter rörande sådana register som förs med hjälp av automatisk databehandling.
Bestämmelserna om registerm. m. utgör inget hinder för datainspektionen
att utfärda mer restriktiva föreskrifter. Paragrafen erinrar om detta.
Datainspektionen kan således meddela mer restriktiva bestämmelser
rörande innehållet i personregister t. ex. med anledning av registrets tilltänkta användningsområde. Vidare kan meddelas bestämmelser om gallringsfrister som är betydligt kortare än som föreskrivs i SoL. Även när det
gäller uttag av register för forskningsändamäl kan det bli aktuellt med
särskilda föreskrifter.
I sammanhanget förtjänar det även påpekas att det i datalagen finns
bestämmelser om utlämnande av uppgifter till den registrerade och om
tystnadsplikt.
62§
Original handlingar som rör utredning om att fastställa faderskap eller om
underhållsbidrag får inte gallras med stöd av bestämmelserna i 60 §.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva andra undantag från gallringsskyldigheten.

För att tillgodose forskningens behov av primärmaterial kommer det att
bli nödvändigt att meddela andra föreskrifter om undantag från gallring.
Även i övrigt kan bli nödvändigt att meddela undantagsföreskrifter framför
allt när det gäller vissa typer av handlingar inom barn- och ungdomsvården.

63§
Socialnämnden skall, enligt vad regeringen närmare föreskriver, ur personregister lämna ut uppgifter till statistiska centralbyrån för angelägna
statistiska ändamål.
Som framgår av de allmänna övervägandena skall betydande restriktivitet iakttas när det gäller att infordra individrelaterade statistiska uppgifter
från socialnämnderna. Detta bör endast ske när det är påkallat av verkligt
angelägna samhällsbehov. Det ankommer på regeringen att besluta om
detta.
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Bestämmelserna i denna paragraf gäller endast sädana uppgifter som
omfattas av sekretesskydd. Utlämnande av mängdstatistik frän socialnämnderna regleras i annan ordning.
64

*

Socialnämnden skall lämna ut uppgifter ur personregister till statliga
myndigheter. när detta begärs för forskningsändamål och det kan ske utan
risk för att den enskilde eller någon honom närstående lider men.

Lagen ( 1936: 56) om socialregister föreslås upphiivd genom att SoL
träder i kraft. Därmed försvinner de särskilda regler som finns i socialregislerlagen om utlämnandt: av uppgifter för forskningsändamål. Enligt den
nya sekretesslagt:n får sekretesskyddadt: uppgifter inom socialtjänsten
lämnas ut till annan myndighet endast mt:d stöd av lag eller förordning.
I förslaget till ny st:kretcsslag förutsätts det att behövliga bestämmelser
om utlämnande av uppgifter för forskningsändamäl skall tas in i SoL.
Forskningen bedrivs vanligen vid en statlig institution. Beslut att lämna ut
uppgifterna skall därför riktas till den statliga myndighet där forskningen
bedrivs och inte till den enskilde forskaren. Prövningen åligger sm:ialnämnden. Vid prövning om uppgift kan lämnas ut utan risk för men kan det
bli anledning att ta hänsyn till skilda omständigheter. Formerna för forskningens bedrivande måste beaktas. t. ex. om det kan bli fråga om personintervjuer. Vidare bör bl. a. beaktas hur stor personkrets vid forskningsinstitutionen som skall få ta del av individrelaterade uppgifter, hur uppgifterna förvaras och formerna för deras publicering. Uppgifterna bör endast
lämnas ut om det är fullt klart att forskningsresultaten kommer att publiceras i sådan form att enskilda personer och deras närstående. vilka berörs
av uppgifterna, inte kan identifieras.
Som framhålls i propositionen med förslag till sekretesslag m. m. kan
mottagande institution eller funktionär i sin hantering av mottagna uppgifter endast bindas av sekretesslagen. Enligt 13 kap. 3 § förslaget till
sekretesslag kommer uppgifterna hos forskningsinstitutionen att åtnjuta
samma sekretess som hos socialtjänsten.
Bestämmelserna om utlämnande gäller uppgifter inom socialtjänsten. De
bör inte tillämpas på uppgifter som kan ha antecknats i samband med
familjerådgivning som bedrivs av socialnämnden. Sekretesskyddade uppgifter inom familjerådgivningen måste alltid anses ha sådan karaktär att det
finns risk för att den enskilde eller någon honom närstående lider men. De
bör således inte lämnas ut av socialnämnden för forskningsändamäl.
När det gäller utlämnande till enskilda forskare blir reglerna i sekretesslagen omedelbart tillämpliga. När det blir aktuellt att lämna ut uppgifter till
sådan forskare. bör utlämningsheslutet regelmässigt förses med förbehåll
beträffande uppgifternas användning.
I allmänna räd från socialstyrelsen kan behandlas hur sådana förbehåll
bör utformas. Härvid kan ledning hämtas från de villkor som nu brukar
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ställas upp när uppgifter lämnas ut från socialregister för forskningsändamål.
65

*

Srn:.:ialnämnden skall på begäran av en annan myndighet till denna lämna
uppgifter om utgiven ekonomisk hjälp. om syftet är att undvika felaktiga
utbetalningar från det allmänna.
När socialregisterlagen upphävs, försvinner de möjligheter som nu ges
andra myndigheter att på begäran få uppgift om utbetald ekonomisk hjälp.
Detta kan i vissa fall behövas för att förhindra felaktiga dubbelutbetalningar och för att motverka att enskilda missbrukar hjälpmöjligheter genom att begära ersättning frän llera håll. Det torde många gånger vara
tveksamt om sådant uppgiftslämnande kan ske utan men för den enskilde
som avses i sekretesslagen. Det föreligger därför behov av uttryckligt
författningsstöd.
Uppgifter om utbetald ekonomisk hjälp skall endast lämnas ut på begäran i det enskilda fallet. Det åligger socialnämnden att pröva utlämnande!
med hänsyn till syftet med detta. Lagrummet ger således inte stöd för ett
generellt uppgiftslämnande. Inte heller får uppgifter lämnas ut, om syftet
är att kontrollera den enskildes solvens eller kreditvärdighet.
66 §
Bestämmelserna i 7 kap. 4 !i sekretesslagen ( 1979: 000) hindrar inte socialnämnden att polisanmäla brott som är riktade mot socialnämnden eller
berör den verksamhet som nämnden har ansvar för.

Bakgrunden till bestämmelsen framgår av de
(avsnitt 2.18.6). Bestämmelsen erinrar om att
nämnden att göra polisanmälan i sådana fall
Anmälan får endast göras av nämnden samfällt
tion.

allmänna övervägandena
sekretessen inte hindrar
som avses i paragrafen.
eller med stöd av delega-

Socialstyrelsens och länsstyrelsens uppgifter
67 §
Socialstyrelsen har tillsyn över socialtjänsten i riket. Styrelsen skall följa
och vidareutveckla socialtjänsten. Till ledning för tillämpningen av denna
lag utfärdar socialstyrelsen allmänna råd.
Socialstyrelsens tillsynsuppgifter har behandlats utförligt i de allmänna
övervägandena (avsnitt 2.21 ). Genom sin tillsyn skall socialstyrelsen följa
socialtjänsten bl. a. genom vad som av hävd betecknas som inspektioner
och genom andra besök. Denna verksamhet skall i största möjliga utsträckning vara rådgivande och övergripande och syfta till ett ömsesidigt informationsutbyte. Styrelsens tillsyn innefattar också skyldighet att påtala om
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lagar m:h förordningar inte följs och om framförda anmärkningar har varit
befogade. Styrelsen bör i sådana situationer som har sin utgångspunkt i
enskilda ärenden klarlägga förhållandena i samverkan med länsstyrelsen
och dess sociala enhet.
Likas{! skall styrelsen leda och utveckla socialtjiinsten genom att ta emot
och förmedla kunskaper och medverka till förändringar bl. a. genom föreskrifter inom den sociala institutionsvården (23 § andra stycket SoL),
allmänna rtld om hur socialtjänsten bör utvecklas inom ramen för riksdagens och regeringens beslut samt genom tidigare nämnda kontakter med
kommunerna och inhämtande av planer och återföring av kunskaper till
kommunerna.
68 §
Länsstyrelsen skall inom länet
följa socialnämndernas tillämpning av denna lag.
informera och ge råd till allmänheten i frågor som rör socialtjänsten,
biträda socialnämnderna med råd i deras verksamhet,
främja samverkan på socialtjänstens område mellan kommunerna och
andra samhällsorgan,
även i övrigt se till att socialnämnderna fullgör sina uppgifter på ett
ändamålsenligt sätt.
Hem för vård eller boende som drivs av en kommun eller landstingskommun står under länsstyrelsens tillsyn.

Första stycket. I de allmänna övervägandena (avsnitt 2.21.8) har länsstyrelsens uppgifter inom socialtjänsten behandlats relativt utförligt. Länsstyrelsen skall svara för vägledning, stimulans, utveckling och samordning, vilket framgår av att länsstyrelsen enligt lagrummet skall följa socialnämndernas tillämpning av lagen. biträda nämnderna med råd i deras
verksamhet samt främja samverkan med andra samhällsorgan.
I den särskilda propositionen om socialstyrelsens uppgifter och organisation kommer det att föreslås att en socialenhet skall inrättas och ingå
som en sektion i någon av länsstyrelsens avdelningar. Enheten skall fullgöra uppgifter for såväl länsstyrelsen som socialstyrelsen. Närmare bestämmelser om den sociala enheten avses bli intagna i länsstyrelseinstruktionen. Bland de uppgifter som skall åvila enheten märks bl. a. att ge råd till
allmänheten i frågor som rör socialtjänsten.
Av lagrummet framgår även att länsstyrelsen har en formell tillsyn över
socialtjänsten. I sista ledet i första stycket sägs att det åligger länsstyrelsen
att se till att socialnämnderna fullgör sina uppgifter på ett ändamålsenligt
sätt. Med denna tillsyn följer utan någon särskild bestämmelse en rätt för
länsstyrelsen att företa inspektioner och verkställa utredning av förhållanden inom den kommunala socialtjänsten.
Andra stycket. Länsstyrelsens tillsynsuppgifter gäller hela den kommunala socialtjänsten och därmed också den verksamhet som bedrivs vid
kommunens eller landstingskommunens hem för vård eller boende.
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Niir det giiller hem som har inrättats för kommunerna inom ett landstingsomrade gemensamt - och som ofta torde ha landstingskommunalt
huvudmannaskap - framgar länsstyrelsens tillsynsuppgifter inte lika klart
utan särskild bestämmelse. Här har därför tagits in en bestämmelse om
länsstyrelsens tillsyn över hem för värd eller boende.
69 §
Vill en enskild person eller sammanslutning inrätta ett hem för värd eller
hoende. skall tillstånd sökas hos länsstyrelsen. Ett sådant hem stär under
tillsyn av socialniimnden i den kommun där hemmet är beläget. Nämnden
har rätt att inspektera verksamheten vid hemmet.
Vad som sägs i första stycket gäller även hem som har inrättats för värd
under en begränsad del av dygnet.
Om enskilda vårdhem finns särskilda bestämmelser.
Bakgrunden till bestämmelserna i första .\'tycket framgår av de allmänna
övervägandena (avsnitt 2.13.10). Till skillnad från landstingskommunala
m:h kommunala hem för vård eller boende får således privata sådana hem
inte drivas utan tillstånd av länsstyrelsen. Det bör framhållas att till hem
för vård eller boende för vilka det krävs tillstånd bl. a. hör privata stmfosterhem. Sålunda bör i överensstämmelse med vad fosterbarns- och socialutredningarna har ansett alla hem. där verksamheten bedrivs yrkesmässigt
eller där antalet vårdade eller boende regelbundet överstiger fyra. anses
som hem för värd eller boende. Ett förhållande som kan peka på att det
föreligger yrkesmässighet är att familjens huvudsakliga försö1jning kommer från driften av hemmet.
Det är socialnämnden i den kommun där hemmet är beläget som skall ha
tillsyn över hemmet. I socialnämndens tillsynsuppgiftcr ingår enligt en
särskild bestämmelse en rätt för nämnden att inspektera verksamheten vid
hemmet.
En fråga som kan uppkomma vid den praktiska tillämpningen av denna
paragraf är gränsdragningen mellan hem för vård eller boende och institutioner som bedriver en verksamhet av en annan karaktär. exempelvis kursellcr utbildningsverksamhet. och inte behöver tillstånd enligt denna lag.
Gränsdragningen lär i flertalet fall inte erbjuda några problem. I andra fall
kan dock gränsen vara mera oklar. Det kan här erinras om att åtskilliga
bchandlingsinstitutioner inom exempelvis missbruksvården under senare
tid har strävat eftt:r att undvika vårdbegreppet och föredragit att ge verksamheten andra benämningar. somt. ex. utbildning. Patienterna kallas ofta
"gäster" eller ibland "elever". Även om någon helt entydig gränsdragning
här inte är möjlig att göra. bör det understrykas att det naturligtvis är
verksamhetens faktiska innehåll och inte dess yttre benämning som bör
vara avgörande för ställningstagandet till frågan om institutionen är att
hänföra till den kategori som avses i 69 §. En enskild institution som kan
anses tillgodose värdbehov som faller inom socialtjänstens verksamhets-
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område måste sålunda betraktas som institution för vård eller boende,
även om dess verksamhet av huvudmannen beskrivs som exempelvis
kurs verksamhet.
Bestämmelserna om tillstånd och tillsyn har i andra styckl't gjorts tilllämpliga även på enskilda hem som har inrättats för värd under en begränsad del av dygnet. Härigenom kommer - liksom f. n. enligt BvL - bl. a. de
privata förskolorna under samhällets kontroll.
I trl.'dje stycket har tagits in en erinran om de särskilda bestämmelser
som gäller för enskilda vårdhem. Dessa har meddelats i stadgan (1970: 88)
om enskilda vårdhem m. m. Denna har till syfte att ästadkomma en enhetlig tillsyn och kontroll över enskilda hem för sjukvård eller annan personlig
omvårdnad. Det ankommer på länsstyrelsen att ge tillstånd till sådan
verksamhet. Länsstyrelsen skall även utöva tillsyn över verksamheten.
Socialnämnden i den kommun där hemmet är beläget har den löpande
tillsynen över hemmet.
70 §
Om det föreligger nägot missförhållande vid ett hem för värd eller
boende. skall länsstyrelsen förelägga ledningen för hemmet att avhjälpa
missförhållandet.
Om missförhållandet är allvarligt och länsstyrelsens föreläggande inte
efterkoms, får länsstyrelsen förbjuda fortsatt verksamhet.
Lagrummet gäller såväl de landstingskommunala och kommunala hemmen för vård eller boende som de hem som drivs av enskilda. Som framgår
av första stycket har länsstyrelsen till uppgift att förelägga hemmets ledning att avhjälpa vad som brister. om det föreligger missförhållande vid
hemmet. Motsvarande bestämmelser finns nu i 61 § BvL Länsstyrelsen
har också rätt att meddela förbud mot fortsatt verksamhet.
Enligt 69 § är det socialnämnden som har tillsynen över enskilt hem
inom kommunen. Att det trots det har lagts på länsstyrelsen att pröva
frågan om att stänga ett hem där det rader missförhållanden, beror på den
stora verkan ett sådant ingripande har mot enskild. Det kan emellertid
förutsättas att ett förbud mot fortsatt verksamhet vid sådant hem kommer
att aktualiseras hos länsstyrelsen av socialnämnden.

Övriga bestämmelser

Öl'erjlyttning ai· ärende
71§
Ett ärende som avser vård eller någon annan åtgärd beträffande en
enskild person kan flyttas över till en annan socialnämnd. om denna
nämnd samtycker till det.
Bestämmelsen har kommenterats vid 3 §.
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Ö1·erklagande m· hes/111

72 ~
Socialnämndens beslut överklagas hos länsrätten genom besvär om
nämnden har meddelat beslut i fråga om
bistånd enligt 6 §,
medgivande enligt 25 §.
förbud enligt 27 eller 28 § eller
eftergift enligt 37 §.

Mot socialnämndens beslut i fråga som avses i 6 §skall talan kunna föras
genom förvaltningsbesvär. Vänder sig den enskilde till nämnden för ekonomisk eller annan hjälp, har nämnden i första hand att pröva om rätt till
bistånd föreligger i enlighet med bestämmelserna i 6 §. Finner nämnden vid
sin prövning att sådan rätt inte föreligger lämnas den enskildes begäran
utan bifall, om inte nämnden likväl finner att han i enlighet med socialtjänstlagens bestämmelser i övrigt bör ges stöd eller hjälp.
Har nämnden avslagit den enskildes begäran om bistånd. skall nämnden
ge besvärshänvisning. Överklagar den enskilde beslutet. kommer länsrättens prövning att i första hand avse frågan om rätten till bistånd. Finns det
enligt rättens bedömning inte någon sådan rätt, skall besvären ogillas. Vid
bifall till besvären kommer prövningen att omfatta också frågan om vilka
åtgärder som bör vidtas för att tillgodose den enskildes behov. Denna
bedömning görs på gnmdval av vad som i målet har blivit upplyst om den
enskildes behov och om de resurser som finns inom kommunen. Vid den
besvärsprövningen måste rimlig hänsyn tas till de resurser som kommunen
har att tillgå. Som har framhallits i de allmänna övervägandena (avsnitt
2.22.4) kan det vid bifall till besvären ibland vara påkallat att återförvisa
ärendet till socialnämnden för att nämnden skall kunna besluta om insatsernas närmare utformning.
Som framgår av lagrummet får talan föras genom förvaltningsbesvär
också mot beslut som avses i 25, 27, 28 och 37§§. r övrigt kan beslut inom
socialtjänsten bara överklagas genom kommunalbesvär.
73 §
Länsstyrelsens beslut i ärenden om tillstånd enligt 69 § eller om föreläggande eller förbud enligt 70 § får överklagas hos kammarrätten genom
besvär.
Länsstyrelsens beslut om föreläggande eller förbud enligt 70 § och kammarrätts motsvarande beslut gäller omedelbart.
Första stycket anger bcsvärsrätten mot beslut av länsstyrelsen. Bestämmelserna i andra stycket har sin motsvarighet i 86 § Bv L och 58 § tredje
stycket ShjL.
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Biita
74 §
Till biiter döms den som
I. åsidosätter bestämmelserna i 25 ~ eller 31 första stycket. om inte
gärningen i sistnämnda fall är belagd med straff i lagen ( 1979: 552) om
internationell adoptionshjälp,
2. övertriidcr förhud som har meddelats med stöd av 27 eller 28 §.
3. utan tillstånd driver ett sådant hem för vård eller boende som avses i
69*.
4. i strid mol ett förhud som har meddelats enligt 70 §fortsätter verksamheten vid el! hem för värd eller boende.
Allmänt åtal får väckas endast om gärningen har anmälts till åtal av
socialnämnden. länsstyrelsen eller socialstyrelsen.

*

I överensstämmelse med vad som gäller enligt nuvarande socialvårds-

lagstiftning har det ansetts nödvändigt att sanktionera vissa föreskrifter i
SoL. Åtal fär dock väckas endast efter anmälan av myndighet som är
verk~am

inom socialtjänsten, således socialnämnden. länsstyrelsen eller

socialstyrelsen.

Kommuner utat((iir landsting
75 §
Vad som sägs i denna lag om landstingskommun skall tillämpas också på
en kommun som inte tillhör någon landstingskommun.
Enligt 22 § skall behovet av hem för vård eller boende som är gemensamt
för kommunerna inom en landstingskommun tillgodoses av landstingskommunen och kommunerna i området. Kommunerna skall även gemensamt
upprätta en plan över behovet av sådana hem. Enligt förevarande paragraf
skall vad som sägs om landstingskommun ha motsvarande tillämpning på
kommun som inte tillhör landstingskommun. Del innebär t. ex. för Gotlands kommun att kommunen ensam svarar för institutionerna inom kommunen. liksom att det åligger kommunen all upprätta institutionsplanen.

Övergångsbestämmelser
I.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.
Genom lagen upphävs
I. barnavärdslagen ( 1960:97).
2. lagen ( 1954:579) om nykterhctsvård,
3. lagen ( 1956:2) om socialhjälp.
4. lagen ( 1970:296) om social centralnämnd m. m ..
5. lagen (1976:381) om barnomsorg.
6. lagen (1936:56) om socialregister.
Den nya lagstiftningen ersätter vårdlagarna och övriga uppräknade lagar
vid SoL:s ikraftträdande den I januari 1981.
37 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr I. Del A
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För BvL:s del g~ilkr att vissa av bestiimmclserna om omhiindertagande
for sa111hlillsvtird rn. rn. kommer att ersiittas av bestlimmelserna om vtml
utan samtycke i LVU. De s~irskilda regler snm i det sammanhanget har
ansetts behövliga under ett övergtingsskede föreslås dlirför som övergb.ngsbestiimmclser till LVU. Nlir det gäller BvL föranleder den nya lagstiftningen i övrigt en övergängsbestlimmelse i en viss fråga om ersiittning för
vtirdkostnad (p. 3 ).
NvL:s tvb.ngshestämrnelser får ingen motsvarighet i den nya lagstiftningen. Det har inte am.etts pi\kallat att föresli\ ni\gra siirskilda övergångsbestämmelser i den delen. Det innebär att alla bestämmelser om tvångsomhändertagande och övervakning upphör att gälla den I januari 1981. Den
som är intagen med tvang pi't allmiin vardanstalt för alkoholmissbrukare
kan inte hållas kvar Hingre. Värden kan dock givetvis fortsätta i frivilliga
former i enlighet med bestämmeberna i SoL. Den som har gb.tt in frivilligt
pa vardanstalt enligt 58 ~ NvL och i samband därmed skriftligen förbundit
sig att stanna kvar viss tid kan ptt motsvarande sätt inte hållas kvar mot sin
vilja efter den 31 det:ember 1980. Likaledes gäller att beslut om övervakning upphör att verka vid denna tidpunkt. Den som står under övervakning
kan i stället erbjudas en kontaktperson enligt SoL:s bestämmelser.
Mål som pågär vid domstol om beredande av vtird eller annan åtgärd
med stöd av NvL hör vid ikraftträdandet av den nya lagstiftningen avföras
fran vidare handhiggning.
Förhandlingar pagär f. n. med landstings- och kommunförhunden om
ändrat huvudmannaskap för de statliga ungdomsvardsskolorna och vårdanstalterna for alkoholmissbrukare. En ändring planeras iiga rum samtidigt
som den nya socialtjänsten genomförs. Resultatet av förhandlingarna kommer att redovisas för riksdagen i en särskild proposition senare under
riksmötet. I denna proposition kommer också att behandlas frågan om det
särskilda övergangsregler betriiffande institutionerna inom socialtjänsten.
De bestämmelser om vite som finns i BvL och NvL har ingen motsvarighet i SoL. Av allmiinna rlittsgrundsatser följer att vite inte kan utdömas
efter den I januari 1981.
I BvL och NvL finns vidare bcstiimmclser om ansvar för brott. Dessa
bestämmelser saknar motsvarighet i den nya lagstiftningen. Här kan som

behöv~

*

ett exempel niimnas bestämmelsen i 68 NvL om ansvar för den som
h.iiilper någon att avvika fri\n allmän vll.rdanstalt. Av 5 andra stycket
brottsbalkens promulgationslag följer att om annan lag gäller när dom
meddelas, så skall den lagen tillämpas. om den leder till frihet frän straff.
I punkt 4 har föreslagits vissa bestämmelser med anledning av att ShjL
upphävs.
Upphävandet av övriga lagar föranleder inga särskilda övergångsbestämmelser.

*
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2.
Bestämmelserna i 60 § om gallring tillämpas tidigast den I januari 1986 i
fråga om uppgifter och andra anteckningar som avser tiden före den I
januari 1981.
I fråga om skälen till bestämmelsen hänvisas till de allmänna övervägandena, avsnitt 2.20. 7.
3.
Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om en kommuns rätt till
ersättning från en annan kommun för kostnader som har uppkommit före
utgången av år 1980 för socialhjälp enligt 12 §lagen ( 195ti: 2) om socialhjälp
eller för utgifter i samband med omhändertagande för samhällsvård enligt
harnavårdslagen ( 1%0: 97).
De bestämmelser om interkommunala ersättningar som finns i ShjL och
Bv L har ingen motsvarighet i den nya lagstiftningen. Övergångsbestämmelsen innebär att bestämmelserna i äldre lag fortfarande skall tillämpas i
fråga om kostnad som har uppkommit före den I januari 1981.

4.
Bestämmelserna i lagen (1956: 2) om socialhjälp gäller fortfarande i fråga
om kommuners rätt till ersättning av enskilda för socialhjälp som har
lämnats före utgången av år 1980. Talan om ersättning som förs efter denna
tidpunkt skall dock väckas vid länsrätten. I fråga om mål som vid ikraftträdandet är anhängiga vid länsstyrelsen gäller bestämmelserna i punkt 5.
I ShjL finns bestämmelser om kommuns rätt till ersättning för utgiven
socialhjälp som skiljer sig från reglerna i SoL. Bestämmelserna i 35 § ShjL
om makars inbördes ersättningsskyldighet har t. ex. ingen motsvarighet i
SoL. ShjL:s regler bör därför gälla beträffande socialhjälp som har lämnats
före den nya lagens ikraftträdande. Det har därmed ansetts lämpligt att
föreskriva att talan fr. o. m. den I januari 1981 skall väckas vid länsrätten,
som skall pröva alla mål om ersättning enligt SoL. Av punkt 5 framgår att
länsrätten också skall ta över mål som när den nya lagen träder i kraft ännu
inte är avgjorda av länsstyrelsen.
5.
Sådana mål vid länsstyrelserna som avser besvär över en socialnämnds
beslut om socialhjälp eller ersättning för utgiven socialhjälp och som inte
har avgjorts före utgången av år 1980 skall efter den tidpunkten prövas av
läns rätterna.
Av bestämmelsen följer att mål om socialhjälp som har överklagats till
länsstyrelse och mål om ersättning för utgiven socialhjälp som har väckts
vid länsstyrelse skall prövas av länsrätt. om de inte är avgjorda nlir den nya
lagen träder i kraft. Avsikten är att regeringen i förordning skall meddela
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le niirmare fört'skrifter som hchövs för all reglera frågorna i samband med
nalcns överfamnande till liinsriitll:rna.
'·

Om det i lag eller annan förfallning hänvisas till en föreskrift som har
rsath genom en hcstiimmelsc i denna lag. tilfamras i stället den nya
•estiimmelsen.
Hcstiimmelscr i lag eller annan förfallning om fosterbarn. fnstcrföräldrar
ller fosterhem tillämras dock i den hetydelse som de har i den författning·n.

Fiirsta .11yc/..t't. Flera av de föreskrifter som finns i vtirdlagarna försvin1er o..:h crsiitts av andra genom den nya lagstiftningen. Detta föranleder
'llllringar i ett stort antal författningar. Hiir skall hara erinras om alla
iireskrifter som gäller barnavårdsniimnd och nykterhetsniimnd och som i
ortsiittningen skall avse socialniimnd. Övergängshcstämmclsen innehär
.tt de nya föreskrifterna hlir tilliimrliga iivcn i de fall nägon författnings.ndring inte har hunnit vidtas.

Andra styc/.:.1't. Hestiimmelser llm fostt:rharn. fosterföräldrar och foster1em torde finnas i ett tämligen stort antal andra författningar. Dessa
1egrerr lär i allmiinhct ges den inne hörd som de har i 46 § Bv L. I den nya
ociallagstiftningen finns inte några motsvarande begrepp. Regler av i
1uvudsak samma materiella innebörd har tagits upp i 25- 29 ~~ SoL. En
·iktig ändring görs dock. nämligen att äldersgränsen höjs frän 16 till 18 är.
)ct har inte varit möjligt att i detta sammanhang överblicka vilka följd·erkningar det skulle fä att generellt läta hegrerpen fosterbarn osv. i annan
1gstiftning få motsvarande åldersgränsförskjutning. Övergängsvis har det
lärför föreskrivits att hcgreppen fosterbarn, fosterföräldrar och fosterhem
annan författning alljämt skall tillämpas i den betydelse som de har sedan
idigare i respektive författning.

i.2 Förslaget till lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (2)
8eredande av vård

I §
Den som är under 18 år skall beredas vård med stöd av denna lag, om det
<an antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den
:ller dem som har vårdnaden om honom och, när den unge har fyllt 15 år,
1v honom själv.
Värd skall beredas den unge om
I. brister i omsorgen om honom eller nagot annat förhållande i hemmet
nedför fara för hans hälsa eller utveckling eller
2. den unge utsiitter sin hälsa eller utveckling för allvarlig fara genom
nissbruk av beroendeframkallande medel. brottslig verksamhet eller nägot
mr.at därmed jämförbart beteende.
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V~in.l med stöd av andra styd.;.et 2 far även beredas den som har fyllt 18
men inte 20 år. om värd inom socialtjiinsten med h;insyn till den unges
behov och personliga förhållanden i övrigt är uppenbart llimpligare än
annan vård.

h'ir.1·111 s1yck1•1. Lagens syfte lir att till skydd for den unge kunna bereda
honom vård i vissa situationer dä det inte gär att fa samtycke till vården.
Motsiitter sig föriilurarna eller annan v<irdnadshavare insatser som niimn-

den anser vara nöuviinuiga kan en tillämpning av lagen komma i fräga.
Ocksa den unges egen mening skall tillmätas självstiindig hetydelse vid
prövningen av lagens tillämpning om Jen unge har fyllt 15 år.
Lagen iir emellertid inte ovillkorligen knuten till frägan om samtycke
föreligger eller inte. Även i en situation då ni"lgon av föräldrarna t. ex. pa
grunu av utlands vistelse eller annars inte kannas av nämnden kan lagen hli
tillämplig. Det kan ocks;i förekomma att föriildrarna tidigare har undandragit sig att medverka till den vård till vilken de har samtyckt. Niimnuen kan
av detta eller andra skäl ha grundad anledning att anta att föriildrarnas
samtycke inte iir allvarligt menat och att de inte är villiga att pii sikt låta
nämnden genomföra värden så som nämnden finner nödviindigt. På motsvarande sätt kan nämnden med hänsyn till omständigheterna ha grundad
anledning anta att den unge inte kommer att medverka till Jen värd som
han har samtyckt till. I lagrummets första stycke har därför som förutsättning för lagens tillämpning angetts att det kan antas att behövlig vård inte
kan ges med den unges eget och vårdnadshavares samtycke.
Genom att samtycka till den v<ird som nämnden finner hehövlig. förklarar sig föräldrarna och i förekommande fall den unge sig villiga att medverka till vården och att följa de anvisningar som nämnden bedömer nödviindiga för att genomföra vården. Det är därför viktigt att nämnden noggrant
redogör för innehallet i och formerna för den nödvändiga vården innan
samtycke lämnas. Detta kan ske genom den plan över behandlingen som
det ankommer pa nämnden att upprätta. Som närmare anförs under 2
skall en sådan plan bl. a. ange vilken vård eller behandling som den unge
behöver och hur nämnden tänker ge honom den. Med hänsyn till den
betydelse som samtycket alltså kan fä är det nödvändigt att det lämnas
skriftligen. Förälder eller annan vardnadshavarc liksom den unge. om han
har fyllt 15 ar. skall sälcdes skriftligen förklara sig villiga att medverka så
att den planerade vården kan genomföras.

*

I andra stycket I och 2 har angetts de närmare förhållanden som kan
föranleda en tillämpning av lagen. Dessa gäller dels den unges hemförhällanden. dels hans eget beteende.
I andra .1·1yckt'f I anges som grund för åtgiird frän samhällets sida att
brister i omsorgen om den unge eller annat förhållande i hemmet medför
fara för hans hälsa eller utveckling. Härmed avses situationer dä den unge
inte får tillräcklig omvårdnad i sitt hem eller där utsätts för en behandling
som innebHr fara för hans psykiska eller fysiska hälsa eller sociala utvcck-
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ing. Med hemmet menas saviil föriildrahcmmet som annat hem diir den
.inge vistas stadigvarande. Under den gjorda heskrivningen ryms bl. a. fall
far den unge utsätts för misshandel i hemmet. Redan vid ringa grad av
nisshandcl får fara för den unges hälsa eller utveckling antas uppkomma.
\.fotsätter sig föräldrarna i sådant fall de insatser som nämnden hedömer
1ödvii.ndiga för den unges skydd. kan det alltsti. bli aktuellt att tilfämpa
agen. Vid misshandel av allvarligare art bör den unge rcgclmiissigt ben:ias vård utom det egna hemmet. i varje fall för en tid.
I likhet med vad som nu gäller enligt BvL kan hestämmelsen ocksa
.illämpas i de fall föräldrarna star i begrepp att placera den unge i en miljö
;om innebär fara för hans hälsa eller utveckling eller när de inte hindrar
10nom från att vistas i en sådan miljö.
Lagrummet omfattar således alla de situationer där barnet utsätts för
o-oppslig misshandel eller vanvård. Även då föräldrarna genom sina per;onliga egenskaper framkallar fara för barnets rsykiska hälsa kan lagen
1ara tillämplig. Utsätts barnet genom föräldrarnas beteende. t. ex. genom
;tändigt återkommande uppträden i hemmet till följd av missbruk av alko101 eller narkotika eller på grund av föräldrarnas psykiska särart eller
illstånd, för fara till psykisk hälsa eller utveckling bör vård kunna beredas
mrnet med stöd av lagen.
Andra stycket 2 omfattar den unges eget beteende. Här anknyts frågan
)01 åtgärder från samhällets sida till den risk för den unges hälsa eller
Jtveckling som kan följa av hans beteende. Utsätter den unge sig för
1llvarlig fara till hälsa eller utveckling genom missbruk av beroendeframrnllande medel. brottslig verksamhet eller annat därmed jiimförbart bete:nde skall han kunna beredas vård med stöd av lagen.
Det måste således krävas att omständigheterna är sä.dana att det förelig~er allvarlig fara för den unges hälsa eller utveckling. Farorekvisitet har
;åledes skärpts i förhållande till första punkten. Detta skall ses mot bak~rund av dels att bestämmelserna är tilfampliga på framförallt äldre barn,
onårsungdomar med sociala anpassningssvarigheter. dels att inte varje
nissbruk liksom inte heller varje brottslig gärning bör fä medföra så
ångtgående åtgärder som vard med stöd av lagen kan komma att innebära.
)ct blir här fråga om en avvägning mellan den unges rätt till självbestämnande och den rätt till adekvat vård och behandling som bestämmelserna
1vser att tillförsäkra honom i en situation då han inte själv förmår bryta en
;riminell eller annars destruktiv utveckling.
Det förtjänar att framhållas att bestämmelsens utformning öppnar möjighet att bereda underårig värd redan innan skadeverkningar av social
:ller medicinsk natur har inträtt. Redan den allvarliga faran för sådana
kadeverkningar utgör tillräcklig grund för beslut om vård enligt L VU.
l beskrivningen har som exempel särskilt angetts missbruk av beroenderamkallande medel. Med sådana medel avses alkohol, narkotika eller
iärmed jämställda tekniska preparat som thinner. Ett regelbundet bruk av
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sådana rreparat i barn- och ungdomsaren kan mycket snart leda till fara för
den unges hiilsa eller utveckling. Ur bruket av alkohol kan utvecklas ett
beroende som den unge inte själv förmår ta sig ur. Re<lan i utvecklingen
mot en heroendesituation kan <let salcdes siigas ligga en fara för den unges
hälsa och utveckling. Uppenbarligen skall i första hand insatser i den unges
eget hem ge honom stöd och hjälp. Missbruket kan emellertid ha natt den
grad all det föreligger allvarlig fara och att det behövs värd utom det egna
hemmet. Gardet i ett sådant fall inte att fä samtycke till varden. kan det hli
nödvändigt att hereda den underärige vård med stöd av L VU.
Det förekommer inte sällan att ungdomar använder narkotiska rrerarat
vid något enstaka tillfälle. men att missbruket uprhör av sig sjmvt. Enstaka
bruk av tung narkotika som t. ex. heroin liksom en längre rids frekvent
missbruk - oavsett vilket preraral det iir fråga om - kan <läremol innebära en allvarlig fara för den unges hmsa eller utveckling. På motsvarande
säll kan lagen bli tillämplig vid allt icke medicinskt bruk av läkemedel som
innefattar allvarlig fara för den unges hiilsa eller utveckling. Kan i sådant
fall behövlig vård inte ges <len unge i frivilliga former. bör LV U :s bestämmelser kunna bli tillämpliga.
Som en grund för beslut om värd enligt lagen anges även brottslig
verksamhet. Under beskrivningen faller givetvis inte rena hagatellförseelser och inte heller enstaka andra brott som inte är av allvarlig art. Det
är först vid en brottslighet som ger uttryck för en sädan bristande anpassning till samhällslivet att det kan sägas föreligga ett vård- och behandlingsbehov som det kan bli fråga om att bereda den unge värd med stöd av
LVU.
I beskrivningen har saledes som exempel på beteenden som kan föranleda värd enligt lagen angetts missbruk av beroendeframkallande medel och
brottslig verksamhet. Det står emellertid klart att det kan finnas även
andra jämförbara yttringar av en livsföring, ett beteende, som kan s~igas
innefalla allvarlig fara för den unge. Den unge kan ha begått någoc eller
några enstaka allvarliga brott utan att man för den skull kan tala om
brottslig verksamhet. Ett annat exempel är om den unge - nicka eller
pojke - är prostituerad.
LVU skall primärt möjliggöra för socialtjänsten att tillgodose den unges
behov av värd. Det blir det föreliggande värdbehovet och vad som i
stunden och för framtiden kan göras för att tillgodose detta behov som blir
bestämmande för socialnämndens insatser. Som jag har framhållit i den
allmänna motiveringen kan lagen däremot inte primärt användas för att
tillgodose samhällsskyddet. En annan sak är att om den unge genom sin
brottsliga verksamhet behöver beredas vård med stöd av LV U, detta även
fär konsekvenser när det gäller samhällsskyddet.
Socialnämnden skall vidta behövliga ätgärder så snart den finner att det
föreligger förhållanden som har angetts i andra stycket I eller 2. Det kan
t. ex. ha kommit till nämndens kännedom att ett barn utsätts för olämplig
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behandling eller direkt fara i hemmet. Förhållandena kan vid företagen
utredning visa sig vara sådana att barnet bör beredas värd utom del egna
hemmet. Nämnden bör dt'I i första hand söka tillgodose behovet av värd i
sarnförstt'lnd med föräldrarna. Kan emellertid nämnden m.:h för;ildrarna
inte komma överens i frågan om hur barnet bör beredas värd. maste
nämnden vända sig till llinsrätten för att fä beslut om vård med stöd av
L VU med en d;irmed följande befogenhet för nämnden att besHimma om
hur vården skall utformas.
Ett annat exempel är att en socialassistent i den uppsökande verksamheten träffar pä en tonäring som är påverkad av nark~'tika. Under den
utredning som nämnden sedan företar kommer det fram att den unge pä
grund av narkotikamissbruket utsätter sin hälsa och utveckling för allvarlig
fara. Nämnden är <la skyldig att se till att den unge fär det stöd och den
hjiilp som han eller hon behöver. Nämnden bör i samråd med föräldrarna
och den unge ge honom hjälp i hemmet när detta är tillräckligt. Finner
nämnden att åtgärder i hemmet är otillräckliga och kan samförständ inte
nås om att ge den unge värd utom hemmet. skall nämnden hos länsr;itten
begära beslut om vård med stöd av LVU.
Tredje st_vcket. Bestämmelserna i LVU avser i första hand den som ;ir
under IX år. Som framgår av vad jag har anfört i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.25) kan också många unga i åldrarna närmast däröver till följd
av försenad mognad eller utveckling l)fta ha ett stort behov av de insatser
som kan ges inom socialtjänsten. För unga missbrukare kan således den
vård som kan ges genom socialnämnden vara bättre ägnad att förhindra att
missbruket leder till skada för den unges utveckling än de insatser som kan
ges genom annat samhällsorgans försorg. På motsvarande sätt kan den
unges personliga förhållanden vara sådana att de särskilda insatser som
kan ges inom socialtjänsten och som är anpassade till de ungas behov av
personlig vard och omvårdnad ger bättre förutsättningar för en social
rehabilitering än den behandling som kan ges inom t. ex. kriminalvärden.
En förutsättning för att LVU i de fall som avses i andra punkten skall fä
tillämpas pä. den som är äldre än 18 är är att vård inom socialtjänsten med
hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden i övrigt är uppenbW"t lämpligare än annan vård. Högsta åldersgräns för beslut om vård
enligt LVU är 20 ä.r. Vård som har inletts med stöd av LVU dessförinnan
skall. som framgår av 5 §.kunna pågå viss tid därefter.

2 §
Beslut om vä.rd med stöd av denna lag meddelas av länsrätten efter
ansökan av socialnämnden.
Ansökan skall innehålla en redogörelse för den unges förhållanden.
tidigare vidtagna åtgärder och den vård som socialnämnden avser att
anordna.
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SlKialnämnden har det yttersta ansvaret för att den unge fär den värd
som han behiiver. Niimnden skall dlirfiir inleda utredning om den unges
hchov av v~ird s;) snart det finns anledning att anta att den unge har ett
stiJant. Utredningen skall syfta till att klarHigga <len unges förhi)llanden.
och den skall mynna ut i en bedömning av vilket behov av stöd och hjälp
som föreligger. Anser niimmlen det nödvändigt att bereda <len unge v;ird
ut<im det egna hi:mmct. hör nlimnden upprätta i:n plan över hchan<llingen.
Det finns emellertid sklil att också i detta sammanhang hcröra niimndcns
planering av vtmlinsatsl.'I' för unga. Av planen hör framgä vilka insatser
nlimnden tidigari: har vidtagit. den unges nuvarande situation samt det
hehan<llingsbcllllv som föreligger och det siitt pa vilki:t nämnden avser att
tillgodose detta hchov. Planen hi.ir ocksa visa hur den värd som skall liga
rum utom hemml.'l skall ingä som en del i ett vardpn1gram. Planen fär
emellertid inte Jäsa den fortsatta hchandlingen. Uen skall ge utrymme för
de föriindringar i värdinnehMlet som utvecklingen kan föranleda.
Planen skall st1 langt möjligt uppriittas i samråd med föriildrarna och i
förekommande fall den unge själv. Uet iir således viktigt att den unge så
snart han har nätt tillriicklig mognad själv får g.: sin mening till kiinna. Det
är pi'l grundval av den planen som föräldrarna skall la stiillning till om de
skall samtycka till den föreslagna vården.
Vård enligt L VU skall till skillnad från den ordning som gäller .:nligt BvL
heslutas av länsriitten efter ansökan av socialnämnden. Så snart det har
visat sig att den nödvändiga vården inte kan ges med föräldrarnas eller
annan vårdnadshavares samtycke eller den unges eget samtycke ankommer det på nämndi:n att ta ställning till om ansökan skall ges in till
länsrätten. Den prövningen kan inte delegeras. I kommun där social distriktsnämn<l inte har inrättats kommer dock beslutanderätten i stldan
fråga att kunna uppdras at särskild avdelning som hestår av ledamöter eller
suppleanter i nämnden (se 47 § SoL>.
För förfarandet när nämnd skall besluta om ansökan till länsrätten skall
enligt 54 § tredje stycket SoL bi.:stämmelscrna i FL tillämpas. Det innebär
att bl. a. FL:s regler om parts rätt till insyn. om kommunikation. om parts
riitt att meddela sig muntligen och om beslutsmotivering är tillämpliga.
Som framgår av andra stycket skall nämndens ansökan till liinsrätten
innehålla en redogörelse för den unges förhållanden, tidigare vidtagna
åtgärder samt den värd som socialnämnden avser att anordna. Det är
därvid lämpligt att nämnden när ansökan görs ger in den plan över behandlingen som enligt vad nyss har sagts bör upprättas. En fyllig redovisning är
av vikt för att länsrätten skall fä ett fullgott beslutsundcrlag vid sin prövning. Det är givetvis inte minst viktigt för länsrättens prövning att det klart
framgår vilken vård som nämnden ämnar anordna.
Länsrättens prövning avser enbart frågan om vård skall beredas den
unge med stöd av lagen därför att det inte går att få den unges eller
vårdnadshavares samtycke. Länsrätten skall däremot inte ta ställning till
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niimmkns val av vi\rdform. Som framgär av 11 *ankommer det r~• nämnden att sedan Hinsriitten har heslutal ,1m värd hestiimma om vi1rdens
niirmarc utformning. Värd som har beslutats med stöd av lagen skall alltid
inledas utanför den unges hem.
Samtycker den unge och hans föräldrar till den rlanerade vtirden sedan
nämnden har gjort ansökan hos liinsriitten om vard med stöd av LV U fär
niimnden bedöma om samty.:ket hör föranleda att ansökan äkrkallas.
Detta beror givetvis rä om nämnden anser all samtycket är allvarligt
menat och om värden kan antas bli genomförd i frivilliga former iiven pa
sikt. Yidhällcr niimnden sin ansökan. kan också länsrätten komma att fä
göra samma rrövning och eventuellt lämna ansökan utan bifall.

3

*

Om värden inte har påbörjats inom fyra veckor fran den dag då beslutet
har vunnit laga kraft. giiller beslutet inte längre.
Det är angeläget från rättssäkerhetssynpunkt att nämnden ser till att
vården av den unge inleds så snart som möjligt efter rättens beslut. Nämnden bör inte kunna hålla den frågan svävande under någon längre tid.
Eftersom grunden för beslutet om vård med stöd av L VU är att vård inte
har kunnat beredas i frivilliga former, ligger det i sakens natur att vården
måste inledas utanför den unges eget hem. En bestämmelse om att vården
skall inledas utanför den unges eget hem har tagits in i 11 § andra stycket. I
förevarande lagrum föreskrivs att rättens beslut om vård förfaller, om
vården inte har påbörjats inom fyra veckor från det att rättens beslut har
vunnit laga kraft. Det innebär således att vård i familjehem eller annat hem
som avses i SoL skall ha inletts inom den angivna tiden. Som regel kan den
unge nils av nämnden när beslutet skall verkställas. Är den unge inte
omhändertagen och vägrar han att inställa sig vid det hem där vård skall
ges honom, kan enligt vad som närmare framgår av 18 § socialnämnden
påkalla polishandräckning. Det kan emellertid i undantagsfall komma att
inträffa att den unge hindrar verkställigheten genom att hålla sig undan.
Kan nämnden i sådant fall inte bereda den unge vård inom den angivna
tidsfristen förfaller beslutet. Detta hindrar dock inte att ett nytt beslut kan
fattas på samma grunder som det tidigare beslutet. Dessa fall torde dock bli
sällsynta.
Det har övervägts om inte tidsfristen borde räknas ocksa frän den dag dä
beslut om vård på grund av rättens förordnande enligt 21 § fär verkställas.
Som lagrådet har anfört (bil. 5 s. 6) skulle emellertid en sådan tidsberäkning kunna föranleda åtskilliga svårigheter i tillämpningen.

4 §
Beträffande vårdens innehåll och utformning gäller bestämmelserna i
socialtjänstlagen ( 1979: 00) och föreskrifterna i 11-16 §§.
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LVU skall göra det möjligt för niimndcn att genomföra niidviindig värd
när det inte gär att fö samtycke till värden. Niirmare bestfönmelscr om
vården i dessa situationer ges i 11- lo**· Lagen kompletter;ir pä sa siitt
socialtjänstlagen som innehf1ller bestämmelser om värdens inneh~ill PCh
utformning. En erinran om detta har getts i förevarande lagrum.

5

*Srn.:ialniimnden skall noga följa vården av den som har beretts vård med

stöd av denna lag. När vård enligt lagen inte längre behövs. skall niimnden
besluta att vården skall upphöra.
Har den unge beretts värd med stöd av I S andra stycket 2 eller tredje
stycket. skall socialnämnden inom sex manader fran dagen för verkställighet av vårdbeslutct pröva fr:'igan om vård med stöd av lagen skall
upphöra. Denna fraga skall diirefter prövas fortlöpande inom sex månader
från senaste prövning.
Vård som har beslutats med stöd av I § andra stycket I skall upphöra
senast niir den unge fyller 18 år.
Värd som har beslutats med stöd av 1 andra stycket 2 eller tredje
stycket skall upphöra senast när den unge fyller 20 år. Har sex månader då
inte förflutit från det rätten beslutade om vård eller socialnämnden senast
prövade frågan om vårdens upphörande. får dock vård med stöd av lagen
pågå längst tills denna tid har gått ut.

*

FörHa stycke!. Har rätten beslutat om värd med stöd av lagen övergår
ansvaret för den unge på socialnämnden. Det är nämnden som i föräldrarnas ställe skall bestämma om den nödvändiga vården. Härav följer också
att det är en viktig uppgift för nämnden att se till att denna vård inte pågår
under längre tid än som är nödvändigt med hänsyn till omständigheterna.
Vården skall förklaras avslutad så snart det inte längre finns behov av att
utöva de särskilda befogenheter som lagen ger nämnden. Visserligen är
nämndens förpliktelser att noga följa de vårdåtgärder som andra på nämndens uppdrag rent faktiskt vidtar en del av det vårdansvar som tillkommer
nämnden. Det har emellertid mot bakgrund bl. a. av den tillämpning BvL
har i dag ansetts viktigt att den uppsiktsplikt som nämnden har kommer till
klart uttryck i lagen.
Andra stycket. Lagen innehallcr - bortsett från åldersgränserna - inga
föreskrifter om vårdtidens längd. Det är den unges bchandlingsbehov som
skall vara bestämmande för hur lång tid vården skall bestå. Det ankommer
på nämnden. som efter rättens beslut har ansvaret för vården, att pröva
under hur lång tid vård med stöd av lagen skall pågå. Det är viktigt all
nämnden får sådan insyn i hur vården bedrivs och att nämnden kontinuerligt kan följa vården. Den tjänsteman som under nämnden har ansvaret för
vården bör därför med bestämd tidsintervall anmäla för nämnden hur
vården bedrivs och hur barnets och föräldrarnas förhållanden har utvecklat sig. En sådan underrättelse kan föranleda att nämnden tar upp frågan
om vårdens bestånd till prövning. Det ankommer på nämnden att ge
behövliga föreskrifter om när och i vilka former en sådan anmälan skall
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ske. Som har framhrtllits i den allmiinna motiveringen (avsnitt 2.25) hör
underriittelse till nlimndcn liimnas minst en grtng om ärct. Nlirmare föreskrifter avses bli intagna i en vcrkstiillighctsförordning till lagen.
I fri1ga om ungdomar som bereds vt1rd pa grund av sitt eget beteende kan
som regd kortare vi1rdtidcr förutses. I enlighet med vad som har förordats
i den allmlinna motiveringen har det för dessa fall getts en uttrycklig
hcstlimmclsc i I. VU om en halvärsvis omprövning av beslutet om värd
med stöd av LVU si1vida vtmlcn inte redan dessförinnan har kunnat
av~lutas. Socialniimndcn skall st1lcdes inom sex mtmader frim dagen för
verkställighet av beslutet och diireftcr senast var sjiitte miinad pröva frägan
om varden skall upphöra. Som har framgått av den allmänna motiveringen
skall vi:trd som har beslutats innan den unge fyller 18 är kunna fortsiitta
liven diircfter. Omprövningen av vardbehovet skall i dessa liksom i andra
fall avse frägan om de omständigheter som nödvändiggjort vården alltjämt
bestar.
Bestiimmelserna i I~ tredje stycket L VU avser de fall då frågan om värd
kommer under rättens prövning efter det att den unge har fyllt 18 år.
Bestiimmelserna syftar bl. a. till att öppna möjlighet att i stället för påföljd
för bwtt hereda unga i aldersgruppen 18 -20 å.r vard inom socialtjänsten.
Det hlir här fräga om en vid beslutstillfället gjord avvägning mellan olika
behandlingsalternativ.
Har rätten funnit att värd bör beredas den unge med stöd av lagen. skall
den omprövning som därefter sker i nämnden avse frågan om det kvarstår
ett sådant vårdbehov som gör fortsatt vård med stöd av lagen nödvändig
eller om vården skall upphöra. Det ligger i sakens natur att nämnden
därvid inte p;i nytt skall ta ställning till den av rätten gjorda avvägningen
mellan olika behandlingsalternativ.
Som jag framhöll inledningsvis är det den unges behandlingsbehov som
skall bestämma hur länge vården skall bestå. Det kan finnas anledning att
påpeka att om ett särskilt behandlingsprogram har fastställts för den unge
som varar liingre lin sex månader. så är detta givetvis en omständighet som
nämnden fär beakta när den skall pröva om vården enligt LV U skall
upphöra eller inte. Ett gynnsamt behandlingsresultat bör inte äventyras av
att niimnden förklarar värd enligt LV U upphörd.
För niimndens befattning med dessa ärenden blir bestämmelserna i FL
tillämpliga. Enligt de gemensamma bestämmelserna i SoL har den saken
rör rätt att företräda inför nämnden och nämnden skall också underrätta
den enskilde om att det föreligger en sådan rätt. Vid prövning av behovet
av fortsatt värd bör den unge själv och hans föräldrar vara närvarande. om
det inte finns några särskilda skäl emot det. Det finns emellertid inte
anledning att ge nämnden möjlighet att utfärda föreläggande om sådan
instlillclse.
I enlighet med vad som föreslås i SoL kan beslut om vårdens avslutande
delegeras till siirskild avdelning som består av ledamöter eller suppleanter i
niimnden. endast om social distriktsnämnd inte har inrättats i kommunen.
Mot nämndens beslut får talan föras enligt 20 ~-

Prop. 1979/80:1

Spcc.moti1· J.VU

589

Trec<i1' och.f]iirde .11yd.1·1w. Ynrd med stöd av lagen kan endast heslutas i
fräga om den som vid tiden för bt·slutet inte har fyllt 18 är. eller om sådana
siirskilda omstiindigh.:ter som anges i I

*tredje sty<.:ket föreligger. 20 är.

Har v{1rden beslutats med stöd av I § andra sty<.:ket I. skall vtirden upphöra senast när den unge fyller 18 år. För den vard som har beslutats med
stöd av I

* andra stycket 2 eller I § tredje sty<.:ket gäller en annorlunda

reglering. I dessa fall skall värden kunna fortga längst sex månader efter
det att den unge har fyllt 20 är. räknat från dagen för rättens beslut om vård
eller so<.:ialniimndens beslut att den pi1gående varden inte skall avslutas.
Omedelbart omhändertagande

6

*

So<.:ialnämnden far hesluta att den som är under 20 år skall omhändertas
omedelbart
om det är sannolikt att den unge behöver beredas vard med stöd av
denna lag o<.:h
rättens beslut inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges
hiilsa eller ut ve<.:kling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan
försväras eller vidare b.tgiirder hindras.
Kan so<.:ialniimndens heslut om omhändertagande inte avvaktas. far
beslut om omhändertagande fattas av niimndens ordförande eller nägon
annan ledamot som nämnden har förordnat. Beslutet skall anmälas vid
niimndens nästa sammanträde.
Fiirstu stycket. För att ett heslut om omedelbart omhändertagande skall

kunna fattas måste det vara sannolikt att den unge behöver beredas värd
enligt lagen med stöd av I § andra stycket I eller 2 eller tredje sty<.:ket.
Därutöver gäller för raragrafens tillämpning att det finns ett omedelbart
behov av vård eller att det av utredningsskiil behövs ett omedelbart omhändertagande.
I de situationer som anges i I § kan det ibland vara nödvändigt att ta den
unge om hand i avbidan ra en utredning om hans vb.rdbehov. So<.:ialniimnden kan t. ex. få kiinnedom om att ett barn utsätts för vanvård i hemmet.
Föräldrarna kan inte anträffas. Det iir uppenbart att nämnden i ett sådant
fall mi'lstc kunna ta barnet om hand i avvaktan pä den fortsatta utredningen. Det ankommer på nlimnden att sa snart som möjligt ta kontakt med
föräldrarna för att tillsammans med dem pröva den unges behov av fortsatt
värd. Kan den varden ges i frivilliga former. skall omhändertagandet
genast upphöra.
På motsvarande sätt kan det vara nödvändigt att ta hand om t. ex. en
tonäring som anträffas under si\dana förhållanden att omedclhara värdinsatser är nödvändiga. Även här kan anledningen till omhiindertagandct
vara att den unge inte vill medverka till värden eller att förhällandcna inte
medger att föräldrarnas inställning till värden inhämtas. Grund för omhändertagande kan även vara att den unge genom brottslig verksamhet har
visat sig vara i omedelbart behov av so<.:ialnämndens insatser.
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Som framgär av lagrummet kan nlimnden besluta om omedelbart omhändertagande. endast om förhällandcna är sådana att riittens besut intc kan
avvaktas med hänsyn till dcn fara för den unges hälsa eller utveckling som
föreligger. Det bör uppmärksammas att niimndcn kan besluta om omedelbart omhändertagande även under tid mäl om värd med stöd av lagen efter
bcsviir är anhängigt hos högre riitt.
Omedelbart omhlindertagandc kan även komma i fråga om det föreligger
risk för att födildrarna ellcr den unge inte vill medverka vid utredning om
den unges behov av värd. Som exempel kan här nämnas att föräldrarna
avviker med barnet ellcr att de motsiitter sig en läkarundersökning som
nämnden anser vara nödvändig eller att de pä annat sätt hindrar eller
försvårar utredningen.
Det kan oäså hända att sedan utredningen har avslutats sådana förhållanden uppkommer som påkallar omedelbar värd av barnet och att nämnden därfor inte kan avvakta länsrättens prövning. Även i sådana fall hör
den unge omedelbart kunna tas om hand av nämnden.
Nämnden bör i beslut om omedelbart omhändertagande ange på vilken
grund omhändertagandet sker. Av beslutet bör säledes framgå om omhändertagandet sker på grund som anges i I andra stycket I eller 2 eller I §
tredje stycket.
Andra stycket. Det är socialnämnden som skall fatta beslut om omedelbart omhändertagande. Ofta är det emellertid mycket bråttom. Det är da
inte alltid möjligt att tillkalla nämnden för att denna skall hesluta i frågan.
Nämndens ordförande eller annan ledamot som nämnden har förordnat har
därför getts rätt att hesluta om omhändertagande. om nämndens hes lut inte
kan avvaktas. Nämnden kan således fördela beslutanderätten så att det vid
helger och under semestrar alltid finns någon som lätt kan nås för prövning
av fråga om omedelbart omhändertagande. Det bör anges vem som vid
varje tidpunkt har att fatta beslut i frågor som avses här.
Beslut som har fattats av nämndens ordförande eller annan ledamot kan
inte ändras av nämnden. För att ge nämnden insyn i hur dessa ärenden
handläggs har emellertid föreskrivits en anmälningsplikt till nämnden.
Beslutet skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Det ligger i
sakens natur att beslut om omhändertagande genast skall kunna verkställas. En särskild bestämmelse om omedelbar verkställighet har getts i 21 §.

*

7

§

Ett beslut om omedelhart omhändertagande skall underställas länsrätten
inom en vecka från den dag då beslutet fattades. Därvid skall beslutet
jämte handlingarna i iirendet tillstiillas rätten.
Läns rätten skall pröva beslutet så snart det kan ske och. om synnerliga
hinder inte föreligger. inom en vecka frän den dag då beslutet och handlingarna har kommit in till rätten.
Om underställning inte har skett inom föreskriven tid. upphör omhändertagandet.
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Nirsta styckl't. Det har ansetts nödviindigt frnn dittsslikerhetssynpunkt
att liinsrätten liven prövar ett omedelhart nmhiindertagande. Det har diirför
föreskrivits all nämndens beslut om omhändertagande skall understiillas
länsrättens prövning. Sädan umlerställning skall ske utan dröjsmäl. Regelmässigt kan heslutet och skiilen för detta dokumenteras samma dag som
det fattas. Hinder torde därför inte möta mot att nämnden eller den som
annars har fattat heslutet redan samma eller råföljande dag ger in beslutet
till länsrätten. Det kan emellertid vara nödviindigt att vid heslutet foga
även annan utredning som finns tillgänglig hos nlimnden. Vid helger kan
det vara svt1rt att fä tag rå sådan utredning. Också den försening av
postbefordran som mellankommande helgdagar kan innehiira mäste beaktas. Tiden för underställning har bestämts till en vecka. Som framgår av
den allmänna motiveringen (avsnitt 2.25) är denna tid något längre än vad
socialutredningen hade föreslagit. Beslutet och handlingarna i ärendet skall
ha kommit in till länsrätten inom den angivna tidsfristen. I 44 § FPL ges
bestämmelser om när handling skall anses inkommen. Vid beräkning av
tiden bör vidare uppmärksammas att om tiden för underställning går ut rå
en helgdag eller vissa andra särskilt angivna dagar. gäller lagen ( 1930: 137)
om beräkning av lagstadgad tid. Det innebär att tidsfristen går ut först
nästa helgfria dag.
Andra stycket. Underställt beslut måste rrövas skyndsamt. Det har
därför föreskrivits att länsrättens prövning skall ske så snart som möjligt
och senast inom en vecka från det handlingarna kom in till rätten. Även
denna tid är nägot längre än vad utredningen hade föreslagit. Finner
länsrätten det nödvändigt att fä utredningen komrletterad eller föreligger
annat hinder som omöjliggör prövning inom den angivmi tiden. kan avvikelse ske frän den angivna huvudregeln. Förutsättning är att länsrätten
anser att det föreligger synnaligt hindt!r mol prövning. I sådant fall skall
prövningen ske omedelbart efter det hindret har fallit bort.
Tredje styckl'I. Har underställning inte skett inom föreskriven tid. upphör omhändertagandet. Att omhändertagandet skall upphöra om länsrätten
inte fastställer det underställda beslutet ligger i sakens natur och hehöver
inte sägas ut i lagen.

8 §
Om länsrätten fastställer ett beslut om omedelbart omhändertagande.
skall socialnämnden inom fyra veckor från den dag da omhändertagandet
verkställdes ansöka hos Hinsrätten om att den unge skall beredas vård med
stöd av denna lag.
Omhändertagandet upphör. om
I. ansökan om vård inte har gjorts inom den tid som anges första
stycket.
2. ansökan om vård inte bifalls.
3. den unge häktas.
Om det inte längre finns skäl för omhändertagandet. skall socialnämnden besluta att delta genast skall upphöra.
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Fiirs111 .1·1yckt'I. 1 sylh: att ge garantier for att omhiindcrtagande ink
hest[ir undn liingre tid iin Sllnl oundgängligen behövs har tidsfrister m:kst1
hc!>tiimts för den fortsatta handliiggningen. Har länsrättt:n fastställt beslut
um omhiindertagandt:. äligger det socialniimndt:n att innm fyra veckor inge
ansökan om värd till länsriitten. Denna tidsfrist är ovillkorlig. Tiden räknas
från dagen för det faktiska omhiindt:rtagandet och inte fr:in heslutsdagt.:11.
Ansökan skall. pi1 motsvarande siitt som är fallet vid underställning. ha
kommit in till liinsriitten innan tidsfristen har gätt till ända.
Andra .11yc/..l'I. Försummar niimnJen att inom föreskriven tid ge in
ansökan till riitten om värd av den som är omhiindertagcn. skctll omhändertagandet genast upphöra. Det far anses följa av allmänna rättsgrundsatser

att ett nytt beslut om omhiindertagandc i sådant fall inte far träffas p~i
samma grunder som föranledde det tidigare beslutet. Det är uppenb<lrt att
en regel av detta innehä.11. vars syfte är att förstärka rättssäkerheten i
förfarandet. ställer ett oavvisligt krav på niimnden att iaktta tidsfristen.
Den omständigheten att omhändertagandet enligt vad förut har sagts skall
upphöra utgör självfallet inte hinder mot att nämnden ansöker om vård
enligt L YU och att länsrätten prövar sådan ansökan.
Frågan om vtird skall beredas den unge med stöd av L VU skall prövas
av länsrätten efter ansökan av socialnämnden. Syftet med ett omedelbart
omhändertagande är att säkerställa de vårdåtgärder som anses nödvändiga
under tiden fram till dess rätten prövar ansökan om värd. Lämnar rätten
ansökan utan hifall. fär beslutet omedelbara rättsverkningar i det fall den
unge är omh~indertagen vid tiden för beslutet. Det ligger i sakens natur att
sådana åtgiirder som är beroende av myndighets tillstånd inte fär vidtas
efter det att myndigheten har funnit att laga grund för åtgärderna saknas. I
dessa fall är rättskraftt:n inte beroende av att myndighetens beslut vinner
laga kraft. Vad som har sagts nu innebär emellertid inte att besvär över
sådant avslagsbeslut lir uteslutna. Som niirmare anförs under 20 § kan
nämnden överklaga länsrättens beslut att lämna ansökan utan bifall.
Om ansökan om vård inte bifalls. saknas saledes grund för fortsatt
omhändertagande. Omhändertagandet skall diirför genast upphöra. Om
rätten lämnar ansökan om vard utan hifall. hör rätten i beslutet erinra om
att omhändertagandet därmed ocksa omedelbart skall upphöra.
Lagrådet har ifrägasatt om inte domstol. som efter besvär av socialnämnden skall pröva frågan om värd med stöd av lagt:n. även bör kunna
pröva frågan om omedelbart omhändertagande på unsökan av nämnden.
En sådan ordning skulle emellertid inte kunna gå att helt förena med de
grunder som hur angetts för omedelbart omhändertagande. Som framgår
av 6 § kan omedelbart omhändertagande komma i fråga när det är sannolikt att vård hehöver beredas den unge med stöd av lagen och när beslut om
värd inte kan avvaktas. Har liinsriitten vid sin prövning funnit att grund för
värd med stöd av lagen inte föreligger. bör det finnas skäl för ett nytt beslut
om omedelbart omhändertagande endast om det har kommit till nya om-
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ständigheter efter det att länsrättcn lämnade ansökan om värd utan hifall. I
ett sådant fall fär socialnämnden själv besluta om nytt omhändertagande.
Det har mot den bakgrunden inte ansells föreligga tillräckliga skäl för all ge
även besvärsmyndighelen en rätt att besluta om omedelbart omhändertagande.
Del ligger i sakens natur all beslut om omhändertagande inte skall besta
om den unge häktas. Även i ett sådant fall skall omhändertagandet genast
upphöra.

Tredje stycket. Socialnämnden har ansvaret för att omhändertag:• .. Jc
inte består under längre tid än som är behövligt med hänsyn till den unges
vårdbehov. Visar det sig under den fortsatta utredningen att grund för vård
enligt lagen inte föreligger, skall nämnden besluta alt omhändertagandet
genast skall upphöra. I motsats till vad som är fallet i de situationer som
anges i andra stycket krävs således ett särskilt beslut av nämnden i fråga
om omhändertagandets fortsatta bestånd. Finner nämnden alt det inte
finns grund för vård enligt lagen aktualiseras självfallet inte heller någon
ansökan om vård. Finner nämnden att den unge bör beredas vård med stöd
av lagen. men att skäl för fortsatt omhändertagande likväl inte föreligger.
skall nämnden på motsvarande sätt besluta att omhändertagandet genast
skall upphöra.
Lagrådet har föreslagit alt domstol vid vilken mål om vård är anhängigt
skall kunna besluta att omedelbart omhändertagande skall upphöra. Den i
lagen valda konstruktionen innebär emellertid att det ankommer på domstolen all pröva de rättsliga förutsättningarna för åtgärd enligt lagen. medan ansvaret för den fortsatta varden skall åvila nämnden. Det ankommer
således på nämnden att kontinuerligt pröva behovet av fortsatt omhändertagande och så snart skäl föreligger häva beslutet. Det har därför inte
ansetts finnas tillräcklig anledning all vid sidan härav ge domstolen en
befogenhet att självmant besluta i fråga om omhändertagandets fortsatta
bestånd. Det är bara när frågan om omhändertagande har kommit under
domstolens prövning efter besvär som den kan besluta om detta.
Målens handläggning

9

§

Mål om vård med stöd av denna lag skall prövas skyndsamt.
Om den unge är omhändertagen. skall länsrätten hålla förhandling i
målet inom två veckor från den dag då ansökan om vård kom in. Länsrätten får förlänga denna tid, om ytterligare utreaning eller annan särskild
omständighet gör det nödvändigt.
Har socialnämnden funnit det nödvändigt all ansöka om vård. är det
som regel angeläget att få ansökan prövad skyndsamt. Förvaltningsprm:esslagen (1971: 20 I, FPL). som reglerar handläggningen, innehåller
inga bestämmelser om handläggningstiden vid denna typ av mål. Det har
därför ansetts nödvändigt att komplellera FPL med särskilda bestämmelser i LVU.
38 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr I. Del A

PTop. 1979/80:1

Spt'c.morii· LVU

594

Är den unge omh:imlertagen av ~ocialnämmkn och lfarmed berövad
friheten. är det siirskilt viktigt att malet prövas av länsriitten sii snart som
möjligt. I andra stycket anges därför att förhandling i mlllct skall hallas
inom tvi:1 veckor fran dct ansökan om vtird kom in till Hinsriitten. Som
frnmgfir a\' de allm~inna övervägandena (avsnitt 2.25 l har tiden ökats fr~m
en till två veckor jiimfort med socialutredningens förslag. Lagen har inget
krav pi'I att målet skall vara avgjort inom den angivna tiden. Det är tillräckligt att länsriittcn har tagit upp målet till förhandling inom tiden. Visar del
sig vid förhandlingen att det behövs ytterligare utredning. är det inget
hinder mot att länsriitten tar upp mälet till ny förhandling även efter
tidsfristens utgang.
Omständigheterna kan vara stidana att förhandlingen inte kan hållas
inom den föreskrivna tiden. Den unge eller hans föräldrar kan ha giltigt
hinder för inställelse. Det kan ha kommit in en framställning om komplettering av utredningen. Det kan visa sig att länsrätten under den förberedande
handläggningen finner t. ex. läkarundersökning nödvändig och att undersi.ikningen inte kan genomföras omedelbart. I lagrummet anges därför att
om ytterligare utredning eller annan särskild omständighet gör det nödvändigt. sii får den föreskrivna tidsfristen förlängas.
Undantagsregeln är avsedd att kunna tilhimpas endast i sällsynta fall.
Länsrätten bör diirför pröva behovet av kompletterande utredning och
bi:stämma dag for förhandling så snart ansökan har kommit in till riitten.

*

Som framgår av kommentaren till 8 kan i undantagsfall den situationen
uppsU1 att socialnämnden. sedan nämnden har fört talan hos kammarrätten
mot Hinsrättens beslut alt lämna ansökan om vård utan bifall. pa grund av
nya omständigheter beslutar att den unge skall omhändertas omedelbart.
Det ligger i sakens natur att kammarrätten i Jet fall den unge pa så sätt lir
baövad sin frihet skall pröva målet med särskild skyndsamhet. Nägon
föreskrift om della utöver den som har tagits in i första stycket. har
ernellertid ime ansetts påkallad.

10

~

I mål om värd enligt denna lag skall Uinsrätten och kammarrätten htilla
muntlig förhandling. om detta inte är uppenbart obehövligt.
Muntlig förhandling skall alltid hållas. om någon part begär det. Parterna
skall upplysas om sin rätt att begära muntlig förhandling.
Uteblir enskild part som har kallats vid vile alt inställa sig personligen
vid förhandling. far rätten förordna att han skall hämtas till rätten antingen
omedelbart eller lill en senare dag.

Fijr.\'/a .\tycket. Enligt f-PL är förfarandet i länsrätt skriftligt. De mål det
hiir är frtiga om är for den enskilde ofta av djupt ingripande art. Som har
framgått av de allmänna övervägandena (avsnitt 2.25 l bör därför Hinsrättens och kammarrättens prövning ske efter muntlig förhandling.
I förevarande paragraf anges nu som huvudregel att länsrättcn och
kammarrätten skall hålla muntlig förhandling i mål om vård enligt lagen.
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Föräldrarna och den unge sjiilv. om han har natt tillriicklig mngnad. hör
vara närvarande niir mtilet prövas. Rätten hör dii1för som regel kalla
parterna till personlig instiilldse. Målets beskaffrnhet kan emellertid någon gäng föranleda undantag hiirifran. Hart. ex. föriildrarna fört talan mot
nämndens beslut och skall besvären uppenbarligen bifallas. kan personlig
inställelse vara onödig. Det hör st.ledes ankomma pä rätten att i va1je
särskilt fall pröva hehnvet av persnnlig inställelse. Här blir bestiimmelserna i 14 FPL tillämpliga. Där framgår alt rätten far kalla den enskilde att
inställa sig personligen vid vite eller vid paföljd att hans utevaro inte utgör
hinder för målets vidare handläggning och avgörande. I det senare fallet får
parten själv ta ställning till om han vill närvara vid förhandlingen.
Andra .1·tyckl'f. Finner rätten att muntlig förhandling är uppenbart obehövlig. för rätten avgöra mMet genom skriftligt fö1farande. Part skall i
sådant fall underrättas innan målet avgörs och beredas tillfälle att påkalla
muntlig förhandling. Begär part muntlig förhandling. skall sådan förhandling alltid hällas.
Omständigheterna i målet kan ofta vara sådana att rätten vid sin prövning bör ha tillgång till social, psykologisk eller medicinsk sakkunskap.
Vad som åligger rätten i sädant hänseende framgär redan av FPL, varför
någon särskild bestämmelse om detta inte behövs.
Tredje styckl'f. Ibland kan omständigheterna vara sådana att det för
rätten framstår som nödvändigt att höra föräldrarna eller den unge innan
målet avgörs. Hörsammar inte föräldrarna eller den unge rättens kallelse.
bör rätten därför ha möjlighet att förordna att den enskilde skall hämtas till
förhandlingen genom polismyndighetens försorg. Eftersom FPL inte innehåller några bestämmelser om detta. har det här tagits in en särskild
bestämmelse om hämtning av enskild part till förhandlingen.
Om vite och om besviir över heslut att utdöma vite finns det bestiimmelser i FPL.

*

Vården
11 §
När ett beslut har fattats om omhändertagande eller om värd enligt
denna lag, bestämmer socialnämnden hur vården av den unge skall ordnas
och var han skall vistas under värdtiden.
Nämnden fär medge att den unge vistas i sitt eget hem. om detta kan
antas vara bäst ägnat att främja vården av honon:i. Vård med stöd av denna
lag skall dock alltid inledas utanför den unges eget hem.
Nämnden eller den åt vilken nämnden har uppdragit värden skall ha
uppsikt över den unge och. i den mån det hehövs för att genomföra värden.
bestämma om hans personliga förhållanden.

Första stycket innehåller enbart sådana bestämmelser som är nödvändiga för att socialnämnden skall kunna genomföra vården av den unge.
när detta inte kan ske i frivilliga former. De övergripande bestämmelserna
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om niimndens vardansvar finns i socialtjiinstlagen. Det föreskrivs där bl. a.
att niimnden ansvarar för att den som genom niimndens försorg har tagits
emot i annat hem än det egna far g11d vtml (21 ~ SoLJ. Det har mot den
bakgrunden inte ansetts päkallal att

som lagrtidct har föreslagit - i före-

varande lag la in en särskild bestämmelse om nämndens vardansvar i
LVU.
Med s1x:ialniimndcns beslut om omedelbart omhändertagande och hinsriittens beslut om värd följer en riitt för socialniimnden att bestämma hur
värden skall ordnas och var den unge skall vistas under vårdtiden. Grunden för beslutet är att den unge - åtminstone i ett inledande skede behi.iver beredas vård utanför det egna hemmet. Det ankommer på nämnden att ta stiillning till om den unge skall ges vård i annat enskilt hem.
familjehem. eller om hans förhällanden nödvändiggör värd på en institution. t. ex. vad som i S\)L kallas hem for vård eller buemk. Det ligger i
sakens natur att niimndens beslut i sådan fråga kan verkställas genast.
Nämnden iir diirvid i och för sig inte hunden till de åtgärder som har
redovisats för hinsriitten i samband med ansökan om vård. Nya omständigheter bn föranleda avvikelser frän de tidigare planerna.

Andra stycket. Det anses inte vara förenligt med gällande bestämmelser
i Bv L. att placera den unge för fortsatt värd i hans eget hem sä länge han är
omhiindertagen för samhällsvård. Som har framgått av de allmänna övervägandena (avsnitt 2.25) bör Jet inte vara något hinder enligt L VU mot att
placera den som vardas med stöd av LVU i hans eget hem. om man i ett
senare skede av värden anser detta vara det bästa för att främja vården av
honom. En särskild erinran l'm detta har tagits in hiir. Så länge beslut om
vard med stöd av L VU giiller kan den unge i \lch för sig äter tas ifrån sitt
hem. om detta skulle visa sig nödviindigt. Att låta barnet byta miljö flera
ganger är dock oftast skadligt för barnet. Det finns också skäl all understryka att det sä långt möjligt måste linnas garantier för att den unge kan fä
en betryggande omvardnad i sitt eget hem innan man later honom komma
tillbaka. Har länsrä11en beslutat alt ett barn skall vårdas med stöd av L VU
därför all det har funnits brister i omsorgen om barnet som har utgjort en
fara för barnets hälsa eller utveckling. är det alldeles givet att nämnden
måste vara försiktig innan den t11erför barnet till hemmet. Det är emellertid
inte möjligt all ullala något generellt om under vilka förutsättningar dttta
bör lt1ta sig göra. Det ena fallet är inte det andra likt.
Jredjl' sryckl't. Ni1mnden har efter beslut om omedelbart omhändertagande eller om vard inträtt vid sidan av föräldrarna eller i deras ställe.
Den bör därmed. i den omfattning som behövs för att genomföra vården.
ha samma skyldigheter och befogenheter som tillkommer föräldrarna. 1
likhet med föräldrarna kan nämnden saledes vidta åtgärder som behövs för
att den unge inte skall skada sig själv eller annan. Nämnden bör därför på
samma sätt som föräldrarm1 t. ex. kunna hindra att den unge rymmer.
Nämnden bör ocksa i likhet med föräldrarna kunna besluta i frågor som rör
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den unges personliga förhällanden. Dd kan hLir g~illa frt1gor som medicinsk
vt1rd eller behandling. om riitt för den unge att företa resor eller att pt1bö1ja
arbetsanställning. I överensstämmelse med de principer som skall gLilla i
vtm.larhelet om socialtjiinstens samverkan med den enskilde hör niimmlt'n
när förhallandena medger det samri'.J.da med föräldrarna i s?ldana frågor.
Den omständigheten att nämnden har tagit över ansvaret för v?lrden av den
unge fär siilcdes inte leda till att föräldrarna friinias allt intly1ande. Fiiriildn1rna liksom den unge själv bör så långt möjligt medverka vid vardens
utformning. Det iir således endast i de hänseenden det är nödvändigt för att
genomföra vården som nämnden genom länsrättens beslut tar över föriildrarnas bestämmande över den unge.

12 §
För vård av unga som på ni'lgon grund som anges i I § andra stycket 2
eller tredje stycket behöver stå under siirskilt noggrann tillsyn skall det
finnas hem som är anpassade för sådan tillsyn. Regeringen eller. efter
n:geringens bestiimmande. socialstyrelsen beslutar vilka hem som skall
anses som hem för sådan särskild tillsyn.
De nuvarande institutionerna. bl. a. ungdomsvärdsskolor. barnavårdsanstalter och vårdanstalter för alkoholmissbrukare. har i Sol sammanförts
under benämningen hem för vård eller boende. Dessa hem skall i princip
stå öppna för alla som behöver institutionsvård. också för unga som bereds
värd med stöd av LVU. Hemmen kommer sälcdes inte enbart att vara
inrättade för att ta emot unga som behöver kunna kvarhållas och i övrigt
underkastas begränsningar i sin rörelsefrihet.
Det kommer emellertid att vara nödvändigt att utforma vården vid vissa
institutioner på ett sådant sätt att unga. som bereds värd av anledning som
anges i I § andra stycket 2 eller tredje stycket. kan ställas under särskilt
noggrann tillsyn vid hemmet. I lagrummet ges regeringen bemyndigande
att fastställa vilka hem som skall anses som sådana hem för särskild tillsyn.
Regeringen kan överlåta på socialstyrelsen att fastställa detta. Avsikten är
att uppdra ät socialstyrelsen att ta upp dessa hem i en särskild förteckning.
De hem som här avses kommer i allt väsentligt att få ta över de uppgifter
som i dag fullgörs av ungdomsvårdsskolorna. Det har emellertid inte
ansetts att det finns skäl att utforma vården så att den medger möjligheter
till sådan särbehandling som i dag förekommer inom ungdomsvårdsskoleorganisationen. Någon direkt motsvarighet till den vård på specialavdelning som nu kan ges enligt stadgan ( 1960: 728) för ungdomsvårdsskolorna
förutsätts sålunda inte kunna bli anordnad enligt den nya lagstiftningen.
Det hindrar inte att den unge. om det behövs. skall kunna avskiljas frän
övriga intagna vid hemmet och ställas under särskild uppsikt inom ramen
för de befogenheter som enligt 13 § skall tillkomma den som har ansvaret
för vården.
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Um omeddbart 1in1hiinderwgande eller vtlrd av den unge har beslutats
pa någon grund som anges i 1 ~andra stycket 2 eller tredje stycket 11ch han
vistas i ett sådant hem som avses i 12 §. fär han hindras att liimna hemmet
och i övrigt underkastas den begriinsning av rörelsefriheten som lir nödviindig för att vtirden skall kunna genomföras. Oen unges rörelsefrihet far
ocksa inskriinkas nfö· det päkallas av övriga intagnas eller personalens
säkerhet.
Betriiffande sådana ungdomar som bereds vård pf\ grund av sitt eget
beteende har nämnden fatt befogenheter som går längre iin annars för att
genomföra vnrden. Som framgilr av 12 ~ skall det finnas särskilda hem för
vård eller boende som skall kunna la enwt de unga som på grund av sitt
beteende behiiver siirskilt noggrann tillsyn. För att vården vid dessa hem
skall kunna genomföras har det ansetts nödvändigt att ge den som har
ansvaret för värden vid hemmet särskilda befogenheter. Det kan säledes
förutsiittas att många av dessa unga. i varje fall inledningsvis. av olika skäl
försöker undandra sig värden. Det kan också hända att de till följd av
missbruk eller av annan orsak allvarligt stör vården vid det hem diir de
vistas. Sadana Llmständigheter kan göra det nödvändigt att begränsa den
unges rörelsefrihet i hemmet. Enligt förevarande lagrum får den unge
underkastas den begränsning av rörelsefriheten som är nödvändig för att
vården skall kunna genomföras. Den unges rörelsefrihet fär vidare inskränkas när det påkallas av övriga intagnas eller personalens säkerhet.
Lagen innehåller inga närmare bestämmelser om hur vården i dessa fall
skall genomföras. Vården fär utformas utifrån den unges behov i varje
särskilt fall. Det är emellertid nödvändigt att i ett par hänseenden begränsa
den kompetens som skall tillkomma nämnden. Sålunda bör i princip isolering inte fä förekomma under vården. Att en isolering kan fa skadliga
verkningar för den unge iir numera allmänt erkänt. En annan sak iir att det
kan vara nödvändigt att i vissa extrema situationer - t. ex. niir den unge
under akut påverkan av alkohol eller narkotika eller av annan orsak är
starkt "utagerande" - under kortare tid hålla den unge avskild från övriga
vårdbehövande. Han bör emellertid i ett sådant fall stå under ständig
uppsikt av vårdpersonalen. Dessa begränsningar i de befogenheter som ges
nämnden i denna paragraf bör tas in i verkställighetsföreskrifter.
Har socialnämnden beslutat att den unge skall tas in på ett hem som
medger särskild tillsyn gäller för vården där de särskilda hestämmelserna i
13-15 §§.
Som lagrådet har påpekat gör detta att det blir nödvändigt att i beslut om
omedelbart omhändertagande säga ut vilken av de i I 9 upptagna grunderna
för beredande av vård som sannolikt blir att tillämpa beträffande den unge.
Bestämmelser om detta kommer att meddelas i verkställighetsföreskrifter
till lagen.
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Den för vilken best:immelserna i 13 *gäller far inte inneha alkoholhaltiga
drycker eller andra berusningsmedel. injektiunssprutor eller kanyler. som
kan anviindas för insprutning i människokroppen. eller nägot annat som
kan vara till men för V[trden eller ordningen vid hemmet. Paträffas sädan
egendom hos den unge. tar den llmhändertas.
Den unge får kroppsvisiteras när han kllmmer till hemmet för kontroll att
han inte bär p::'i sig något som han inte får inneha där. Detsamma gäller um
det under vistelsen i hemmet uppkommer misstanke att sådan egendom
skall påträffas hos honom.
Vid visitering skall iakttas all den hänsyn som omstiindigheterna
medger. Om möjligt skall ett vittne niirvara.
Lagrummet avser den som bereds vård av anledning som anges i 1 §
andra stycket 2 eller tredje stycket och som har tagits in i hem som avses i
12 §och som därför enligt 13 §får underkastas begränsningar i rörelsefriheten.
Fiirsta stycket. Här har på lagrådets förslag tagits in bestämmelser om
förbud för nu ifrågavarande unga att inneha egendom som kan vara till men
för värden eller ordningen vid hemmet och befogenhet för värdpersonalen
att omhänderta sådan egendom. I lagrummet har särskilt angetts alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel. narkotika. injektionsspruta
eller kanyl. men bestämmelserna gäller även annan egendom som kan
störa värden eller ordningen. Här kan som exempel nämnas vapen. tillhygge eller annat föremål som kan vara farligt för övriga intagnas dler
personalens säkerhet. Det ges även möjlighet att ta om hand mediciner.
som vid oriktigt bruk kan skada den unge. I sådant fall bör den som har
ansvaret för värden vid hemmet snarast underrätta läkare. som får ta
ställning till den unges behov av sådana mediciner.
I 24 §finns hestiimmelser om att omhändertagen egendom i vissa fall får
förstöras eller säljas. Där finns också bestiimmelser om förfarandet med
sådan egendom som saknar känd ägare. Annan omhändertagen egendom
får tillställas person som den unge anvisar eller förvaras för den unges
räkning i avvaktan på att värden vid hemmet upphör. Egendomen kan
också tänkas bli förverkad med stöd av annan lagstiftning.
Bestämmelsen har utformats efter mönster av 2 och 7 §§lagen ( 1976: 371)
om behandlingen av häktade och anhållna m.11.
Andra stycket. Det kan vara nödvändigt att kroppsvisitera ungdomar
som efter beslut om omedelbart omhändertagande eller vård på grund av
alkohol- eller narkotikamissbruk etc. eller kriminalitet skall tas in på sådant hem för särskild tillsyn som avses i 12 §. På grund av bestämmelserna
i 2 kap. 6 och 12 §§regeringsformen. som tillförsäkrar den enskilde skydd
mot bl. a. sådan ä.tgärd. är det nödvändigt att särskilt reglera denna fråga i
LVU.
Enligt de föreslagna bestämmelserna får den unge när han kommer till
hemmet kroppsvisiteras för kontroll att han inte bär på sig nå.got som han
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enligt första stycket inte för inneha vid hemmet. Kroppsvisitation får göras
niir den unge kommer till hemmet. Hlirmed avses såvlil de fall när den unge
först tas emot vid hemmet som niir han efter permission eller annan
tillfollig bortovaro äterkommer till hemmet.
Den unge fär emellertid även kropp~visiteras under vistelsen på hemmet
om man misstänker att han har kommit i besittning av sådant som han inte
får inneha på hemmet. Det kan l. ex. ha förekommit nägot som gör att det
kan finnas anledning att anta att den unge efter ett besök eller genom någon
annan som vårdas i hemmet har kommit i besittning av narkotika eller
annat berusningsmedel. Under bestämmelserna faller även att den unge
underkastas en mera ytlig visitation för kontroll av eventuellt innehav av
vapen eller annat farligt föremål. Det kan t. ex ha kommit upp misstanke
om att den unge tänker rymma från hemmet och att han för detta ändamål
har utrustat sig med tillhygge eller annat farligt föremål.
Med kroppsvisitation avses undersökning av någons kläder eller av
väska eller annat som han för med sig. Det kan i och för sig övervägas om
inte lagen även borde innehålla bestämmelser om kroppsbesiktning. dvs.
undersökning av nägons kropp. För de unga som det hiir är fråga om finns
det dock regelmässigt inget behov av sä längt gäende kontrollåtgärder. Det
skulle vara svårt att förena med syftet med vården. om värdpersonalen
gavs möjlighet att genomföra så integritetskränkande åtgärder som en
kroppshesiktning innebär. I de fall den unge kan misstänkas för att i
kroppen medföra något som han inte får inneha kan nödvändig grad av
säkerhet nås om den unge ställs under särskild uppsikt inom hemmet.
Tredje stycket. Det ligger i sakens natur att man vid visitering skall iaktta
all den hänsyn som omständigheterna medger. Om möjligt skall ett vittne
närvara.
15 §

Den för vilken bestämmelserna i 13 §gäller fär underkastas övervakning
av sina brev och andra försändelser, om detta är påkallat med hänsyn till
ordningen vid hemmet eller den unges särskilda förhållanden. För delta
ändamål fär den som förestär varden vid hemmet öppna och ta del av
försändelser som ankommer till eller avsänds från den unge. Om en ankommande förs~indclse innehåller nägot som den unge inte fär inneha. skall
detta omhändertas.
Brev mellan den unge och en svensk myndighet eller advokat eller hans
offentliga biträde skall vidarebefordras utan föregående granskning.
Bestämmelserna gäller unga som bereds vård i hem som avses i 12 § av
sådan anledning som anges i I § andra stycket 2 eller tredje stycket och
som följaktligen enligt 13 §får underkastas begränsningar i rörelsefriheten.
Första stycket. Det kan i vissa fall finnas anledning att granska den
unges brevväxling, t. ex. om det kan misstänkas att den unge i samråd med
någon annan tänker avvika frän hemmet eller att han i brev eller annan
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försiindelse kommer att ta emot narkotika eller nagot annat som han enligt
14 § inte fär inneha. Den som har ansvaret för vtm.lcn har dt1 riitt all öppna
och ta del av håde ankommande och avgående försiindclser. Hiirme<l avsts
saväl brev som paket.
Finner den som är ansvarig för vården att försändelsen innehä.ller något
som den unge inte fär inneha, skall försändelsen omhtin<lertas. Är det fråga
om herusningsmede!. injcktionsspruta eller kanyl, fär egendomen förverkas i enlighet med hestämmclscrna i 24 \i. lnnehaller förs~indelse annan
egendom som kan vara till men för värden eller ordningen. t. ex. föremål
som kan användas som vapen eller användas av den unge i syfte att rymma
från hemmet. får egendomen förvaras av den vårdansvarige i avvaktan på
att den unge skrivs ut frän hemmet. Vad som har sagts om förvaring av
egendom gäller emellertid inte brnttsverktyg eller annat som skall förverkas i enlighet med bestämmelserna i BrB eller enligt annan författning.
Andra styckl!t. Vissa undantag bör gälla från möjligheterna att granska
den unges brevväxling. Han har således alltid rätt att fritt meddela sig
skriftligen med tillsynsmyndighet - socialstyrelsen eller fänsstyrelsen eller annan myndighet. t. ex. JO. eller med advokat eller offentligt biträde.
Av bestämmelserna följer att den unge därvid inte för utsättas för någon
kontroll eller påverkan från vånlpersonalens sida. Andra stycket har utformats efter mönster av 9 § första stycket lagen om behandling av häktade
och anhållna m. fl. och 25 § lagen ( 1974: 203) om kriminalvård i anstalt.
Avsikten är all ge närmare bestämmelser om granskning av brevväxling
i verkställighetsföreskrifter till lagen.
16 §

Om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vård eller omhändertagande med stöd av denna lag. får socialnämnden
I. bestämma hur den rätt till umgänge med den unge som kan tillkomma
en förälder eller någon annan som har vårdnaden om honom skall utövas
eller
2. bestämma att den unges vistelseort inte skall röjas för föräldern eller
vårdnadshavaren.
Socialnämnden hör vid värdens genomförande så långt möjligt samarbeta med föräldrarna och medverka till att kontakterna mellan föräldrarna
och den unge upprätthålls. Beslut om omhändertagande eller om vård bör
som har sagts förut inte leda till andra begränsningar i föräldrarnas umgänge med den unge än som är nödvändigt för att genomföra vården.
Omständigheterna kan emellertid vara sådana att föräldrarna under den
tid som vården pågår inte bör träffa den unge. Det kan t. ex finnas risk för
att föräldrarna obehörigen griper in i värden. Föräldrarnas personliga
förhållanden kan också, exempelvis vid Jangtgäende missbruk eller vid
psykisk sjukdom, vara sådana att de över huvud taget inte bör träffa barnet
eller den unge. Befogenheten att civilrättsligt bestämma om umgänget med
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förlilder som inte har vårdnaden tillkommer. iiven om den unge är föremäl
för omedelbart Pmhiindertagande eller vård med stöd av lagen. enligt o
kap. 11 § FB allmän domstol. Socialnämnden bör emellertid om det är
nödviindigt mcu hlinsyn till lindamålet med vården eller omhlindertagandet
kunna ge föreskrift om hur den umgängesrätt skall utövas som tillkommer
vårdnadshavaren eller som kan ha blivit bestämd genom avtal dia av
rätten. Bestiimmelsen svarar i huvudsak mot 41 §andra stycket BvL.
För att en föreskrift om umglingesrätt skall bli effektiv kan det i vissa fall
vara nödvändigt att nämnden håller barnets vistelseort hemlig för föräldrarna. Denna rätt följer f. n. av bestämmelsen i 41 §andra stycket Bv L.
Oe föreslagna bestämmelserna om begränsningar i umgängesrätten bör
tilfampas restriktivt. Det bör således endast i rena undantagsfall behöva
förekomma att nlimnden håller den unges vistelseort hemlig för föräldrarna.
Av 20 § framgår att socialnämndens beslut enligt denna paragraf får
överklagas hos Hinsriittcn.
Övriga bestämmelser
17 §
I ett ärende enligt denna lag får socialnämnden besluta om läkarundersökning av den unge samt utse läkare för undersökningen. Om undersökningen inte lämpligen kan genomföras i den unges hem. fär nämnden bestämma någon annan plats för den. I ett mål enligt denna lag har
rätten samma befogenhet.
Läkarundersökningen skall. om den inte av särskilda skäl är obehövlig.
äga rum innan nämnden gör ansökan enligt 2 §.
Polismyndigheten skall på begäran av socialnämnden eller nämndens
ordförande eller av rätten lämna biträde för att bereda Hikaren tillträde till
den unges hem eller för att inställa den unge till läkarundersökningen.

Fiirsta och andra styckena. Läkarundersökning är oftast nödvändig för
att nämnden skall kunna bedöma den unges behov av vård med stöd av
lagen. Inte minst vid misstänkt barnmisshandel har det stor betydelse att
läkarundersökning kommer till stånd utan dröjsmål. Även när nämnden
överväger att ansöka om vård av den unge på grund av hans eget beteende.
är läkarundersökning som regel ett viktigt led i undersökningen. I första
stycket föreskrivs därför att socialnämnden får besluta om läkarundersökning och utse läkare för undersökningen. Förordnande! behöver inte
avse en bestämd läkare. Det kan t. ex. avse läkare vid viss barn- och
ungdomspsykiatrisk klinik. I mål enligt denna lag har rätten samma befogenhet. Uikarundersökning skall. som framgår av andra stycket. ha ägt
rum innan nämnden ansöker om värd enligt lagen. om inte särskilda skäl
gör en sådan undersökning obehövlig. Sådana särskilda skäl kan vara att
den unge redan tidigare har genomgått läkarundersökning eller att det
annars föreligger en tillfredsställande utredning om hans hälsotillstånd.
Framför allt när det är fråga om små barn är det av stort värde att
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undersökningen kan genomföras i den unges eget hem. En undersökning i
en främmande miljö kan i en situation när ett omhändertagande överviigs
vara ett så oroande inslag att undersökningen allvarligt kan försvtiras.
Omständigheterna kan ä andra sidan vara sådana att undersökningen inte
lämpligen kan genomföras i hemmet. Den unge måste kanske sta unda
observation under nägon tid. I sadant fall får niimnden bestämma annan
plats för undersökningen.
Tredje stycket. Motsätter sig föräldrarna läkarundersökning kan denna
omständighet. tillsammans med vad som i övrigt har kommit fram i iirendet. vara tillräcklig anledning för nämnden att besluta om omedelhart
omhändertagande enligt 6 §. Anser nämden att det inte finns tillräcklig
anledning för ett sädant beslut. bör nämnden ha möjlighet att på annat siitt
fä undersökningen genomförd. Nämnden har därför getts möjlighet att fä
biträde av polisen för att bereda läkaren tillträde till hemmet eller för att
föra den unge till läkarundersökning på annan plats som niimnden har
bestämt. Det ligger i sakens natur att nämnden endast i undantagsfall bör
utnyttja en sådan befogenhet. Oftast finns det förutsättningar att vid samtal
med föräldrarna fä deras förstäelse för det nödvändiga i att undersökningen genomförs.
Polismyndigheten skall lämna biträde pä begäran av socialnämnden.
Ordföranden kan i nämndens ställe påkalla sådant biträde. Polismyndighet
skall även på begäran av Iänsrätt och högre rätt lämna biträde som har
sagts nu.

18

§

Polismyndigheten skall på begäran av socialnämnden eller av någon
ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat lämna biträde för att
genomföra beslut om värd eller omhändertagande med stöd av denna lag.
Om omedelbart omhändertagande eller värd av den unge har beslutats
på någon grund som anges i I§ andra stycket 2 eller tredje stycket och den
unge är intagen i ett sådant hem som avses i 12 §. skall polismyndigheten
på begäran av den som förestår värden vid hemmet lämna biträde för att
efterforska och återhämta den unge. om denne har avvikit fran hemmet.
eller för att ombesörja annan förflyttning av honom.

Första stycket. Sedan länsrätten har beslutat om vård, övergär ansvaret
för vården på nämnden. Nämnden har även ansvaret för vården av den
som genom nämndens beslut har tagits om hand omedelbart. Om föräldrarna eller den unge själv inte vill medverka till att beslutet genomförs. har
socialnämnden enligt denna paragraf rätt att påkalla biträde av polisen. Av
detta följer också att nämnden, om den unge lämnar det hem där han enligt
nämndens bestämmande skall vistas, får begära biträde av polisen för att
efterspana och återföra den unge till hemmet. För att beslut skall kunna
fattas med nödvändig skyndsamhet har även ledamot eller tjänsteman som
nämnden har förordnat getts befogenhet att påkalla biträde av polisen.
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Andra stycket. I fråga om de ungdomar som vttrdas pa grund av sitt
beteende (I § andra stycket 2 eller tredje stycket l i sådant hem for särskild
tillsyn som avses i 12 § har den som förestar värden vid hemmet riitt att fä
bitriide av polisen för att leta efter eller hämta tillbaka den som har avvikit
eller för annan förllyttning. Det bör observeras att möjligheten till polishjillp inte finns niir det gäller den som frivilligt vårdas på sådant hem. I
fråga om barn som vårdas på grund av brister i omsorgen om dem enligt I §
andra stycket I L VU kan biträde av polisen erhållas endast med stöd av
första stycket i förevarande lagrum.
19 §

Har den unge fyllt 15 år. har han rätt att själv föra sin talan i mål och
iirenden enligt denna lag.
Bestämmelsen har en motsvarighet i 56 § SoL. Motiven har bchandlats
tidigare (avsnitt 2.17.5).

20

§

Socialnämndens beslut far överklagas hos länsrätten genom besvär, när
nämnden har
I. beslutat om var vården av den unge skall inledas cller beslutat att
flytta den unge frfm det hem där han vistas.
2. beslutat i en fråga om vard med stöd av lagen skall upphöra.
3. med stöd av 16§ beslutat om umgänget med den unge eller beslutat
att dennes vistelseort inte skall röjas.
Andra beslut av nämnden enligt denna lag fär inte överklagas.
Riittcns beslut enligt 17 §om läkarundersökning får inte överklagas.
Fiir.l"la stycket. Beslut om vård upphör att gälla enligt 3 §. om vard
utanför den unges ht!m inte har påbörjats inom fyra veckor från den dag då
beslut om vård har vunnit laga kraft. Länsrätten tar i sitt beslut inte
formellt ställning till vilken vård den unge skall ges. Det är som framhålls i
lagrådets yttrande (bil. 5) socialnämndens sak att besluta om detta. Även
om länsrätten skulle ogilla den placeringsform som nämnden har angett i
sin ansökan till rätten och för sin del föredrar andra vårdåtgärder utanför
den unges eget hem än dem socialnämnden planerar. kan länsrätten vara i
det läget att den måste besluta att vård skall beredas med stöd av lagen.
Härav följer även att den som är missnöjd med den av nämnden valda
vårdformen inte kan få denna fråga prövad genom att överklaga länsrättens
beslut. 1 första ptmkten har öppnats möjlighet för vårdnadshavaren och i
förekommande fall den unge själv att överklaga nämndens beslut om var
vården skall inledas.
Klagorätt enligt första punkten föreligger också om nämnden efter det
att den unge har beretts värd it. ex. familjehem finner att omständigheterna har ändrats så. att den unge bör flyttas till ett annat familjehem eller att
den unge i stället bör få institutionell vård. Skälen för denna klagorätt har
angetts i lagrådsremissen (bil. 4 sid. 48-50). Länsrättens prövning skall
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avse frågan om den ändring i vården som socialnämnden har beslutat om är
förenlig med den unges bästa. Uinsrätten måste därvid beakta vilka faktiska möjligheter Slllll linns att bereda den unge värd. Länsrätten kan självfallet inte besluta att den unge skall stanna kvar i ett familjehem om man där
har förklarat att man inte har möjlighet att bereda honom fortsatt vård.
Som framgår av 21 *första stycket får niimndens beslut verkställas utan
hinder av att beslutet inte har vunnit laga kraft.
Klagorätten gäller bara vid flyttningar unckr den värdtid som följer efter
det att länsrätten har beslutat om vård. Det går säledes inte att överklaga
dt beslut av niimnden efter ett omedelbart omhändertagande att flytta den
unge från ett hem till ett annat.
Det star den unge och hans föräldrar fritt att när som helst begära att
vården skall upphöra. Lämnas en sädan begäran utan bifall. får beslutet
överklagas enligt punkt 2. Klagorätten avser även del fall att nämnden mot
föräldrarnas eller den unges vilja förklarar vården avslutad. Del har ansetts
att föräldrarna även i sådant fall bör kunna överklaga beslutet. Detsamma
gäller om nämnden vid den prövning som skall ske enligt 5 §andra stycket
finner att värd med stöd av lagen skall fortsätta.
Enligt punkt 3 går det slutligen att klaga om nämnden med stöd av 16 §
har beslutat att meddela föreskrift beträffande umgänget med den unge
eller att vägra att uppge dennes vistelseort.
Andra s1ycke1. Enligt SoL får talan föras genom förvaltningsbesvär mot
hl. a. beslut i fråga om rätten till bistånd. medan det för övriga beslut för
vilka särskilt rättsmedcl inte har angetts i lagen kommunalbesvärsvägen
står öppen. Lagrådet har i sitt yttrande (bil. 5 l tagit upp frågan om alla
beslut av socialnämnden. för vilka förvaltningshesvär inte har angetts som
rättsmedel i denna paragraf. skall kunna klandras genom kommunalbesvär. Som lagrådet anför mäste kommunmedlemmarna anses ha ett svagt
intresse av att kunna päfordra legalitetsprövning av alla de detaljbeslut
som tvängsvårdssituationen kan föranleda. Genom bestämmelserna i detta
stycke har nu möjligheten att överklaga nämndhcslut genom kommunalbesvär tagits hor\.
Tredje stycket. I fråga om rätten att klaga pä beslut av länsrätten ges
bestämmelser i FPL. Enligt vad som sägs där överklagas Iänsrätts beslut
genom besvär hos kammarrätten. Kammarrättens beslut överklagas hos
rcgeringsrätten. Det har ansetts att det inte finns tillräckliga skäl att medge
fullföljd av länsrätts eller kammarrätts heslut om läkarundersökning.
21 §
Srn:ialnämndens beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om nämnden
inte förordnar något annat. Detsamma är fallet med sädana beslut om
omedelbart omhändertagande som har meddelats av ordföranden eller
någon ledamot i nämnden.
Rätten får förordna att ett beslut som rätten har meddelat skall gälla
omedelbart.
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Fiir.\"/ll styd.1·1. Socialnämndens beslut enligt Jagen kommer genomgf1cnde att avse vlirdsituationcr. Pti förslag av lagrådet har en generell regel
tagits in om att ett stidant beslut skall giilla omeddbart, om inte nämnden
förordnar annorlunda. Bestämmelsen avser hl. a. beslut om värdens upphörande enligt 5 första stycket, beslut enligt .5 * andra stycket. beslut om

*

*·

omhändertagande enligt 6
beslut om hur vården skall ordnas m. m.
enligt 11 ~ od1 beslut om föreskrift om umgänge med den unge m. m. enligt

Hd.
Andra styck.er. Det skall ankomma pa Hinsrätt att i varje särskilt fall själv
förordna om dess beslut skall giilla omedelbart. Kammarrätten har samma
valfrihet. Av 28 * FPL följer alt Hinsrätt och högre rätt har befogenhet att
interimistiskt förordna om beslut som genom besvär förs under domstolens
prövning.

22

*

Om offentligt biträde och annan rättshjälp i mftl och ärenden enligt denna
lag finns bcstiimmelser i rättshjälpslagen ( 19n: 429).
Det har meu tanke på L VU :s karaktär av tvangslag ansetts lämpligt alt
ta in en hänvisning till rättshjälpslagens bestämmelser om bl. a. offentligt
biträde. Angående förslag till ändring i rättshjälpslagen såvitt avser rätten
till offentligt biträde i mål clkr ärende som här avses, se avsnitt 2.2.5.4.

23

*

Vid handläggning i kammarrätt av mal enligt denmi lag skall nämndemän
ingå i rätten.

*

Bestämmelsen svarar i huvudsak mot 84 BvL. Enligt de i 84 * BvL
tillämpauc grunderna för urval av de mäl i vilka nämndemän skall delta i
kammarrätt skulle samtliga mål som enligt L VU kan komma att handläggas i kammarrätt hänföras till denna grupp utom de som anges i 20 *första
stycket 3. Tillräckliga skäl har inte ansetts föreligga för att nu undanta
denna mälgrupp.

24

*

Om alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel har omhändertagits enligt 14 eller 1.5 *eller påträffats inom ett sådant hem som avses i 12 §
utan att det finns någon känd ägare till dem. skall den som förestår värden
viu hemmet täta förstöra eller försälja egendomen enligt bestämmelserna
om beslagtagen egendom i 2 § I första stycket lagen (19.58: 20.5) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m. m. Belopp som har erhållits vid försäljning tillfaller staten.
Detsamma skall gälla i fråga om injektionssprutor och kanyler, som kan
använuas för insprutning i människokroppen.
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Bestämmelserna, som far tillämras endast vid hem som avses i 12 ~.
motsvarar i huvudsak 88 a § BvL. En utförlig redovisning av grunderna för
beslut som här avses har Himnats av lagrådet i dess yttrande <bil. 5).
Övergångsbestämmelser
I.

Denna lag träder i kraft den I januari 1981.
2.
Om det före den I januari 1981 har meddelats beslut om förebyggande
åtgärder eller om samhällsvärd enligt barnavård slagen ( 1900: 97 ). gäller
barnavårdslagens regler i fråga om åtgärderna eller vården längst till den I
juli 1981. Om rätten efter underställning eller besvär över ett beslut. som
har meddelats av en barnavårdsnämnd före den I januari. efter denna
tidrunkt beslutat om förebyggande åtgärder eller samhällsvård gäller barnavårdslagens regler i fråga om åtgärderna eller vården längst till den I juli
1981.
BvL avses bli upphävd genom att Sol träder i kraft den I januari 1981.
Beträffande många unga kommer det vid lagens ikraftträdande att föreligga
beslut om förebyggande åtgärder enligt 26 eller 79 ~ BvL resp. omhändertagande för samhällsvärd enligt 29 eller 31 § Bv L. Eftersom förebyggande
åtgärder inte längre skall kunna beslutas mot den enskildes vilja, blir det en
viktig uppgift för socialnämnden att pröva förutsättningarna för fortsatta
insatser i frivilliga former enligt socialtjänstlagens bestämmelser. Står den
unge vid lagens ikraftträdande under övervakning. bör nämnden överväga
att i samråd med den unge och hans föräldrar i stället utse en kontaktperson. För att övergången skall bli si'! smidig som möjligt har det i punkt 2
föreskrivits alt Rv L:s regler om sådana åtgärder m:h stidan vård som har
beslutats före den nya lagens ikraftträdande skall gälla även därefter. dock
längst till den I juli 1981. Men BvL:s regler bör under samma tid även gälla
för det fall nämndens beslut om sådana åtgärder och sådan vård efter
underställning eller besvär fastställs av rätten efter den nya lagens ikraftträdande.
3.
Om rätten efter underställning eller besvär har fastställt en barnavårdsnämnds beslut l)m omhändertagande för samhällsvån.l enligt harnavi'lrdslagen ( 1960: 97), skall beslutet anses som ett beslut om vård med stöd av den
nya lagen. Beslut enligt 25 S första stycket a) barnavån.Islagen anses härvid
som beslut med stöd av I §första stycket I den nya lagen och beslut enligt
25 § första stycket h) harnavårdslagen som beslut med stöd av I § andra
stycket 2 eller tredje stycket den nya lagen. Den i .5 andra stycket den
nya lagen angivna tiden sex mänadcr skall därvid räknas fri'ln den I januari
1981.

*
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Har räl\cn efter understiillning eller hcsviir fastshillt beslut om omhändertagande för samhiillsv~lrd. hiir den nya lagens ikrafttriidande inte leda
till en omprövning av beslutet. I förevarande punkt jämstiills beslut med
stiid av 25 ~ BvL med beslut med stöd av I ~ LVLJ. Av punkt 2 följer
emellertid att fram till den I juli 1981 gliller Bvl .:s regler om gcnomföramk
av sf1dan vård. I .~ § LVU föreslås siirskilda bestämmelser om omprövning
av beslut om sädan vård som har meddelats med stöd av I § andra stycket
2 eller tredje stycket LV lJ. Den där angivna sexmänaderstiden bör rliknas
frf111 den I januari 1981. Av punkt 2 följer emellertid all vården. oavsell
innehållet i 5 § L VU. alltid får päga fram till den I juli 1981.
4.
Har enligt barnavärds lagen ( 1%0: 97) beslutats om omhändertagande för
utredning. gäller barnavardslagens bestämmelser om sådant omhändertagande även efter den I januari 1981. Dessutom tillämpas reglerna i 8 *den
nya lagen om ansökan till länsrätten och omhändertagandets upphörande
samt 9 § andra stycket samma lag.
I. V lJ :s grunder for omedelbart omhändertagande stämmer nära överens
med dem som anges för omhändertagande för utredning enligt 30 § BvL.
Det har därför föreskrivits att beslut som har fattats före den nya lagens
ikraftträdande skall gälla Uven därefter. Bestämmelserna i L VLJ om den tid
inom vilken nämnden skall ge in ansökan om vård. om omhändertagandets
upphörande och om länsrlittcns prövning av mål beträffande den som är
omhändertagen skall dock gälla även vid omhändertagande som har skett
enligt BvL.

5.
I fräga om underställning och överklagande av beslut som har meddelats
före den I januari 1981 gäller bestämmelserna i barnavå.rdslagen ( 1960: 97).
Om beslutet avser omhändertagande för samhällsvård. skall prövningen
ske enligt den nya lagens regler om beredande av värd. Andra beslut
prövas enligt äldre bestämmelser.
Bestämmelserna innebär bl. a. att beslut om omhändertagande för samhällsvärd skall underställas länsrättens prövning i enlighet med bestämmelserna i 24 ~ Bv L.
Har fråga om omhändertagande för vå.rd efter underställning kommit
under rättens prövning efter den nya lagens ikraftträdande. skall behovet
av värd prövas enligt de grunder som anges i L VU. Beslut om förebyggande åtgärder som har fattats före den nya lagens ikraftträdande och som
därefter efter besvär kommer under rättens prövning. bör avgöras enligt
Bv L:s regler. Oavsetc vilken lag som blir tillämplig i fråga om grunderna för
åtgärderna eller vården. skall dock i fråga om åtgärdernas eller vårdens
genomförande BvL:s regler gälla fram till den I juli 1981.
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4.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1964: 167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (3)
I §

I Jagmmmet har gjorts de ändringar som följer av L VU. Hänvisningarna
till BvL har ersatts med en hänvisning till bestämmelserna om vård med
stöd av L VU. Det förhållandet att någon motsvarighet till bestämmelserna
i 26 § BvL om förebyggande åtgärder inte har tagits in i LVU bör inte leda
till en restriktiv tillämpning av I964 års Jag. Den principen bör även
framdeles upprätthållas att de insatser som kan ges inom socialtjänsten bör
ges företräde framför påföljd för brott av unga i åldrarna 15- 18 år. Kan
den unge genom socialnämnden och föräldrarnas försorg ges de omsorger
som han behöver, bör åtal som regel kunna underlåtas.
I I § i dess nuvarande lydelse används uttrycket tillrättaförande. Uttrycket, som återfinns i 25 § BvL men inte i LVU, för tanken till att de insatser
som ges inom socialtjänsten också primärt skall tillgodose samhällsskyddet. De åtgärder som skall vidtas inom socialtjänsten syftar emellertid till
att tillgodose den unges behov av vård eller andra omsorger och kan bara
indirekt fylla en funktion i fråga om samhällsskyddet. Åtalsprövningen har
därför i stället anknutits till frågan om vilka åtgärder som kan antagas vara
lämpligast för den unge.

3 §
Den ändring som har föreslagits i I§ bör, som lagrådet har anfört,
föranleda att i 3 § första stycket orden "för hans tillrättaförande" byts ut
mot ''för honom''.

6 §
Lagmmmet innehåller i sin nuvarande lydelse en hänvisning till bestämmelserna om åtalsunderlåtelse i 69 § BvL och 57 § NvL. Eftersom berörda
bestämmelser om vård enligt NvL upphör att gälla vid ikraftträdandet av
SoL, har hänvisningen till NvL utgått. Till 6§ har samtidigt överförts en
motsvarighet till den åtalsregel som nu finns intagen i 69 § Bv L. Vidare har i
andra meningen uttrycket "den som har ansvaret för vården vid hemmet"
efter mönster av 18 § LVU ersatts med "den som förestår vården vid
hemmet".
Övergångsbestämmelser
Lagen skall träda i kraft den I januari 1981. Enligt övergångsbestämmelserna till L VU skall i fråga om samhällsvård som har beslutats före den I
januari 1981 BvL:s bestämmelser gälla under en övergångstid av sex månader. Det innebär bl. a. att BvL:s bestämmelser om vård vid ungdomsvårdsskola kommer att gälla under denna övcrgångstid. I konsekvens härmed
bör bestämmelserna i 69 § Bv L gälla i fråga om åtals prövning för brott som
har begåtts av elev vid ungdomsvårdsskola före den I juli 1981.
39 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr I. Del A
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4.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1966: 293) om beredande av sluten
ps~·kiatrisk

vård i vissa fall. (4)

R11hri/..c11
Lagen fön:slf1.,; fä en ny ruhrik. Lag om psykiatrisk vård i vissa fall.
Sr'dunda utgi'lr ur den nuvarande ruhriken orden "beredande av sluten".
Det har ansells vara av hetydelse att ta hort begreppet "sluten". som
ibland har vtlllat missförsttmd. Hegreppet har uppfattats som ett uttryck för
tv~ingsvt\rd

i stiillet för vad det rätteligen hetyder. nämligen vt\rd på sjuk-

hus. Ordet "'sluten" har därför oeksä fått utgä ur den följande lagtexten.
1 ~

Ur I

*.fi'irst11 styc/.:ct föresli1s utgt1 den del av al-indikationen som avser

den som till följd av beroende av narkotiska medel uppenharligcn är ur
stånd att rätt hedöma sitt hehov av vård.
And ringen är en följd av den nya intagningsbestämmelse för missbrukare av alkohol och mtrkotika som föreslås i 2

*· Enligt den statistik som har

redovisats i socialstyrelsens rapport (Socialstyrelsen redovisar 1977: 14)
Lag om viss psykiatrisk vård. Förslag (s. 448) så skrevs det år 1975 ut 2 974
patienter som hade beretts vård enligt LSPV med diagnosen Alkoholism.
Samma år skrevs J91 patienter ut med diagnosen Narkomani. missbruk av
droger. Av patienterna med diagnosen alkoholism hade 2 213 st. (70 %) haft
högst 29 dagars vi'lrdtid. Av de {1terstående 761 patienterna skrevs 41 I ut
före två milnaders värd tid. På motsvarande sätt vårdades 244 (62 %) av 391
narkomanipatienter mindre ;in en mi'lnad. Av de återstående 147 patienterna skrevs 55 ut innan tvfl mfmader hade gätt. Med hänsyn till att den nya
2 ~tar sikte pt1 att fom I *:ns tillämpningsområde skilja ut de patienter som
nu vi\rdas enligt de angivna diagnoserna kommer I ~ sannolikt att fä en
begränsad tillämpning pa missbrukare i framtiden. Det finns dock inget
hinder mol att tillämpa 1

*pt1 missbruksfall. En djupt nedgflngen missbru-

kare som företer shdana psykotiska drag att han otvivelaktigt måste anses
lida av psykisk sjukdom av sadan art och grad som avses i I ~ bör givetvis
kunna tas om hand enligt I ~.när förutsättningar därför föreligger i övrigt.
I all synnerhet gäller detta om hans psykiska skador har den karaktären att
man redan fran början måste riikna med att maximitiden fyra veckor för
van! enligt 2 ~ inre kommer arr vara tillräcklig.
Bestämmelserna i nuvarande rrcdjc och.fliirde styckena har av redaktionella skäl förts till en ny 3 ~ (se nedan\. Samtidigt har rubriken närmast
före 3

-,

*satts närmast före 4 *·

~

~

Paragrafen är ny. Den avser att uttrycka en fristiiende intagningsgrund
vid sidan av dem S<Hn anges i 1 ~. Avsikten med bestämmelsen är att klart
mafkera att en person som uppvisar den behovsbild som beskrivs i para-
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grafen skall kunna beredas vflrd oberoende av eget samtycke. De kriterier
som ställs upp är I. beroende av alkohol eller narkotika: 2. ett till följd av
beroendet trängande behov av avgiftning och annan psykiatrisk vård i
samband med denna; 3. allvarlig fara för missbrukarens liv eller hälsa om
vård uteblir eller 4. allvarlig fara för annans personliga säkerhet eller hälsa
om vård uteblir. Sålunda skall kriterierna enligt I och 2 alltid föreligga och
därutöver något av kriterierna enligt 3 eller 4.
Intagning enligt paragrafen kan endast ske vid beroende av alkohol eller
narkotika. Begreppet narkotika bör definieras enligt bestämmelserna i narkotikaförordningen (1962: 704). Därmed faller bl. a. thinnersnifTning och
sådana vanebildande läkemedel som av socialstyrelsen inte har klassats
som narkotika utanför.
Som har framgått av kommentaren till I tas åtskilliga patienter in med
stöd av I § under diagnosen alkoholism eller narkoman i. Dessa tillstånd
har alltså ansetts kunna vara psykiska sjukdomstillstånd av sådan art och
grad att vård enligt LSPV är oundgängligen påkallad. Detta överensstämmer också med motivuttalanden till bestämmelsen. Det har emellertid satts
i fråga såväl från läkarhåll som från patienthåll, om detta synsätt är riktigt.
Åsiktsskillnaderna har bl. a. ansetts avspegla sig i en ojämn tilllämpning av
lagen mellan olika sjukhus och olika läkare när det gäller användningen av
dessa diagnoser.
Det råder emellertid inte någon avgörande åsiktsskillnad om att en
person som uppvisar den symptom- och behovsbild som nu beskrivs i 2 §
bör kunna beredas vård oberoende av sitt samtycke. Inte heller anses det
råda något tvivel om att det är en uppgift främst för psykiatrin att möta de
angivna behoven. Detta har kommit till uttryck bl. a. i att det har ansetts
att det inte finns behov av att inrätta någon särskild medicinsk specialitet
för gruppen beroendesjukdomar. Det har i stället ansetts att allmänpsykiatrin har och skall ha det primära vårdansvaret även för dessa sjukdomar (se
t. ex. SoU 1975/76: 18 och 1976/77: 24). Från dessa utgångspunkter har det
nu ansetts lämpligt att ta upp de kriterier som skall gälla för intagning av
missbrukspatienterna i en särskild bestämmelse vid sidan av I §.
I 2 § anges nu i stället för begreppet "psykisk sjukdom" begreppet
"beroende". Med detta avses en psykisk sjukdom eller störning som har
framkallats genom vanemässigt bruk av alkohol eller narkotika och som
har medfört att missbrukaren har ett tvångsmässigt behov av medlen i
fråga och inte själv kan viljemässigt styra sitt beg'.ir. Härutöver anges vilka
följder beroendet skall ha medfört för att kunna motivera intagning med
stöd av bestämmelsen, nämligen ett trängande behov av avgiftning och
annan psykiatrisk vård i samband med denna.
Inom rnissbruksvården brukar man skilja mellan begreppen tillnyktring
och avgiftning.
Tillnyktring är det tillstånd som föreligger under den tidsperiod som går
åt för att ett rus skall klinga av. Ett alkoholrus går i regel över inom loppet

*
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av ett antal timmar och tillnyktringen omfattar i var:je fall inte mer än högst
e!t dygn. Det är detta tillstånd som kan ge anledning till omhändertagande
under högst fitta timmar enligt lagen ( 197h: 511 lom omhändertagande av
herusade personer m. m. (LOB).
Om det efter tillnyktringen kvarstflr kroppsliga eller psykiska symptom.
som iir betingade av missbruket. föreligger det ett hehov av avgiftning.
Denna kan heroende pa typ av missbruk. missbrukets längd och omfattning samt individens biologiska disposition ta olika 11\.ng tid: ibland några
dagar. vanligen I - 2 veckor och i vissa fall upp till nflgra veckor. I praktiken kommer avgiftningen ofta att inledas redan under tillnyktringsperioden. vilket inte ruhhar den principiella skillnaden mellan avgiftning och
tillnyktring.

*

För att 2 skall kunna tillämpas skall det alltsfl föreligga ett behov av
avgiftning. Detta förutsätter ett medicinskt beroendeförhMlande. Den som
I. ex. i samband med regelhundet veckoslutssupande för ett behov av
tillnyktring men inte av avgiftning omfattas alltså inte av denna paragraf.
Enbart det förhttllandet att en patient utgör en fara för sig själv eller andra

*·

är således inte tillrä.:klig grund för intagning eller kvarhflllande enligt 2
Hos vissa missbrukare kan det ha uppkommit psykiska komplikationer
av den art att intagning enligt I blir aktuell. Detta kan t. ex. gälla i vissa
fall av delirium tremens och andra alkoholpsykoser. Det hindrar givetvis
inte att en deliriös eller dement missbrukare, som samtidigt har ett trängande behov av avgiftning och annan psykiatrisk vflrd i samband med den kan

*

*·

tas in med stöd av 2
Under avgiftningsfasen brukar missbrukaren drivas av ett starkt begär
efter de medel som missbruket omfattar. abstinenssymptom. Oftast föreligger det hetydande sflväl kroppsliga som psykiska symptom, som upplevs
pH\gsamma. För att avgiftningen skall kunna genomföras framgångsrikt
krävs det därför att missbrukaren förmås att stanna kvar på. en värdinstitution under avgiftningsperioden och att han får medicinsk hjälp att lindra
obehagliga symptom. Risken för komplikationer minskar om man sätter in
medicinsk behandling.
I avgiftningen ingår inslag som delvis kan ses som relativt tekniska och
hehandlingsinsatser som är i huvudsak renodlat farmakologiska. Emellertid är de psykiska symptomen ofta starkt dominerande och det förutsätts
att dessa möts och tolkas på ett riktigt sätt. Detta är nödvändigt dels för att
så långt som möjligt undvika tvångsinslag i behandlingen. dels för att skapa
bästa möjliga förutsättningar för att hjälpa missbrukaren till motivation för
mera långsiktiga behandlingsinsatser. Dessutom finns som en av orsaksfaktorerna bakom misshruket ofta någon form av psykisk reaktion eller
störning. För att känna igen dessa och ge adekvat behandling krävs det
psykiatrisk kompetens. Detsamma gäller när det till missbruket finns psykiatriska komplikationer, vilket inte är ovanligt.
Att vårdhehovet i 2 har angetts vara avgiftning och annan psykiatrisk

*

Prop. 1979/80: J Spec.mvti1· LP\I

613

värd i samband med denna är alltså en metod att konkret beskriva vilken
behandling de avsedda missbruksgrupperna normalt behöver.
De psykiatriska arbetsmetoderna bör kännetecknas av att medicinska.
psykologiska och sociala faktorer på ett likvärdigt sätt integreras i behandlingsarbetet. De sociala bakgrundsfaktorerna och den sociala utstötningen
av missbrukare motiverar att man redan inom ramen för avgiftningen m:h
den psykiatriska behandlingen i anslutning till denna pi'tbörjar ett socialt
utrednings- och behandlingsarbete. Detta anses vara synnerligen viktigt
för att motivera missbrukaren till fortsatt rehabilitering efter det att behandlingen med stöd av 2 * har avslutats. I begreppet annan psykiatrisk
vård avses alltså ingå även ett motiverande behandlingsarbete. Detta har
betydelse också för den vårdbehovsprövning som skall ske enligt 9 *andra
stycket och enligt utskrivningsregeln i 16 §andra stycket. I 12 *föreskrivs
en skyldighet för överläkaren att skyndsamt underrätta socialnämnden om
en patient som bereds vård med stöd av 2 § behöver stöd och hjälp av
socialtjänsten.
Som har framgått redan av kommentaren till I

* har de hittillsvarande

vårdtiderna för flertalet missbrukare inte överstigit en månad. Av 16

*

lagförslaget framgår att den vård som bereds dem som tas in enligt 2 * inte
skall fä pågå mer än i högst 4 veckor. Av 16 § framgår också att om
behovet av psykiatrisk vård upphör tidigare, så skall patienten skrivas ut.

3

*Bestämmelserna i denna paragraf har delvis förts över från nuvarande

I *tredje och fjärde styckena och 2 §.
I fiirsta stycket har tillagts ett nytt led enligt vilket vård enligt lagen i
den mån regeringen föreskriver får beredas även på annan vårdinstitution
än sjukhus, som drivs av staten. landstingskommun eller kommun som ej
tillhör lamlstingskommun. För sådan institution skall gälla vad som i lagen
sägs om sjukhus.
I andra stycket har öppnats en möjlighet för regeringen eller myndighet
som regeringen bestämmer att uppdra åt annan läkare än överläkare eller
biträdande överläkare att fullgöra de uppgifter som enligt lagen ankommer
på överläkaren.
Syftet med de tillagda bestämmelserna är att när det från vi\rdsynpunkt
är till fördel för patienterna kunna bereda dessa vård på andra enheter
inom sjukvårdsorganisationen än på psykiatriska sjukhus eller kliniker
utan att för den skull eftersätta rättssäkerheten eller vårdkvaliten. Genom
bestämmelserna ges också möjlighet att föreskriva att vid t. ex. ett behandlingshem, som inte är att anse som sjukhus. ändå skall få beredas vård
enligt lagen.
De patientgrupper som bestämmelserna främst tar sikte på är de som i
och för sig behöver vård enligt lagen men ändå inte har behov av alla de
vårdresurser som de psykiatriska klinikerna kan erbjuda. Hit hör vissa
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grupper av äldre. gravt dementa patienter. som anses kunna beredas vård
pä elt sjukhem för psykiskt sjuka. Vidare förutsätts det att de patienter
som bereds vård med stöd av 2 efter den inledande avgiftningsfasen på
en psykiatrisk klinik, i vissa fall skall kunna ges den fortsatta psykiatriska
behandlingen på l. ex. ett behandlingshem. som har godk~\.nts för ändamålet. Överföringen kan i sf1dant fall ske med iakttagande av 10
enligt
vilken intagningsbeslut enligt 8 eller. beslut om fortsatt värd enligt 9
skall äga fortsatt giltighet, om patienten förs över till annat sjukhus utan att
ha skrivits ut enligt 16
Tredje stycket. Såväl när sjukhem som när annan vårdinrättning används för vård åt patienter. med stöd av denna lag, mftste en särskild
läkare utses att fullgöra överläkarens skyldigheter och befogenheter enligt
lagen. Uppdraget lämnas av regeringen eller, efter regeringens bestämmande, av annan myndighet. Den myndighet som avses är socialstyrelsen.
Det förutsätts att uppdraget att utöva överläkarens åligganden ges åt läkare
med motsvarande medicinsk kompetens, dvs. specialistkompetens i psykiatri.

*

*·

*

*

*.

4

*

*·

Fi.irsta och andra styckena har sin motsvarighet i nuvarande 3 Ändringarna i förhållande till 3 § i dess gällande lydelse föranleds av förslaget
om att ansökan från vissa särskilt angivna behöriga sökande skall avskaffas som förutsättning för intagning.
Intagning skall i stället äga rum med stöd av vårdintyg. Vårdintyget
kommer därför att utgöra den formella grunden för intagningen i de tidigare
ansökningsfallen.
Samtidigt som bestämmelserna om ansökan om intagning tas bort försvinner också en regel i nuvarande 6 andra stycket, som anger att den
som får göra ansökan om intagning också får föranstalta om läkarundersökning för att erhålla vånlintyg.
Tredje stycket. Risken för missbruk av möjligheten att föranstalta om
läkarundersökning måste betraktas som ringa. Det har efter förslag av
lagrådet ändå ansetts kunna vara av värde att i lagen ta in en bestämmelse
om att undersökning för utfärdande av vårdintyg får företas endast när det

*

finns skälig anledning till det.
När kravet på formell ansökan faller bort, kommer ett ärende om intagning enligt lagen i stället att anhängiggöras genom att vårdintyget kommer
in till sjukhuset. I själva ingivandet av vårdintyget måste därvid anses ligga
också en ansökan om intagning. För att säkerställa att en vårdbehövande
kommer under vård enligt lagen har det efter förslag av lagrådet i elt nytt
fjärde stycke tagits in en regel. som ålägger undersökningsläkaren att se till
att vårdintyget kommer in till det sjukhus där intagning skall ske. Den
innebär alltså i första hand att läkaren skall förvissa sig om att någon är
beredd att ge in vårdintyget till sjukhus. Finns det ingen sådan person, blir
läkaren själv skyldig att ge in intyget.
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Detta innebär dock inte att läkaren ensam är ansvarig för att patienten
kommer under värd. Enligt 3 § SoL skall kommunen (socialnämnden) ha
det yttersta ansvaret för att den enskilde för den värd som han behöver. Av
detta följer också en skyldighet för nämnden att ta initiativ till liikarundcrsökning enligt denna lag, t. ex. när en missbrukare behöver vard enligt 2 §
och inte själv söker sådan vi\n.l. Nämnden är också skyldig att se till atr
värdintyget kommer in till sjukhus. Även polisen fär anses ha motsvarande
skyldighet att göra en läkare uppmärksam pä att Jet kan finnas behov av
vård med stöd av lagen (2 § polisinstruktionen).
Det finns f. n. inga bestämmelser som ålägger läkare all göra undersökning för att i särskild ordning utfärda vårdintyg. Frägan om att införa en
sådan skyldighet för vissa läkare i allmän tjänst kommer att tas upp i annat
sammanhang.

5

§

I det nya andra stycket ges bestämmelser om vad vårdintyg skall innehålla i fall som avses i 2 §.Av bestämmelsen. som till sin utformning svarar
mot första stycket, framgår att intyget skall innehålla dels uttalande att det
föreligger sannolika skäl för att förhållandena är sådana som anges i 2 §.
dels en redogörelse för de omständigheter i övrigt som föranleder värdbehovet.
Det till lagrådet remitterade lagförslaget innehöll även ett nytt treJje
stycke. Bestämmelserna i detta avses nu - efter ett pi\pckande av lagrådet
- i stället få sin plats i en verkställighetsförordning.

6 §
Enligt första stycket i dess nya lydelse skall behörighet att utfärda
vårdintyg i fortsättningen endast tillkomma legitimerad läkare. Läkare
under utbildning skall sf\ledes inte vidare kunna utfärda v~mlintyg. Skärpningen av kompetenskravet bör ses mot bakgrund av bl. a. att ansökningsföifarandet avskaffas och att i vissa fall läkare som har utfärdat vi\rdintyg
också skall kunna besluta om intagning.
Från kravet på legitimation bör emellertid kunna göras undantag om
särskilda skäl föreligger. Dispens bör liksom f. n. meddelas av socialstyrelsen. Dispensmöjligheterna avses i första hand gälla utländska läkare som
tjänstgör i Sverige och som kan anses medicinskt kompetenta att utfärda
vårdintyg. Därutöver kan i vissa vakanssituationer dispens medges för
t. ex. AT-läkare. Socialstyrelsens dispens behöver inte avse viss läkare.
Paragrafens lydelse ger möjlighet till generell dispens.
I tredje stycket föresH'ls ett par ändringar i nuvarande bestämmelser om
förbud mot att godta vårdintyg för intagning när intyget har utfärdats av
läkare vid sjukhuset. Bestämmelsen har omformulerats så att den gäller
också intyg från annan läkare än den som tjänstgör inom den psykiatriska
vården. Skälet härtill är att enligt förslaget möjligheterna skall vidgas att
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bereda vård även vid sjukhem och annan värdinrättning (se kommentaren
till 3 § ). Samtidigt blir det möjligt att godta vt'lrdintyg för intagning pil
annan klinik än den där den läkare tjänstgör som har utfärdat intyget.
Kravet på betydande olägenhet för att intagning i dessa fall skall fä ske pil
det sjukhus där läkaren tjänstgör har alltså tagits bort.
Av nuvarande bestämmelser anses följa att en patient som vilnlas frivilligt enligt SjvL:s bestämmelser inte kan föras över till vård enligt LSPV
utan att patienten först har skrivits ut och lämnat sjukhuset. Detta har
ibland medfört allvarliga negativa konsekvenser för värden. För att ett
smidigare förfarande skall bli möjligt i dessa s. k. konverteringsfall har en
särskild bestämmelse tagits in ifjiirde stycket.
Enligt denna fär undantag göras frän tredje styckets förbud mot intagning vid samma klinik där den läkare som har utfärdat intyget är verksam.
Skulle det uppstå betydande olägenhet att anlita annan läkare för att
utfärda vårdintyg beträffande patient som bereds psykiatrisk vård frivilligt
enligt SjL:s bestämmelser. kan den läkare som vårdar patienten själv
utfärda intyg. I så fall skall emellertid psykiatriska nämnden pröva behovet
av fortsatt vård - se 9 § tredje stycket.
Som närmare framgår av 16 §andra stycket skall en patient som bereds
vård enligt 2 § skrivas ut senast fyra veckor efter dagen för intagningsbeslutet. Visar det sig vid utgången av denna tid eller annars att patienten
behöver beredas vård med stöd av I §.skall de bestämmelser som i övrigt
gäller vid beredande av vård med stöd av denna lag iakttas. Det innebär
bl. a. att nytt vårdintyg skall utfärdas och nytt intagningsbeslut meddelas.
Även för detta fall har det öppnats en möjlighet för läkare på den klinik där
patienten vårdas att utfärda värdintyget. Även här skall behovet av fortsatt
vård med stöd av lagen prövas av psykiatriska nämnden i enlighet med
bestämmelserna i 9 § tredje stycket.
Enligt 6 §sista stycket i den nu gällande lydelsen skall bestämmelserna i
4 och 5 §§ förvaltningslagen <FU. som gäller jäv. inte äga tillämpning i
ärende om utfärdande av vårdintyg. Anledningen härtill är att strängare
regler i detta sammanhang inte har ansetts böra gälla för läkare i allmän
tjänst än för andra läkare. I förarbetena till FL (prop. 1971: 30 s. 629-630)
uttalades att med denna lösning inte var sagt att det är lämpligt att en
läkare utfärdar vårdintyg beträffande en nära anhörig. En läkare borde
över huvud taget helst avstå från att utfärda vårdintyg, om förhållandena
var sådana att han kunde misstänkas för bristande objektivitet. Detta
gällde lika mycket läkare i allmän tjänst som annan läkare. Det ansågs
lämpligast att läkaren fritt fick ta ställning i denna fråga under beaktande
av omständigheterna i det enskilda fallet och utan att vara bunden av FL:s
regler.
Som har framgått av vad som har sagts tidigare kommer vårdintyget i
och med att bestämmelserna om ansökan utgår ur lagen att fä en annan
rättslig betydelse. Det föreligger främst med hänsyn härtill inte längre
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*

tillräckliga skäl att undanta läkare i allmän tjänst från bestämmelserna i 4
FL. Givetvis bör inte heller läkare i enskild tjänst vara undantagen från
jävsbcstämmelserna. Som framg:'lr av 5 FL innebär detta inget hinder
mot all läkaren. även om jäv emot honom föreligger och annan läkare inte
kan uppbringas. i akuta fall utfärdar vtirdintyg. Om så sker skall dock
bestämmelsen i 9 tredje stycket andra punkten iakttas.

*

*

7

*Enligt paragrafens nuvarande lydelse kan polismyndighet

i vissa fall
omhänderta den som sannolikt lider av psykisk sjukdom och är farlig för
annans personliga säkerhet eller eget liv. I det till lagrådet remitterade
lagförslaget anfördes bl. a. att paragrafen inte skulle vara tillämplig på
missbrukare av alkohol eller narkotika som behöver tas om hand för vant
med stöd av 2 ~. Som skäl angavs att bestämmelserna i LOB fick anses ge
tillräckliga möjligheter i detta hänseende. Lagrådet har i sitt yttrande över
förslaget anfört bl. a. att LOB medger omhändertagande endast av den som
påträffas på eller i anslutning till allmän plats. Även i fråga om den som
anträffas på enskilt område har polisen vissa möjligheter att ingripa som ett
led i sin brottsbekämpande verksamhet. Dessa möjligheter. anför lagrådet,
täcker dock inte alla situationer d1\ en missbrukare, som skulle kunna
beredas vflrd enligt 2 ~. utgör en omedelbar fara för annans personliga
säkerhet eller eget liv. Mot bakgrund härav bör enligt lagrådet möjlighet
finnas till omhändertagande genom polisen även i fråga om missbrukare

*·

enligt 2
Paragrafensfi"irsta och andra stycken har nu utformats med beaktande
av lagrådets synpunkter. Det innebär alltså att polismyndigheten inte behöver göra annan bedömning av sjukdomstillståndet i samband med ingripandet än att det sannolikt kan föranleda vård med stöd av antingen I eller
2 §. Något behov av förenklat vårdintyg i fråga om missbrukare som anses
böra beredas vård enligt 2 ~ har inte ansetts föreligga. Andra stycket har
utformats med beaktande av detta. I fråga om den enskilde polismannens
befogenhet att verkställa omhändertagande i fall som avses nu finns bestämmelser i I ~ L TO.
Femte stycket anger i sin nuvarande lydelse att patient, som redan är
intagen på sjukhus med stöd av denna lag och som inte har skrivits ut
därifrån, genast skall föras till sjukhuset. om patienten i sådant fall inte
omedelbart friges. I många fall kan patientens tillstånd vara sådant att han
omedelbart behöver beredas somatisk eller annan vård. Det kan vara
nödvändigt att polismyndigheten för patienten till ett närbeläget sjukhus i
avvaktan pä att patienten kan föras till det sjukhus, där den fortsatta
vården skall ges. I den föreslagna nya lydelsen har föreskrivits att det
ankommer på polismyndighet att föranstalta om att den vårdbehövande får
behövlig vård.
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*Ändringarna i paragrafens ./i'irsta stycke föranleds av dels att ansökan
*·

har tagits bort som krav för intagning. dels den nya 2 Av den ändrade
lydelsen följer att intagande läkare inte rn.r fatta dl intagningsbeslut med
äheropande av nftgon grund i I
om vårdintyget hänvisar till 2
och
omvänt.

*·

*·

Andra styckl'l är nytt. Det ersätter en motsvarande bestämmelse i nuvarande 5 första stycket.
rjiirde stycket är ocksi\. nytt. Det motsvarar vad som f. n. sägs i 10
niimligcn att den läkare som har utfärdat vi\.rdintygct inte också får fatta
beslut om intagning. Från denna huvudregel görs undantag för de konver-

*

tt:ringsfall som regleras i det nya fjärde stycket av 6
9

*

*·

*·

*·

Första stycket avser patienter som bereds värd med stöd av I
Det
innebär att den överläkarprövning. som nu skall ske senast tionde dagen
efter dagen för intagningen och i vissa fall först på femtonde dagen, i stället
alltid måste göras senast på åttonde dagen efter intagningsbeslutet. Det
förutsätts därvid att intagningsbeslut och intagning som regel sammanfaller
i tiden.
Andra stycket avser patienter som bereds vård med stöd av 2 §. Med
hänsyn till den korta vårdtid som är avsedd för dessa och till att frågor som
rör dem i övrigt skall handläggas särskilt skyndsamt, föreskrivs här att
överläkaren skall göra sin prövning enligt paragrafen senast pi'.l fjärde
dagen efter intagningsbeslutet.
Som har framgått av motiveringen till 2 § är avsikten att missbrukare
som bereds v<'lrd med stöd av den bestämmelsen skall kunna bli föremål för
psykiatrisk vård i form av bl. a. motivationsbehandling för att därigenom
öka möjligheterna till en fortsatt vård i frivilliga former. Denna behandling
bör självfallet sättas in så snart som möjligt och redan under den pågående
avgiftningen. Som också har framgått av motiveringen till 2 § kan avgiftningen ibland vara avslutad efter en mycket kort tid. Att själva avgiftningen är slutförd behöver emellertid inte innebära att det beroende av missbruksmedlet, som har medfört avgiftningsbehovet. har upphört. Detta

tillstånd kvarstår inte sällan en längre tid och missbrukaren måste alltså
alltjämt anses ha ett psykiatriskt sjukvårdsbehov. Det måste för dessa fall
finnas utrymme att bereda patienten fortsatt psykiatrisk vård med stöd av
lagen.
Av detta skäl används här begreppet psykiatrisk vård som ett samlingsbegrepp för den vård som kan vara aktuell: fortsatt avgiftning i kombination med motivationsbehandling men också om det är önskvärt annan
psykiatrisk vård, t. ex. i form av motivationsbehandling, enbart. Uttrycket
"behov av" avser här att erinra om att prövningen bör göras med iakttagande av de rekvisit som anges i 2 §. nämligen atl utebliven värd skulle
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innebära allvarlig fara för missbrukarens eget liv eller hälsa eller för annans
personliga säkerhet eller hälsa. Av <le skäl som här har redovisats har även
utskrivningsregeln i 16 andra stycket getts en motsvarande utformning.
Även i detta sammanhang bör erinras om att enligt 16 *andra stycket för
vård me<l stöd av 2 * aldrig pågå längre än i fyra veckor.
Tredje stycket reglerar <le fall <lä <len psykiatriska nämnden skall ersätta
överläkaren i hans prövning enligt 9 ~. Det rör sig om tre situationer: I. om
vår<lintyget har utfärdats av läkare vid samma klinik eller icke klinikindelade sjukhus <lär sedan intagningen har skett; 2. om jäv har fört:legat i
samband med utfärdande av vtmlintyget eller i samband med intagningen:
3. om överläkaren själv har utfärdat värdintyget eller om han annars är
jiivig vi<l 9 *-prövningen.
Fiirsta punkten. Föreskriften gäller de fall som avses i 6 tjärde stycket.
Den gäller alltså både i fall då två olika läkare har svarat för vårdintyg och
intagningsbeslut om <le är verksamma inom samma klinik eller sjukhus
som inte är klinikindelat, och i fall då en och samma läkare me<l stöd av 8 §
fjärde stycket har svarat för intyg och intagningsbeslut. Har däremot en
läkare vid en annan klinik än intagningskliniken utfärdat vi'trdintyget, gör
överläkaren prövningen enligt 9 * på vanligt sätt.
Andra och tredje punkterna. Jävsreglerna i FL gäller såväl för den läkare
som utfärdar vårdintyg som <len som beslutar om intagning. Enligt 5 § FL
kan läkare, även om han är jävig, vidta i'ttgärd som inte utan olägligt
uppskov kan ombesörjas av annan. Därmed avses alla åtgärder som hör till
ärendets handläggning. Om läkare som var jävig har utfärdat vårdintyg
eller beslutat om intagning beträffande en patient som var i ett akut behov
av vård skall nämnden i stället för överläkaren pröva om <let föreligger
behov av vård me<l stöd av lagen. I konsekvens mc<l detta skall nämnden i
stället för läkaren göra den prövning som avses i första stycket, om
överläkaren själv har utfärdat vår<lintyget eller om jäv föreligger mot
honom.
Att det har förelegat en situation som skall föranleda nämndprövning
enligt 9 § bör stå klart för överläkaren vi<l intagningstillfället eller kort
därefter. Han måste alltså genast underrätta nämnden om detta. Närmare
föreskrifter om underrättelseskyldighet bör ges som verkställighetsföreskrifter. Skulle överläkaren i tiden mellan intagningen och <len dag då
nämnden har att göra 9 §-prövning finna att patienten inte längre behöver
beredas värd enligt lagen, bör han skyndsamt underrätta nämnden också
om detta. Det får därefter bli nämndens sak att bedöma om
nämndprövningen behöver tidigareläggas. Överläkaren kan i avvaktan på
nämndens prövning, om så finns lämpligt, meddela ett beslut enligt 14 §.

*

*

tO §
Nuvarande bestämmelse i 10 § har utgått. Förbudet för överläkaren att
besluta om intagning och göra 9 §-prövningen när han själv har utfärdat
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vttrdintyg kan nu i stiillet utläsas redan i 8 s fjärde stycket resp. 9
stycket. Under I 0 s tas nu upp den regel som f. n. finns i 11 ~.
11

*

s andra

s

Bestämmelsen motsvarar vad som f. n. sägs i 12 LSPV. För att det inte
skall behöva uppstå något missförstånd om att det endast är p:\följden
överlämnande till sluten psykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 s brottsbalken
som avses i bestämmelsen. sf1 har lagrummet i brottsbalken angetts i stället
för ordet "sluten".

12*
Vård med stöd av 2 ~ av personer som är beroende av alkohol eller
narkotika kommer som regel att vara endast under en kortare tid. Oftast
behöver patienten fortsatt behandling som är inriktad på antingen medicinsk eller social rehabilitering eller bttda delarna. Som jag har sagt tidigare
skall den vtlrd som ges enligt 2 ockstt kunna innehålla behandling i syfte
att motivera patienten till fortsatt vård i frivilliga former. Det är angeläget
att insatserna samordnas på ett sådant sätt att socialtjänsten så snart som
möjligt tillsammans med patienten kan planera den behövliga eftervården.
I förevarande lagrum föreskrivs att överläkaren eller den han har bemyndigat skall underrätta socialnämnden om patienten har behov av stöd
och hjälp genom socialtjänsten. Sådan underrättelse skall med hänsyn till
den relativt korta vårdtidcn lämnas utan dröjsmål.
Det har inte ansetts nödvändigt att kräva att patienten skall lämna sitt
medgivande. Ofta befinner sig för övrigt patienten i det inledande avgiftningsskedet i ett sådant tillstb.nd att hans samtycke inte kan inhämtas.
Det ankommer på överläkaren att avgöra behovet av socialnämndens
eftervårdsinsatser. Han kan emellertid överläta uppgiften på annan. Det
k;.rn t. ex. vara lämpligt att den för vården direkt ansvarige läkaren får
avgöra behovet av kontakter med socialtjänsten. Uppgiften kan även läggas på en psykolog eller en kurator vid sjukhuset.
Sedan socialnämnden har fått kännedom om patientens behov av stöd
och hjälp, skall nämnden enligt förevarande lagrum efter samråd med
läkaren och tillsammans med patienten upprätta en plan för den eftervård
som bedöms nödvändig. Detta avses innebära att planen kan innehålla
förslag inte bara om sociala stödåtgärder utan även om fortsatta medicinska vårdinsatser. Föreskriften att hehandlingsplanen skall upprättas tillsammans med patienten, betyder att planeringarbetet inte får ske över
huvudet på honom eller henne. Vill patienten inte aktivt medverka i
arbetet, kan han dock inte tvingas till det. Planen får då göras med hjälp av
det material som står till buds och presenteras för patienten, som kan anta
eller förkasta de förslag som planen innehåller. Eftervården kan ju endast
ske i samförstånd med patienten. Planen bör med tanke på den begränsade
tid som patienten kan vårdas med stöd av lagen upprättas snarast möjligt. I

s
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förslaget har angetts att den skall upprättas inom en vecka frän underrättelsen.
Socialnämnden bör kunna delegera uppgiften att planera eftervården på
tjänsteman vid socialförvaltningen. Den socialnämnd som avses är nämnden i patientens hemkommun.

IH
Bestämmelsen i det nuvarande andra stycket om vem som fär besluta om
tillstånd för patienten att vistas på egen hand utanför sjukhusområdet har
utgfltt. I stället har tagits in en hänvisning till motsvarande bestämmelser
om utskrivning i 17
Genom ett nytt fjiirde stycke har öppnats möjlighet för överläkaren att
delegera sin beslutanderätt i alla ärenden som avser rätt för patienten att på
egen hand vistas utom sjukhusområdet till annan läkare vid sjukhuset.
Rätten att delegera har därvid utvidgats även pä det sättet att delegationen
inte behöver avse viss patient. Om det beträffande viss patient finns
anledning att begränsa delegationen. kan överläkaren göra nödvändiga
förbehåll.

*.

15

*

Det har ansetts tveksamt om förevarande paragraf i den nu gällande
lydelsen ger överläkaren rätt att överlåta på annan att svara för granskning
av brev m. m. Då överläkaren på grund av tidsbrist och av andra skäl ofta
inte själv kan svara för granskningen. har det genom ett tillägg i bestämmelsen gjorts klart att överläkaren får bemyndiga annan att sörja för den
behövliga granskningen. Detta innebär emellertid inte att överläkaren kan
överlåta på annan att besluta om granskning av patientens brev alls skall
ske. Rätten att uppdra åt annan att svara för granskningen avser enbart den
verkställighet som följer av överläkarens beslut om granskning. Sådant
bemyndigande kan ges annan läkare, psykolog, kurator eller annan lämplig
person som är anställd vid sjukhuset.
Enligt andra stycket skall handling ställd till vissa myndigheter vidarebefordras utan granskning. Till de handlingar som nämns där har fogats
handling som är ställd till offentlig försvarare. Detta stämmer överens med
bestämmelserna i 9 första stycket lagen (1976: 371) om behandling av
häktade och anhällna m. tl., där det anges att brev till patientens offentlige
försvarare inte får granskas eller kvarhållas. Vidare har tillfogats hälsooch sjuk värdens ansvarsnämnd. Enligt förslag i prl.>p. 1978/79: 220 skall
denna fristående nämnd ersätta den nuvarande medicinalväsendets ansvarsnämnd - som är en del av socialstyrelsen - den I juli 1980.
Det förekommer relativt sällan att det meddelas beslut att kvarhålla en
handling. I de fall överläkaren finner att det finns skäl för kvarhållande är
det från rättssäkerhetssynpunkt angeläget att prövningen görs av nämnden. I ett nytt femte stycke av förevarande paragraf föreskrivs därför att

*
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beslut om att kvarhfllla handling skall fattas av psykiatriska nämnden efter
framställning av överläkare. Omst1indigheterna kan vara sådana att nämndens beslut inte kan avvaktas. Överläkaren har därför getts rätt att interimistiskt ta handlingen om hand.
16

*

*

Vflrd med stöd av 2 får som framgår av det nya andra stycket påg!\
längst fyra veckor. Själva avgiftningsskedet kan ha ganska kort varaktighet. Som har utvecklats närmare vid kommentaren till 2 kan det ändå
finnas ett behov av fortsatta psykiatriska vårdinsatser efter avgiftningen
för att förhindra ett fortsatt missbruk. Insikten om detta har i viss mån
kommit till uttryck i den medicinska indikationen i nuvarande I LSPV,
som omfattar dem som till följd av sitt beroende av narkotiska medel
uppenbarligen är ur stånd att rätt bedöma sitt behov av vård.

*

*

*

*

I 2 och 9 andra stycket har angetts att fortsatt psykiatrisk värd med
stöd av lagen kan komma i fråga även sedan patienten har avgiftats. Efter
det avgiftning har skett kommer tyngdpunkten alltmer att förskjutas mot
ett behov av psykiatrisk vård i form av motivationsbehandling kombinerad
med en kartläggning av behovet av sociala stöd- och hjälpinsatser. Andra
stycket har fäll den föreslagna utformningen efter påpekande av lagrådet.
Därvid har även första stycket genomgått en viss justering.
Den längsta vårdtiden har bestämts till fyra veckor. Om patienten efter
denna tid skulle behöva fortsatt sjukvård, får detta tillgodoses i frivilliga
former enligt SjvL:s allmänna bestämmelser eller eventuellt genom konvertering till värd med stöd av I LSPV. Den nära samverkan mellan
sjukvård och socialvård som de föreslagna reglerna förutsätler har behand-

*

*·

lats vid 12
Den angivna vflrdtiden i 2 *-fallen är som har framgått en maximitid. Om
förutsättningar för fortsatt vård inte längre föreligger, skall vården givetvis
avslutas redan dessförinnan.
17

*

Nämnden kan f. n. skriva ut en patient enligt 16 *företrädesvis i vissa i
andra stycket särskilt angivna fall. En prövning i nämnd av andra ärenden
än som anges i andra stycket förutsätter således att ärendet har förts till
nämnden genom besvär eller att frägan om utskrivning har hänskjutits till
nämnden med stöd av 17 första stycket. Genom det föreslagna .Oärde
stycket vidgas nämndens kompetens till en generell rätt att besluta om
utskrivning. Det innebär således att nämnden kan ta upp etl ärende till
prövning om det genom anmälan till nämnden eller pä annat sätt har
kommit till nämndens kännedom att sådana omständigheter föreligger
beträffande en patient, att det kan övervägas om han skall skrivas ut.

*
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18

Ändringen i andra sryc/.:.l't har gjorts för att klargöra att överläkarens
skyldighet omfattar förutom patienten sjiilv även dem som annars får
ansöka om utskrivning av patienten och att skyldigheten gäller även gentemot patient som är utskriven på försök.
Enligt tredje stycket är nämnden f. n. inre skyldig all pröva en ny
ansökan om utskrivning förrän tre mflnader efter det att den tidigare
ansökan prövades. Tiden föreslås nu bli förkortad till en månad. Skälet till
delta är främst att en patients tillstflnd kan förbättras mycket snabbt I. ex.
genom medicinering.
19

*
Det är önskvärt att patienten stt snart som möjligt kan lämna sjukhuset

för att undvika negativa följder av den institutionella vården. Samtidigt
står det klart att en utskrivning kan medföra avsevärda svårigheter för
patienten. Det kan vara svårigheter av s:'.lväl social som medicinsk art. som
t. ex. risk för äterfall om patienten inte sköter sin medicinering. Mot den

angivna bakgrunden har möjligheterna utvidgats att använda utskrivning
på försök.

r de fall en stegvis utslussning i samhället

bedöms vara nödvän-

dig bör således försöksutskrivning kunna användas för att minska tiden för
sjukhusvistelsen och för att i ett tidigt skede träna patienten att klara sig
ute i samhället utan det ständiga stöd som en vistelse på sjukhus innebär.
Det står klart att en vidgad användning av försöksutskrivning ställer större
krav på den öppna vårdens resurser.

r lagrummet

har angetts att patienten

fär skrivas ut pa försök och beredas fortsatt vård utanför sjukhuset, om
särskilda skäl föreligger och det inte medför fara för honom själv eller
annan. Som framgår av detta skall vården alltid inledas på

*

~jukhus.

Vård som bereds med stöd av :! skall inte i nhgot fall kunna pågå längre
tid än fyra veckor. Bestämmelserna om försöksutskrivning har därför inte
ansetts böra gälla den som bereds vård med stöd av detta lagrum. Detta

*·

framgår av att i första stycket hänvisning endast görs till I
Det har förekommit att patienter har varit utskrivna under lttng tid utan
att de samtidigt har undergått en behandling som har motiverat denna
vårdform. I andra stycket har reglerna skärpts för hur länge en
försöksutskrivning skall få pftgå. Har patienten under en sammanhängande
tid av ett år varit utskriven på försök, bör patienten som regel kunna
skrivas ut från vård enligt denna lag. Omständigheterna kan emellertid
vara sädana att synnerliga skäl för fortsatt försöksutskrivning föreligger.
Det kan t. ex. vara nödvändigt att kontrollera att patienten följer de föreskrifter som har meddelats i fråga om medicinering. I sådana fall skall
fortsatt försöksutskrivning kunna heslutas av psykiatrisk nämnd för högst
sex månader t\t gång.en.
F. n. råder det oklarhet om huruvida en patient, som inte har skrivits ut
slutligt, sedan tiden för försöksutskrivning har löpt ut ändä skall anses som
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utskriven. I förtydligande syfte har det i ett nytt tredje stycke tagits in den
bestämmelsen, att om tiden för försöksutskrivning har gl'ltt till ända utan
att förlängning har skett, skall patienten betraktas som utskriven. Det fä.r i
första hand anses ankomma på överläkaren att se till att tidsfristerna
bevakas och att försöksutskrivning förliings när det finns skäl till detta.
Sfldan kontakt hör hflllas med patienten att ett eventuellt beslut om förlängning kan förberedas i god tid.
I paragrafens sistn stycke har tagits in en bestämmelse enligt vilken
ansökan om utskrivning skall likställas med ansökan om utskrivning på
försök vid beräkning av tidsfristen i 18 *tredje stycket.
20 ~

I konsekvens med förslaget i bl. a. 14 och 17 §§har den ändringen gjorts
i 20 § att överläkaren har tillagts en generell rätt att överlåta på annan
läkare vid sjukhuset att besluta om återintagning. Skulle överläkaren beträffande viss patient vilja förbehålla sig rätten att själv besluta, kan han
göra detta.
20 a

*

Det åligger överläkaren enligt 16 § tredje stycket att fortlöpande pröva
om en patient behöver beredas fortsatt värd med stöd av Jagen. Det
innebär emellertid från rättssäkerhetssynpunkt avgjorda fördelar om psykiatriska nämnden därjämte, sedan viss tid har förflutit från det patienten
togs in för vård, prövar patientens behov av fortsatt värd på sjukhus med
stöd av lagen. I första stycket har det tagits in en bestämmelse som ålägger
överläkaren att snarast efter tre månader från den dag, då patienten togs in
för värd, anmäla till psykiatrisk nämnd om läkaren anser att patienten är i
behov av fortsatt vård på sjukhuset. För att ge nämnden insyn i den
fortsatta vården av patienten skall det vidare enligt tredje stycket ankomma på överläkaren att på nytt göra sådan anmälan till nämnden var tredje
månad så länge patienten vårdas på sjukhuset.
I paragrafens andra stycke föreskrivs att nämnden, om den efter överläkarens anmälan finner anledning att sälla i fråga dennes bedömning av det
fortsatta vårdbehovet, skall ta upp fråga om utskrivning enligt 16 § eller
om utskrivning på försök. Resulterar nämndens prövning i all utskrivning
inte skall ske, får beslutet överklagas av patienten enligt ett föreslaget
tillägg till 22 ~- Finner nämnden inte skäl att ta upp ett ärende till särskild
behandling enligt andra stycket, får nämnden lägga överläkarens anmälan
till handlingarna. Varken ett sådant beslut eller ett beslut att ta upp ett
ärende om utskrivning eller försöksutskrivning kan - som lagrådet har
påpekat - anses innefatta myndighetsutövning och är inte heller överklagbart.
Överläkarens anmälningsskyldighct inskränker sig inte till sådana patienter beträffande vilka han själv är behörig att fatta beslut om utskrivning
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utan gäller lika för alla patienter. Visserligen får nämnden anses ha skyldighet att beträffande de patienter som avses i 17 §andra stycket. dvs. främst
de domstolsövcrlämnade. fortlöpande pröva frågan om utskrivning enligt
föreskriften i 16 § tredje stycket. Detta utesluter dock inte behovet av att
överläkaren även beträffande dessa patienter åläggs att med jämna mellanrum motivera varför enligt hans mening vården bör fortsätta. Hans skyldighet att uppmärksamma nämnden på att en domstolsöverlämnad patient
bör skrivas ut framgår redan av 17 tredje stycket.

*

21

*

I tredje stycket har det föreskrivits en skyldighet för psykiatriska nämnden att pröva besvär eller annan talan som förs beträffande patient som
vårdas med stöd av 2 *·dvs. missbruksfallen, senast på fjärde dagen efter
det att framställningen kom in till nämnden. Att särskilda regler har ansetts
motiverade för denna grupp av patienter beror på den korta vårdtid som är
möjlig för dessa. Det utesluter emellertid inte att alla besvär eller framställningar från patienter skall behandlas så skyndsamt som möjligt av nämnden (jfr 7 §instruktionen (1966: 566) för utskrivningsnämnderna).
Som framgår av 34 kan nämnden avgöra ärende där den korta tidsfristen måste iakttas med endast två ledamöter. Någon motsvarande skyldighet för den centrala psykiatriska nämnden att pröva talan från 2 §-patienter
inom viss kortare tid har inte föreskrivits.
Om den fjärde dagen infaller på en helgdag eller vissa andra särskilt
angivna dagar. så gäller lagen (1930: 1731 om beräkning av lagstadgad tid.
Prövningen kan då fä anstå till nästa helgfria dag. Det bör dock poängteras
att i en sådan situation prövningen om möjligt bör ske redan före helgen.

*

22 §
Har den psykiatriska nämnden ersatt överläkaren vid prövning och
beslut angående det fortsatta vårdbehovet enligt 9 §, fär talan mot sådant
beslut enligt den tillagda bestämmelsen i första stycket föras hos den
centrala psykiatriska nämnden.
I första stycket har också lagts till en regel som möjliggör talan av patient
mot psykiatriska nämndens beslut att inte skriva ut slutligt eller på försök
vid prövning enligt den föreslagna nya 20 a §.

24 §
Enligt vad som gäller nu fär talan enligt 21 eller 22 § föras utan inskränkning till viss tid. Detta har kunnat leda till att besvär har anförts sedan lång
tid har förflutit från det patienten skrevs ut från sjukhuset. En så vidsträckt
besvärsrätt är uppenbarligen inte påkallad. Därför har nu angetts att besvär fär föras utan inskränkning till viss tid så länge patienten vårdas med
stöd av lagen. Har patienten skrivits ut från sjukhuset, skall besvärsrätt
därjämte föreligga under tre veckor från dagen för utskrivningen. Tidsfris40 Riksdagen 1979/liO. I sam/. Nr I. Del A
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ten har hestämts med heaktande av de frister som regelmässigt gäller vid
förande av talan mol myndighets beslut.

*

28

l utskrivningsnämnderna ingf\r f. n. tre ledamöter: en lagfaren ordförande, en läkare och en lekmannarepresentant. Nämnden fär nu bl. a. nya
uppgifter av väsentlig betydelse för den enskildes rättssäkerhet. Det skall
silledes bl. a. ankomma pi'l nämnden att återkommande pröva patientens
behov av värd med stöd av lagen. Det har främst med hänsyn härtill
ansetts pilkallat att förstärka lekmannainflytandet i nämnden. Det har
vidare ansetts angeläget att förse nämnden med särskilda kunskaper i
sociala frågor. I paragrafen anges nu att i nämnden skall ingå fem ledamöter. Ordföranden skall liksom nu vara eller ha varit innehavare av
ordinarie domartjänst. I nämnden skall därjämte ingå en läkare som bör
vara särskilt kunnig i psykiatri, en person som är särskilt insatt i sociala
frågor och tvl'I andra lekmannaledamöter.
Också centrala psykiatriska nämnden föreslås bli förstärkt med en person som är särskilt insatt i sociala frågor.
29 §

Enligt rättegångshalken finns det numera endast möjlighet att avlägga en
enhetlig ed pi.\. heder och samvete. Hänvisningen i andra stycket till möjligheten att avlägga försäkran har dätför utgått.
30

*

Enligt lagrummet i dess nu gällande lydelse råder ett absolut förbud mot
att nämnden avgör ärende som handläggs i patientens frånvaro utan att
nämndens ledamöter före avgörandet har skaffat sig personlig kännedom
om patienten. Omständigheterna kan emellertid vara sådana att nämnden
saknar möjlighet att skaffa sig kunskap om patienten. Det kan t. ex. gälla
en patient som har lämnat landet. Därför har möjlighet öppnats för nämnden att om synnerliga skäl föreligger avgöra ärende utan att sådan personlig kännedom om patienten föreligger. Bestämmelsen har tagits in i ett nytt
tredje stycke.

3:!

*

Enligt förevarande lagrum kan den som för talan hos psykiatrisk nämnd
eller centrala psykiatriska nämnden efter beslut av nämnden tillerkännas
ersättning för kostnad för resa och uppehälle i samband med inställelsen
inför nämnden. Det har visat sig att patienter och andra som är berättigade
till ersättning inte känner till detta. Lagrummet har därför kompletterats
med en bestämmelse enligt vilken den som för talan hos nämnden genom
nämndens försorg skall upplysas om den rätt till ersättning och förskott
som kan föreligga.
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34 §
Iförs ta stycket har lagts till en undantagsregcl som möjliggör för psykia-

trisk nämnd att i fall som rör talan från 2 §-patient avgöra ärendet i
förminskad sammansättning. Möjligheten att handlägga ärendet på detta
sätt innebär emellertid inte nägot avsteg frl'm övriga handläggningsregler.
Sålunda skall t. ex. i normalfallet patienten och överläkaren vara närvarande vid nämndens sammanträde. Den korta tiden för prövning av patientens
talan gör det ocksä nödvändigt att nämnden. så snart ärendet har kommit
iu, föranstaltar om förordnande av offentligt biträde för den klagande (jfr
förslaget till ändringar i rättshjälpslagen).
I tredje stycket ges föreskrift om skyldighet för ordföranden att anmäla
sädant avgörande som har fattats i förminskad sammansättning för hela
nämnden vid dennas nästa sammanträde. Anmälan bör innehålla en redogörelse för hela ärendet, således grunden för intagning, besvären, beslutet
och skälen för detta. Föreskriften om anmälan medför inte någon möjlighet
för nämnden att ompröva beslutet.
35 §
Lagrummet behandlar förutsättningarna för biträde av polis. l förslaget
används termen "biträde" i stället för "handräckning", eftersom begreppet handräckning har visat sig kunna leda till missförstånd (se SOU
1979: 6, s. 159).
Enligt lagrummet i dess nu gällande lydelse kan läkare. som skall undersöka patienten för ett eventuellt vårdintyg, begära polishandräckning om
patienten inte ställer sig till förfogande för undersökningen. Dessförinnan
måste emellertid som regel ansökan ha upprättats enligt bestämmelserna i
4 §.
När ansökningsförfarandet nu faller bort, har det ansetts påkallat att
begränsa den krets av läkare som skall kunna begära biträde av polisen till
läkare i allmän tjänst. Som har framgått av vad som har sagts tidigare bör
det åligga distriktsläkare och vissa poliklinikläkare att utföra undersökning
för eventuellt vårdintyg. För att kunna fullgöra sina åligganden bör sådan
läkare kunna begära biträde av polisen.
Enligt 35 § i dess nuvarande lydelse skall polismyndighet lämna handräckning på begäran av överläkaren om den som skall tas in enligt lagen
inte inställer sig på sjukhuset. Det är således den på sjukhuset intagande
läkaren som får begära polishandräckning. Vårdintygsskrivande läkare har
inte denna rätt. Bestämmelsen har föranlett ätskillig kritik. Det har inte
ansetts rimligt att behovet av handräckning skall bedömas av en läkare
som inte själv har undersökt patienten. Den läkare som bäst kan bedöma
behovet av biträde av polisen i dessa fall är den läkare som har utfärdat
vårdintyget. Sådan läkare bör därför ocksä kunna begära biträde. Kretsen
av läkare bör emellertid - utom för det undantagsfall att läkaren behöver
skydd för sin personliga säkerhet - begränsas till att avse läkare i allmän
tjänst.
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De praktiska möjligheterna för intagning kan bäst bedömas av intagningsläkaren. Innan annan läkare begär polisens hjälp. bör intagningsläkaren alltid kontaktas. Lämnar denne inte sitt godkännande. bör biträde
inte begäras.
I många fall kommer intagning att ske först sedan intagningsläkaren har
f<\tt värdintyget sig tillsänt. På grund av t. ex. platsbrist kan han behöva
avvakta med intagning kortare tid. Om patienten därvid inte vill inställa sig
på sjukhuset, kan i enlighet med nu gällande bestämmelser intagningsläkaren begära polishandräckning. Denne behöver inte besluta om intagning, innan han begär handräckning. Detta har i den nya lagtexten kommit
till uttryck genom att det har angetts som förutsättning för biträde av
polisen att patienten avses bli intagen vid sjukhuset.
Enligt 35 § sista stycket i den nu gällande lydelsen får överläkaren
beträffande viss patient överlåta pä annan läkare vid sjukhuset att begära
handräckning. Överläkare kan emellertid överlåta på annan läkare vid
sjukhuset att besluta om intagning. I konsekvens härmed bör motsvarande
dclegationsmöjligheter föreligga i fråga om biträde av polisen. Lagrummet
har ändrats i enlighet härmed.
1975 års polisutredning har i betänkandet (SOU 1979: 6) Polisen (s. 159)
påpekat vikten av att polishjälp begärs bara när uppgiften inte kan lösas på
annat sätt. Jag delar i princip polisutredningens mening. Till skillnad från
utredningen anser jag dock att någon uttrycklig bestämmelse om detta inte
behövs.
36 a §
I första stycket har vidtagits en ändring i syfte att klarare ange att det är
överläkaren som har ansvaret för att bestämmelserna i 2 §lagen (1958: 205)

om förverkande av alkoholhaltiga drycker m. m. iakttas beträffande den
omhändertagna egendomen.
Vidare har i första stycket hänvisningen till 1958 års lag begränsats att
avse 2 § I första stycket. Denna ändring liksom ändringarna i andra och
tredje styckena har gjorts efter påpekanden av lagrådets ledamöter.
37 §
Nuvarande 37 och 38 §§ har betecknats 38 och 39 §§. Bestämmelserna i
den nya 37 § föranleds av att det har visat sig att patienterna ofta inte
känner till sina möjligheter att få intagningen prövad av nämnden eller att i
övrigt klaga mot de beslut som har meddelats med stöd av lagen. Den
skyldighet som föreskrivs i FL att underrätta patienten om hur han kan
föra talan mot beslut har således inte alltid iakttagits. Patienten har också
ofta saknat kännedom om sin rätt till offentligt biträde enligt rättshjälpslagen. Det får anses särskilt viktigt att patienter som vårdas oberoende av
sitt samtycke ges ordentlig information om sina rättigheter. En bestämmelse har därför tagits in som gör sådan information obligatorisk åt alla
patienter. Det skall ankomma på överläkaren att sörja för att patienten får
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information. Patientens tillsti\nd kan emellertid i vissa fall vara sådant att
det är meningslöst att underrätta patienten om hans rättigheter. Det har
därför angetts att upplysning skall lämnas så snart patientens tillstånd
medger det.
Att överläkaren har getts ansvaret för att patienten blir informerad
innebär givetvis inte att han alltid själv behöver informera patienten. Han
kant. ex. sörja för att informationen lämnas patienten genom annan läkare
vid sjukhuset, psykolog, kurator eller annan lämplig person.
I sista stycket har föreskrivits att lagen skall finnas anslagen inom
sjukhuset väl synlig för patienterna. Även denna föreskrift har tillkommit
för att stärka patienternas rättssäkerhet.
Övergångsbestämmelserna
I.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 1981. Detta har
bedömts vara lämpligt främst med hänsyn till att viktiga delar av förslagen
hänger samman med hela socialtjänstreformen.
4.
Genom den ändring som föreslås i 24 § begränsas besvärsrätten för
patient som inte längre vårdas med stöd av lagen till en tid av tre veckor
från dagen för utskrivningen. För patient som har skrivits ut före ikraftträdandet bör gälla en övergångstid innan denna regel blir tillämplig. Tiden
har bestämts till tre veckor från ikraftträdandet.

5.
Bestämmelser om utskrivningsnämnd och psykiatriska nämnden finns
även i annan lagstiftning än LSPV. Med hänsyn härtill har tagits in en
bestämmelse om att föreskrift i lag eller annan författning om utskrivningsnämnd i stället skall gälla psykiatrisk nämnd. Vidare skall äldre föreskrift
om psykiatriska nämnden i stället gälla centrala psykiatriska nämnden.

4.5 Förslaget till lag om ändring i rättshjälpslagen (1972: 429) (5)

41 §
Första punkten. Bestämmelserna svarar i huvudsak mot vad som gäller
nu. Det bör dock uppmärksammas att enligt 17 ~ fjärde stycket och 20 a ~
LPV ges psykiatrisk nämnd en generell rätt att besluta om utskrivning
enligt 16 eller 19 § LPV. I ärenden om utskrivning som på så sätt kommer
under nämndens prövning kan offentligt biträde förordnas.
Genom de ändringar som föreslås i LPV kommer prövning om intagning
enligt 9 § i vissa fall att göras av psykiatrisk nämnd i stället för av överläkaren. Så är bl. a. fallet när läkare har beslutat om intagning enligt 8 §trots att
han har varit jävig.
41
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Dd har inte ansetts att det finns anledning att i dessa fall öppna möjlighet till offentligt hitr~ide redan i lirendet hos psykiatriska nämnden. Rätt till
offentligt hitrlide hör, i likhet med vad som gäller när överläkaren enligt 9
LPV har heslu1a1 om intagning, inträda först när ht:slutet överklagas.
Bestämmelserna har utformats i enlighet härmed.
Tredje ptmf..Hn. Offentligt biträde skall kunna förordnas i mal eller
ärenden ang[1ende hcredande av vi'lrd med stöd av L VU, omedelhart

*

ornhiindertagande enligt samma lag och upphörande av si'tdan vård enligt

*

lagen. Bestämmelserna svarar mot vad som nu enligt 41 4 rättshjälpslagen
gäller lirenden enligt Bv L. Tredje punkten omfattar dessutom ytterligare
ärendegrupper. Socialnämndens beslut om var vården skall inledas fär
överklagas.
Även nämndens heslut att flytta den unge fri\n det hem där han vistas får
överklagas. Enligt förevarande punkt kan offentligt biträde förordnas hos
förvaltningsdomstol vid överklagande av beslut som har sagts nu.
Ö1·riga punkter. Av de framlagda förslagen följer att punkterna 3 och 5
skall upphöra att gälla. Detta föranleder en iindrad numrering av punkterna. Lagrummet svarar i övrigt mot den nu gällande lydelsen.

4~

*

Den presumtionsregd som nu gäller för utlänningsärenden har gjorts

*·

tillämplig på samtliga ärenden enligt 41
Regeln innebär att rättshjälp
genom offentligt biträde skall beviljas om det inte av omständigheterna
framg:'!r att hehov av biträde saknas. Som har anförts i <le allmänna
övervägandena kan en si'ldan omständighet vara att beslut i ärendet inte
kommer att gf1 den enskilde emot.
Det hör här uppmärksammas att förhållandena undantagsvis kan vara
sådana att myndigheten inte kan vänta med ärendets handläggning i avvaktan på att biträde utses. Ett heslut om omedelbart omhändertagande enligt
LVLJ far således inte fördröjas av den anledningen att offentligt biträde
ännu inte har utsetts. I sådant fall kan offentligt biträde i regel förordnas
innan beslut om omhändertagande prövas i länsrätten.
Enligt första stycr..et skall rättshjälp genom offentligt biträde kunna
beviljas även v:'!rdnadshavarc om det föreligger motstridiga intressen mellan vårdnadshavaren och barnet. Motstridiga intressen får regelmässigt
antas föreligga när beslut om omhändertagande eller ansökan om vi'lrd
gnmdas på att föräldrarna har brustit i sina omsorger om barnet. Som
närmare framgår av 44 ~ kan i annat fall gemensamt biträde förordnas för
den unge och vi'trdnadshavaren i mål eller ärende som avses här.

43

~

Rättshjälp genom offentligt biträde skall beviljas enligt 42 ~, om det inte
mi'tste antas att behov av biträde saknas. Vederbörande myndighet m:'!stc
därför alltid pröva fri'lgan om rättshjälp ex officio. Ansökningen tjänar
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n1irmast syftet att underr1itta myndigheten om hur den sökande sjiilv ser pä
rä!lshjälpsbehovet och alt över huvud taget tillföra myndigheten material
till belysning av rättshjälpsärendet. I förevarande lagrum sägs nu att rättshjälp genom offentligt biträde beviljas efter ansökan eller dä annars anledning föreligger. Ansökan får göras av den som kan beviljas rättshjälp i mM
ellcräremle som avses i 41
Enligt 18 och 24 §§ LPV fä.r bl. a. nära anhörig till patienten ansöka om
utskrivning av patienten samt överklaga överläkares eller psykiatriska
nämndens beslut. Det har ansetts alt den som på så vis för föra talan hör

s.

kunna ansöka om offentligt biträde för patienten. Eftersom den som har
taleräll i mål eller ärende enligt LPV fär anses inta parts ställning, får han
även föra talan mot beslut i fråga om offentligt biträde i si'tdant mål eller
ärende. Att enskild paJ1 fä.r föra talan framgi\r av 49 § rättshjälpslagen.
44 §
I förevarande lagrum har, som nämnts tidigare. tagits in en bestämmelse
om att gemensamt biträde skall förordnas för föräldrar och barn i fall som
avses i 41 § 3. om det inte finns motstridiga intressen mellan dem. Lydelsen
av lagrummet ha~ i övrigt anpassats till bestämmelserna i 41-43 §§.

45 §
Första stycket har utformats i överensstämmelse med bestämmelserna i
4 l-44 §§.Orden "den som åtgärden avser" har således bytts ut mol "den
som beviljas rättshjälpen". I enlighet med lagri\dets förslag har andra
meningen förts till ett särskilt stycke.
Övergångsbestämmelser
Enligt övergångsbestämmelserna till LVU skall BvL:s bestämmelser
gälla under en övergångstid av sex månader. Rättshjälpslagen bör ges en
motsvarande tillämpning i de mål eller ärenden för vilka BvL:s bestämmelser på så sätt skall gälla. Del innebär att den vidare rätt till rättshjälp
genom offentligt biträde som nu införs skall gälla även sådant mi\I eller
ärende.

4.6 Förslaget till lag om ändring i brottsbalken (7)
17 kap. 12 §. 28 kap. I §. 31 kap. I §och 38 kap. 2 §.
I fråga om ändringarna i 28 kap. I §. 31 kap. 1 §och 38 kap. 2 §hänvisas
till specialmotiveringen i lagrådsremissen (bild. 4 s. 128-132).
Ändringen i 17 kap. 12 § (främjande av flykt) föranleds av all vård enligt
BvL och NvL inte längre kommer att finnas. Som jag har framhållit i
lagrådsremissen (s. 51) har jag inte heller funnit skäl att i LV U ta upp
någon regel som motsvarar den som nu finns i 89 § BvL och som närmast
motsvarar brottsbalkens bestämmelse om främjande av flykt.
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Övergångsbestämmelserna
I.
Denna lag träder i kraft den I januari 1981.
Vad i denna lag stadgas skall. med undantag som kan följa av 3. äga
tillämpning även pt1 gärning som har begåtts före den I januari 198 I.
3.
Har före den I januari I981 heslutats om förehyggande Mgärder eller
omhiindertagande för samhällsvård enligt harnavårdslagen ( 1%0: 97) fär,
om åtgärderna eller värden består vid tiden för domen. 31 kap. I i dess
äldre lydelse tillämpas till utgtmgen av juni 1981.

*

Enligt övergångsbestämmelserna till LVU skall förebyggande åtgärder
eller omhändertagande för samhällsvärd, som har beslutats med stöd av
BvL före den I januari 1981. kunna besti\ längst till den I juli 1981.
Bestämmelsen vid punkt 3 har föranletts av önskemålet att samordna
domstolarnas och socialnämndernas handlande under övergången till
L VU. 31 kap. I i dess äldre lydelse skall sil.ledes kunna tillämpas under
första halvåret 1981, när det finns ett beslut om förehyggande åtgärder eller
om omhändertagande för samhällsvård.

*

4.7 Förslaget till lag om upphävande av lagen (1964:450) om åtgärder vid
samhällsfarlig asocialitet (8)
Förslaget har hcrörts i de allmänna övervägandena (avsnitt 2.2.'i.3).

4.8 Förslaget till lag om ändring i körkortslagen (1977: 477) (9)
Förslaget behandlas utförligt i de allmänna övervägandena (avsnitt
2.19.3).

4.9 Förslaget till lag om finansiering av statsbidrag till förskole- och fritidshemsverksamhet ( 10)
I lagen har utan ändring i sak tagits in bestämmelser som svarar mot 14-

**

18
lagen ( 1976: 381) om barnomsorg. Avgiftens storlek har vid 1978/79
års riksmöte fastställts till l.9'H av avgiftsunderlaget (prop. 1978/79: IUO
bil. 8. SoU 28. rskr 262).

4.10 Förslaget till lag om upphävande av lagen (1926: 72) angående meddelande av förbud för barn att idka viss försäljning ( 11)
Som socialutredningen har anfört torde denna lag numera ha spdat ut
sin roll, och den bör därför upphävas. I den mån ett barn på ett olämpligt
sätt skulle användas för att bjuda ut eller dela ut trycksaker eller varor, bör
det åligga socialnämnden att på annat sätt komma till rätta med saken.
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4.11 Förslaget till lag om upphävande av lagen (1936: 56) om socialregister
(12)

Förslaget har kommenterats i de allmänna övervägandena till SoL (avsnitt 2.20.2).

4.12 Förslaget till lag om ändring i sjukvårdslagcn (1962: 242) ( 13)

*

Enligt 24 § socialhjälpslagen och 71 barnavårdslagen kan regeringen
fastställa taxa för ersättning som skall utgå för vård på anstalt eller annan
inrättning. Någon motsvarande bcstiimmclse föreslås inte i SoL, varför
hänvisningen hiirom i 27 § sjukvånlslagen har tagits bon. Dessutom har
vissa lindringar gjorts på grund av att begreppet sluten värd föreslås utga ur
LPV.

4.13 Förslaget till lag om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring
(14)

Socialutredningen har framhållit att vissa bestämmelser i bl. a. lagen om
allmän försäkring innehåller rätt för försäkringskassa att pä framställning
av socialnämnd betala ut förmån till annan än den försäkrade etc. om
bctalningsmottagaren inte är skickad att bruka beloppet. Socialutredningen anser att denna möjlighet står i strid mot de principer om frivillighet och
självbestämmanderätt som skall ligga till grund för den framtida socialtjänsten. Bestämmelserna berör förutom socialtjänsten även andra värdomräden. De bör däit"ör enligt utredningen bli föremål för övervägande i
annat sammanhang.
1 avvaktan på en sådan prövning har dock bestämmelserna i AFL
ansetts behöva anpassas till den nya socialtjänstlagstiftningen.
3 kap. 15 .9

1 första stycket föreskrivs att sjukpenning inte utgår bl. a. för tid då
försäkrad är intagen i annat barnhem än mödrahem eller i ungdomsvårdsskola. Bestämmelsen har nu begränsats till att avse intagning med stöd av
L VU vid de institutioner som kommer att ersätta ungdomsvårdsskolorna,
nämligen sådana hem som avses i 12 § LV U.
l andra stycket föreskrivs nu att då försäkrad är intagen i vårdanstalt för
alkoholmissbrukare skall sjukpenning minskas på samma s1itt som vid
intagning på sjukhus. Vård av vuxna missbrukare utan deras samtycke
skall i enlighet med vad som har föreslagits tidigare endast kunna ske på
sjukhus eller annan vårdinstitution med stöd av 2 LPV. Bestämmelserna i
3 kap. 4 § andra stycket om minskning av sjukpenning då försäkrad vårdas
på sjukhus blir då direkt tillämpliga. Övrig vård av missbrukare förutsätts
ske i frivilliga former. De ekonomiska angelägenheterna mellan social-

*
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tjänsten lll:h <len intagne hör l.fa kunna lösas genom överenskommdser i
varje särskilt fall. An<lra styl:ket i paragrafen har <lärför fält utgä.
Nägon vä.rdform som motsvarar vard utom skola av ungdomsvtirdsskolcelev föresläs inte i den nya lagstiftningen. Paragrafens 1redje stycke har
med hiinsyn hiirtill iindrnts till att avse en<last den som vårdas utom
kriminalvtmbanslalt.
3 kap. 18!i. 4 ka11. 20* ji"ir.1·1a och jjiirdl' .1·1yc/.:.ena och /6 kap. 12 ~ .fi'irs1a

slyckel
Enligt 3 kap. 18 *får allmän försäkringskassa på framställning av socialnämnd hesluta att sjukpenning som tillkommer försäkrad. som är hemfal-

*

len t\t alkoholmissbruk och på vilken dessutom indikationerna i 15 nykterhetsvårdslagcn är tillämplig. helt eller delvis skall hetalas ut till kommunal myndighet eller den försiikrades make eller annan person att användas
lill den försiikrades tll:h hans familjs nytta.
Motsvarande bestämmelser finns i 4 kap. 20 *första slycket om föräldrapenning Ol:h i 16 kap. 12 *första styl:ket om pension.
Med hänsyn till den allmänna synen pä. förhållandet mellan klient Ol:h
sol:ialtjänst som tidigan: har berörts har lagbestämmelserna om att missbrukares försäkringsförmåner skall utan hans medverkan kunna betalas ut
till annan än honom själv tagits bort. Dessa frågor bör kunna lösas genom
överenskommelser mellan den enskilde lll:h socialtjänsten i varje särskilt
fall.

*

I 4 kap. 20 *fjärde stycket har hänvisningen till 3 kap. 18 ersatts me<l
det sakliga innehallet i denna. nu upphävda. hestämmelse. Detta innebär
ingen ändring i sak.
4 kap. 20

*.1jt"ille stycket

1 4 kap. 20 § sjiittc styl:ket föreskrivs att försäkringskassa beträffande
moder som vid harnets födelse är intagen bl. a. i harnhem. ungdomsvårdsskola eller vardanstalt för alkoholmissbrukare fär efter framställning av
föreståndare för inrättningen besluta om utbetalning av föräldrapenning till
föreståndaren för att användas till kvinnans och barnets nytta. Bestämmelsen har begränsats till att avse. förutom intagen på kriminalvårdsanstalt.
intagna på de hem som klimmer att ersätla ungdomsvårdsskolorna.

JO kap. 3 .9
1 de allmänna övervägandena (avsnitt 2.10.5) har föreslagits att inskränkningarna i rätten för ålderdomshemmens pensionärer att själva uppbära sin folkpension skall upphävas. Förslaget innebär ändring i förevarande paragraf.
18 kap. 5 §

Ändringen i andra styl:ket föranleds av att lagen om socialregister föreslås upphöra.
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I treujc stycket har tagits in en erinran om uen rätt socialnämnd enligt
57 ~ SoL har att av allm;in försäkringskassa erhälla uppgifter om ekonomisk hjälp som har lämnats till cnskilu.

4.14 Förslaget till lag om ändring i lagen (1947: 529) om allmänna barnbidrag ( 15)
Fiirslaget till lag om ändring i lagen ()964: 143) om bidragsförskott ( 16)
Möjligheterna all betala ut allmänna barnbidrag och bidragsförskoll till
annan än vårdnadshavaren eller uen som fostrar barnet har begränsats till
all avse fall niir synnerliga skäl föreligger. Ändringen har vidtagits för all
markera att det bara ;ir i rena undantagsfall och efter noggrann prövning
som en värdnadshavarc eller någon annan som är berättigad all uppbära
barnets bidrag skall kunna fräntas sin rätt alt själv sörja för h.arnct. Ett
synnerligt skäl kan varat. ex. att det är klarlagt att barnets bidrag används
för all finansiera missbruk av alkohol eller narkotika, äventyrligt spel e. d.

4.15 Förslaget till lag om ändring i lagen (J976: 380) om arbetsskadeförsäkring (18)

*

I 8 kap. 5 hänvisas beträffande utbetalning av ersättning för arbetsskada bl. a. till bestämmelserna i 3 kap. 18 § lagen (1962: 381) om allmiin
försäkring. Nämnda bestämmelse föreslås upphöra (se 4.13). Hänvisningen till ucn paragrafen kan därför utgå.

4.16 Förslaget till lag om ändring i lagen (1964:47) om krigshjälp (20J
Förslaget till lag om ändring i familjebidragslagen ()978: 520) (40)
På skäl som har anförts i de allmänna övervägandena (avsnitt 2.16.5) har
bestämmelserna i dessa lagar om begränsad protokollsskyldighet ersatts av
oreserverade hänvisningar till kommunallagen.

4.17 Förslaget till lag om ändring i lagen (1944: 133) om kastrering (32)
Vissa bestämmelser i 4 § som gäller bl. a. intagna på ungdomsvårdsskola
har inte ersatts av nägon motsvarighet enligt L VU, eftersom åldersgränsen
23 är aldrig kan bli aktuell i dessa fall. Lagrummet har vidare ändrats med
hänsyn till att lagen om åtgärder vid samhällsfarlig asocialitet föreslås
upphävd.
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4.18 Förslaget till lag om ändring i lagen (1963: 197) om allmänt kriminalregister (33)
Med hänsyn till föreslagna ändringar i brottsbalken har besUimmelserna
i 2 §punkt 2 om all kriminalregister bl. a. skall innehålla uppgifter om dem
som överlämnas till vård enligt lagen om nyktcrhetsvård tagits bort.

4.19 Förslaget till lag om ändring i lagen (1964: 168) om förvandling av böter
(34)
Bestämmelsen i 11 § om att beslut om förvandling av höter förfaller när
någon på grund av meddelat beslut tas in pa vårdanstalt för alkoholmissbrukare, arbetsanstalt eller ungdomsvardsskola skall i fortsättningen avse
dem som med stöd av LV U tas in i hem som anges i 12 § denna lag. Dessa
hem motsvarar närmast de nuvarande ungdomsvårdsskolorna. Värden av
alkoholmissbrukare förutsätts i fortsättningen ske i frivilliga former bortsett frän kortvariga omhändertaganden för avgiftning och annan psykiatrisk värd med stöd av LPY. Det har ansetts att det inte finns nagon
anledning att då ha kvar särbestämmelsen i delta avseende för denna
missbrukargrupp. Någon arbetsanstalt kommer inte att finnas efter upphävande av lagen om åtgärder vid samhällsfarlig asocialitet.
Befogenheten i 11 § för styrelse för anstalt eller skola att i vissa fall
påkalla förvandling av höter har förts över till all gälla den som förestår
vården vid hemmet.

4.20 Förslaget till lag om ändring i införsellagen ( 1968: 621) (35)
Bestämmelserna i I oi::h 6 §§ har anpassats till de föreslagna reglerna i 33
och 34 SS socialtjänstlagen om enskilds ersättningsskyldighet för ekonomisk hjälp eller värd.
I 74 §andra stycket BvL föreskrivs alt hidragsskyldighet enligt 72 § BvL
(bl. a. förälders skyldighet att ersätta kommunens kostnad för ett barn
under 16 år som har omhändertagits för samhällsvård) får fastställas genom
skriftlig. av två personer bevittnad förbindelse. Om den ersättningsskyldige vägrar att utfärda sådan förbindelse, bestäms bidragsskyldigheten av
länsstyrelsen på talan av kommunen.
Den nuvarande lydelsen av 6 §införsellagen bygger på regleringen i bl. a.
BvL. I SoL har däremot inte någon bestämmelse motsvarande 74 §andra
stycket BvL tagits upp. Som har framgått av de allmänna övervägandena
(avsnitt 2.15.2) och av specialmotiveringen till 36 § Sol förutsätts att
kommunen och föräldrarna kommer överens om hur stort månatligt belopp. som föräldrarna skall erlägga och att någon särskild reglering i lag av
formerna för ett sådant avtal inte har funnits behövlig. Skulle en förälder
vägra att betala fär betalningsskyldigheten fastställas av länsrättcn såvitt
avser förfallet belopp.
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Förslaget till ändring i 6 § första stycket införsellagen innebär alltså att
införsel kan äga rum för kommuns fordran på bidrag frän föräldrarna enligt
föreskriften i 34 § andra stycket Sol. men enbart i det fall föräldrarna har
skrivit på en förbindelse. bevittnad av två personer. Förslaget här innebär
däremot inte någon föreskrift om vilken form avtalet mellan kommunen
och föräldrarna bör ha enligt Sol. En dom av länsrätten. som alltså bara
kan avse ersättning för redan förfallna bidragsbelopp. kan enligt vad som
framgår av 6 § inte heller bli föremål för införsel. Jämför här även 54 a §
utsökningslagen.

4.21 Förslaget till lag om ändring i datalagen (1973: 289) (36)

Vissa bestämmelser i 4 § om tillstånd att inrätta och föra personregister
m. m. har anpassats till SoL, L VU och LPV.

4.22 Förslaget till lag om ändring i lagen (1971: 289) om allmänna förvalt-

ningsdomstolar (37)
Vissa bestämmelser i 14, 18 och 20 §§ har anpassats till den nya lagstiftningen.

4.23 Förslaget till lag om ändring i lagen (1965: 94) om polisregister m. m.
(38)

Förslaget till lag om ändring i värnpliktslagen (1941: 967) (39)
I lagen om polisregister har företagits en ändring, som föranleds av att
AsocL föresläs upphävd.
I värnpliktslagen har gjorts dels motsvarande ändring, dels ändringar
som följer av att reglerna om ungdomsvårdsskolor i BvL ersatts av regeln i
I §andra stycket 2 och tredje stycket samt i 12 § LVU och att NvL:s regler
om allmänna värdanstalter m. m. upphör att gälla.
4.24 Förslaget till lag om ändring i folkbokföringsförordningen (1967: 198)

(43)
23§

Särbestämmelsen i 23 § för dem som vistas på ålderdomshem skall i
fortsättningen gälla dem som är helinackorderade i servicehus inom äldreomsorgen.
24§

Bestämmelserna i 24 § har moderniserats och anpassats till ny terminologi. Hänvisningen till arbetsanstalter har tagits bort. Enligt beslut vid
42 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr I. Del A
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1978/79 års riksmöte skall pMöljden ungdomsfängelse avskaffas den I
januari 1980. Ordet "ungdomsfängelse" har därför strukits.

4.25 Förslaget till lag om ändring i utlänningslagen (1954: 1931 (44)

71§
Bestämmelserna om hemsändning i 71

~anpassas

till SoL och LVLJ.

4.26 Övriga lagförslag (6, 17. 19, 21-31. 41-42)

I övrigt måste ändringar göras i l'ttskilliga lagar. I huvudsak rör det sig
endast om formella ändringar som föranleds av att barnavärds-, nykterhets- och länsnykterhetsnämnder försvinner o. dyl. De kommenteras därför inte särskilt.
Del bör i detta sammanhang nämnas att även vissa andra lagar, som inte
har tagits upp här, kan behöva ändras som en följd av reformförslagen. Till
dessa hör bl. a. lagen ( 1977: 205 I om statligt personskadeskydd och hrottsskadelagen ( 1978: 413 ). I dessa finns bestämmelser om statens ersättningsansvar för skador på eller orsakade av intagna vid bl. a. ungdomsvårdsskolorna. Ersättningsansvaret hänger nära samman med frågor som behandlas
vid de pågående förhandlingarna om huvudmannaskapet för dessa och
andra institutioner. Jag avser att återkomma med behövliga lagändringar i
den proposition där resultatet av förhandlingarna skall redovisas (jfr avsnitt 2.13.1). Även stadgan (1970: 88) om enskilda vårdhem kan i anslutning till institutionsfrågorna behöva genomgå vissa justeringar. Jag återkommer också till detta i särskild ordning.
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Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att antaga förslagen till
1. socialtjänstlag,
2. lag meu särskilda bestämmelser om värd av unga,
3. lag om änuring i lagen ( 1964: 167) meu särskilda bestämmelser om
unga lagöverträuare.
4. lag om änuring i lagen ( 1966: 293 lom beredande av sluten psykiatrisk
värd i vissa fall,
5. lag om ändring i rättshjälpslagen ( 1972: 429).
6. lag om ändring i föräldrabalken.
7. lag om änuring i brottsbalken.
8. lag om upphävanue av lagen ( 1964: 450) om åtgärder vill samhällsfarlig
asocialitet,
9. lag om ändring i körkortslagen ( 1977: 477),
10. lag om finansiering av statsbidrag till förskole- och fritidshemsverksamhet,
11. lag om upphävande av lagen (1926: 72) angående meddelanue av
förbud för barn att idka viss försäljning,
12. lag om upphävande av lagen (1936: 56) om socialregister,
13. lag om ändring i sjukvårdslagen ( 1962: 242),
14. lag om ändring i lagen (1962: 381 J om allmän försäkring,
15. lag om ändring i lagen (1947: 529) om allmänna barnbiurag,
16. lag om ändring i lagen ( 1964: 143) om bidragsförskott,
17. lag om ändring i lagen (1967: 940) angående omsorger om vissa
psykiskt utvecklingsstörda,
18. lag om ändring i lagen ( 1976: 380) om arbetsskaueförsäkring,
19. lag om ändring i lagen ( 1977: 293) om handel med uryckcr.
20. lag om ändring i lagen ( 1964: 47) om krigshjälp,
21. lag om ändring i giftermålsbalken,
22. lag om ändring i rättegängsbalken.
23. lag om ändring i lagen ( 1958: 642) om blodundersökning m. m. vid
utredning av faderskap,
24. lag om ändring i namnlagen ( 1963: 521 ),
25. lag om ändring i lagen (1964: 542) om personundersökning i brottmål,
26. lag om ändring i lagen ( 1969: 620) om ersättning i vissa fall för utgivna
underhållsbidrag,
27. lag om ändring i lagen ( 1973: 558) om tillfälligt omhändertagande,
28. lag om ändring i utsökningslagcn (1877: 31 s. I),
29. lag om ändring i lagen (1966:301) om rättspsykiatrisk undersökning i
brottmål,
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30. lag om ändring i passlagen ( 1978: 302),
31. lag om ändring i lagen (1974: 203) om kriminalvård i anstalt,
32. lag om ändring i lagen ( 1944: 133) om kastrering,
33. lag om ändring i lagen ( 1963: 197) om allmänt kriminalregister,
34. lag om ändring i lagen ( 1964: 168) om förvandling av böter,
35. lag om ändring i införsellagen ( 1968: 621 ).
36. lag om ändring i datalagen (1973: 289).
37. lag om ändring i lagen (197 l :289) om allmänna förvaltningsdomstolar.
38. lag om ändring i Jagen ( 1965: 94) om polisregister m. m.,
39. lagom ändring i vämpliktslagen (1941:967).
40.
41.
42.
43.
44.

lag om
lag om
lag om
lag om
lag om

ändring i familjebidragslagen ( 1978: 520),
ändring i kommunalskattelagen (1928: 370).
ändring i uppbördslage.n ( 1953: 272),
ändring i folkbokföringsförordningen (1967: 198),
ändring i utlänningslagen (1954: 193).
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6 Beslut
Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar
att genom proposition föreslä riksdagen att anta de förslag som föredraganden har lagt fram.
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Översikt över de sociala vårdlagarna
1

Inledning

So1:ialvf1rdcn regleras huvudsakligen i lagen ( 1954: 579) om nykterhetsvi'lrJ (NvL), lagen ( 1956: 2) om socialhjlilp (ShjL> och i harnavi1rdslagen
( 1%0: 97), (RvU. M[ils;i11ningcn för lagstiftningen framtriidcr i inleuningshestlimme\serna till de tre lagarna. ShjL, som intar en central stiillning
bland dessa, slår fast ett ansvar för primiirkommun att se till att den som
vistas i kommunen får den omviirdnad som med hiinsyn till hans behov och
fiirhi\llanden i övrigt kan anses tillfrcdssHillande samt all sörja för att han
för Jen socialhjälp som finns hehi)vlig. Samhällets barnavard har till syfte
att friimja en gynnsam utveckling av de unga och goda uppviixtförhållanden i övrigt för dem. Nykterhetsvärclen skall verka för allmänt nykterhetsfrämjande åtgiirder och i enskilua fall syfta till att återföra den som missbrukar alkohol till ett nyktert liv. För uppgifterna ansvarar kommunen.
För va~je värdområde skall finnas en siirskild kommunal nämnd med
uppgift att vara kommunens förvaltnings- och verkstiillighetsorgan, niimligen barnavårdsniimnd, nykterhetsnämnd och socialniimnd. Enligt lagen
( 1970: 296) om social centralniimnd m. m. får efter beslut av kommunens

fullmäktige de uppgifter som ankommer på de särskilda nämnderna i stället
tas om hand av en för de tre vårdomrt1dena gemensam social centralnämnd.
På nämnderna iir följande bestämmelser i 3 kap. kommunallagen

*

*

( 1977: 179) tilliimpliga: 2 om val av leuamöter och deras antal, 3 första
stycket om valbarhet. 4 *om riitt till ledighet frän anställning, 5 *första och

tredje styckena om mandattid och verkan av ledamots avgång, 6 * om
ordförande och vice ordförande, 7 *om tid och plats för sammanträde samt
om närvaroriitt vid sammanträde, 8 § om suppleants tjänstgöring m. m., 9
första stycket om beslut sförhet, I()§ om beslutsförfarande och protokoll
m. m., 11 *om Jelgivning m. m., samt 12 *om reglemente och delegation.
Frän delegationsbesliimmelserna i 3 kap. 12 * undantas i HvL och NvL
vissa särskilt angivna ärendetyper, t. ex. utdömande av vite och framställning om intagning i ungdomsvårdsskola eller allmän värdanstalt.
Ordförande i barnavärdsniimnd och socialnämnd får själv fatta beslut i
brådskande ärenden. För ordförande i barnavårdsnämnd anges uttryckligen vilka ätgiirder som får vidtas och vilka beslut han fär fatta om nämndens prövning inte kan avvaktas utan fara eller allvarlig olägenhet. Hit hör
alla beslut om ingripande, som nämnd har att fatta enligt lagen. Socialnämndsordförande får bevilja socialhjiilp om han bedömer någons hehov
av socialhjälp så trängande att det inte kan anstt\ att avhjälpa det till dess
niimnden sammanträder. Beslut av ordförande i barnavårdsnämnd skall

*

I
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pri.ivas av niimnden. I vi.,sa fall i'tligger det ordföranden att för priivning av
ett fattat beslut omedelbart l-alla samman niimnden. Beslut som har fatta1'
av socialniimndsordfiir;111de skall anmiilas för niimnden för kiinnedom och
registering. Det far inte ;uerkallas av niimnden.
I landliiggningen av iirende \"id niirnnderna regleras i princip av fiirvaltningslagen r 1971: 290) <!Ch a\ de siirskilda flireskrifter som har tagits in i
v:inllagarna. Fi.ir organi-,;1tillflen av barnav{1rden, nykterhetsvi1rden och
socialhjiilpwcrksamhelt'n i Stod.holms kommun giillcr siirskilda bestiimmcber. .i\.n·n i ;urnan kommun finns det möjlighet att efter dispens genomfiira en organi-,ation -,om av\·iker

fr~1n

de allmiinna bestiimmelserna.

Om soci;d centralniimnd inriittas kan fullmiiktige ocksi"1 besluta att i
kommunen sk;tll linna-, tv~1 eller flera sociala distriktsniimnder. var och en
for sitt geografiskot socialv{1rdsdis1rik1. Distrikhniimnd for avgi.ira iirenden
enligt vi1rdlagarna som avser v:·1rd och behandling eller annan titgiird betriilTande enskild per-,on. Fullmiiktige ff1r uppdr;1 :it niirnnden att iiven i
övrigt avgiira s;'idant iirend.:. I de kommuner diir social centralniimnd och
distriktsniimnd har inriittats giillcr fiir d.:ssa niimnder vad i det fiiljamk
siigs om de siirskilda niimnderna.

2

Allmänt förebyggande verksamhet
Det ;'\ligger ham111·iirdrnii11111cl att bedriva en allmiint förebyggande verk-

samhet. Niimmlen har stor frihet vid dess utformning. Hvl. anger endast
vissa allmiinna riktlinjer för verksamheten. Diir siigs bl. a. att niimndcn
skall göra sig viil förtrogen med barns och ungdoms levnadsflirh:tllanden
inom kommunen och diirvid \iir.,kilt uppmiirk.,;rn1m;1 sitdana underhriga.
som med hiinsyn till sin kroppsliga eller sjiilsliga hiilsa och utrustning. hcmoch familjd'iirhiillanden samt omstiindigheterna i övrigt kan anses vara
siirskilt utsatta för risk att utvecklas ogynnsamt. Niimnden .,kall vidare
verka för iinskviirda förbiittringar i kommunens barnavf1rd samt i män av
behov och möjligheter friimja anordningar för hiittrc fritidsfiirhf1llanden fi.ir
barn och ungdom. l\iimnden skall iiven stödja den personlighetsutvecklande och samhiillsfostrande verksamhet som uti.ivas genom ungdomens egna
sammanslutningar. Del fdigger barnav;u·dsniirnnd, liksom va1je annan
niimnd. all J;imna allmiinheten r!id och upplysningar i frftgor som har
samband med niimndens verbamhet.
Kommunerna har utvecklat en alltmer lllnfattande verksamhet niir det
g;illerde allmiint förebyggande insatserna. Barntillsynen. fritidsverksamheten och fiiltvcrksamhetcn iir n;:\gra av de verksamhetsgrenar som har
kommit att tillmiitas en allt sti.irre betydelse.
Pi1 motsvarande ~iitt har 11Y/..tl'!"hcts11ii11111tl till uppgift att övervaka nykterhetstillstftndet och att vidta !1tgiirder for dess förbättrande. S;irskilt
öligger det nykterhetsniimnd ~lit si.ika förebygga och motverka onykterhet
genom bl. a. upplysningar. r;·id och anvisningar till fi.irsiiljare av alkoholbal-

3
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tiga drycker samt att verka fi.ir nykterhetsfriimjande f1tgiirder genom framstiillningar till myndigheter. Niimnden har rn:ks:'1 att gf1 enskilda personer
till handa med riid och upplysningai-.
Inom Nvl.:s ram har kommunen~a tagit nya initiativ och priivat n\·a
~1tgiirder.

Detta har hl. a. lett till en betydande uppbyggnad och utveckling
av I. ex polikliniker od1 ri\dgivningshyriier.
S11ci11/11ii11111d1'11 har ansvaret for att den enskilde ges hehiivlig v;1rd. Det

i1ligger niirnnden att giira sig viil förtrogen med den enskildes behov av
omv{lf'dnad och verka fiir att detta blir tillgodosett. Pi1 grundval av den
uppsökande verksamheten kan niimnden ocks:'i planera sina insatser. biide
generella och individuella. ht1de kortsiktiga och lrmgsiktiga.

Siir~kild

bety-

delse har detta för niimndcns uppgifter niir det giiller ;'1ldringsviird od1 vt1rd
av handikappade.

3

Individuellt inriktade åtgärder
Niimnd skall Himna den enskilde den hjiilp och den vfird han behöver.

Enligt samtliga tre

v~1rdlagar

iir niimnds skyldighet att vidta {1tgiird knuten

till vissa siirskilt angivna indikationer. Niimnd kan emellertid :iven i andra
fall med den enskildes medgivande Himna honom den hjiilp och del stöd
som man anser att han behöver. Inom det individuella vilf'd- och behandlingsarbetet har det varit en tydlig inriktning mot tidigt insalta fllgiirder.
Nya former för stöd och behandling -- I. ex. gruppterapi, familjeterapi.
hemma-hos-arbete · · har viixt fram.
Ha rna1 ·tl rds/ag1•11

Barnavärdsniimnden skall ingripa om det förekommer missförhällandc i
barns och ungdoms vi\rd, fostran eller utveckling. Ingripandet kan bestii i
förebyggande åtgärder men iiven i all barnet tas om hand for placering i
annat hem eller pfl institution. Arende kan anhiingiggiiras hos niimnden
genom anmälan frän såviil enskilda som myndigheter. Statliga och kommunala myndigheter, vilkas verksamhet beriir harnav{1nlen. befattningshavare hos stidana myndigheter samt alla bkarc, liirare. sjuksköterskor
och barnmorskor, oavsett om de innehar allmiin befattning eller inte, iir
skyldiga att göm anmiilan. Vidare bör var och en som för kiinnedom om att
nägon under 18 {1r misshanulas eller blir utsatt för annan skadlig behandling
i hemmet anmF1la detta till niimnden. Nämnden har ocks:'t en vidstriickt
skyldighet att sjiilvmant ta upp ett iirende till behandling.
Utredning skall inledas utan dröjsmål, om fltgärd som ankommer pti
nämnden kan antas vara påkallad. Utredningen skall syfta till att allsidigt
klarHigga de omstiindigheter som har betydelse för ärendets bedömning.
Den skall genomföras så skyndsamt som möjligt och bedrivas pä ett si\dant
sätt att ingen vållas ohehag och olägenhet eller kostnad i onödan. Alla som
iirendet rör eller som antas kunna Himna upplysningar av betydelse kan
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höras ol.'.h kallas att in't;illa sig inför niimnden eller omhud for n;imnden.
On1 det hehii\·s hiir yttrande inhiimtas av liikare eller annan sakkunnig. I
vissa ;irenden skall del finna-, ett l;il.;arintyg orn den unge. I s~"idant fall skall
den unge kallas till undersökning hos anvisad l;ikare. I kallelse till fiirhiir
eller bikarundersiikning kan foreskrivas vite.

Aven

hiimtning kan förekom-

ma.
Fiir en fulht;indig utredning hehiiver utredaren ibland giira hembesiik.
Hembc-,iik fiiruis;itter i regel att tilltr;idc till hemmet Himnas frivilligt. I
viss;1 fall f;ir dol.'.k hembi:siik genomföras mot den em.kildes vilja med
anlitandc av polishandriickning. Polishandriickning kan pfikallas ;iven for
att efterforska undcrf1rig som iir förcmfil för utredning i iirende enligt 25

*

Bvl .. verkstiilla beslut om omhiindertagande. efterforska och hiimta tillbaka omh;indertagen som har avvikit samt fiir all ombesörja annan förflyttning av omh;indertagen.
Om utredningen visar att barn eller ungdomar lever under missförhitllanden. skall niimnden vidta fiirehyggande ritgiirder eller besluta om omhändertagande. Fiirutsiit1ningarna for ingripande anges i 25

*·

lkstiimmelsen

skiljer mellan förh:ill;inden som avser föriildrarnas eller annan fostrares
oHimplighet eller ofi.irm:iga att sjiilva fostra barnet. 2.'i

*a), samt förhållan-

den som avser den ungi:s i:get beteende, 25 *bl. Sftlunda siigs i 25 ~ a) 13vl.
att om ntigon. som inte har fyllt 18 ftr, misshandlas i hemmet eller eljest di1r
behandlas pi\ sfidant siitt att hans kroppsliga eller sj~ilsliga hälsa utsätts för
fora, eller om hans utveckling iiventyras p<'1 grund av föriildrarnas eller
annan fostrares oliimplighet som fostrare eller bristande förmäga att fostra
honom. sfi ,kall niimnden vidta fitgiirder som anges i lagen. Samma iir

*

förh{1llandet enligt 25 bl om n[igon som inte har fyllt tjugo flr p{1 grund av
brottslig giirning. sede-,liist levnadssiill. underlåtenhet att efter förm[iga
iirligen fiirsörja sig, missbruk av rusdrycker eller narkotiska medel eller av
annan jiimförlig anledning hehiiver siirskilda tillriittaförande :\tgärder från
samhiillets sida.
Niimnden bör i första hand försiika avhjiilpa

mis'iförh~llanden

genom

.fiirch\"gg(l11c/c ii1giircltr. Lagen tar upp fyra olika slag av sf1dana åtgiirder:
hjiilptitgiirder som innefattar r{1d och stöd, förmaning och varning, föreskrifter rörande den unges lcvnadsfiirh<'dlanden samt övervakning.
Kan missfiirhiillandena inte riittas till genom förebyggande ~1tgiirder eller
hcdöms s[1dana ;'itgiirder vara gagnlösa, ankommer det pf1 niimnden att

0111/tiilllfrrta elen 1111ge .fi"ir s11111ltätl.1T1lrd. Niimnden fnr även i vissa fall. då
missfi.irhf1llande som anges i 2.5 *inte föreligger. ta om hand barn och unga
för samhiillsvärd. Om n{1gnn som inte har fyllt 18 år behöver vt1rd och
fostran på grund av att fortildrarna har avlidit eller övergivit honom, skall
niimnden. om behovet inte tillgodoses pt1 annat siitt. omhiinderta honom
for samhällsvfinl. Nämnden kan vidare med föriildrarnas och den unges.
om han har fyllt 15 i1r. samtycke omhiinderta den unge om föriildrarna inte
tillfredsstiillande kan sii1:ja för honom 0 I *).
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Beslut om ingripande enligt 25

~skall

fiireg;is av utredning. I vis-,a fall fi'1r

niimnden omhiinderta den unge innan utredningen har slutfi\rts. Fiir att
omhiindertagande för utredning skitll fä ske. skall del finnits sitnnolika skiil
for all ett ingripande med stiid av 25 ~ iir p;tkallat och snahba ittgiirder rr:·1n
niimndens sida vara nödviindiga fiir att förhindra skadliga verkningar.
Omhiindertagandet för hestå i högst fyra veckor.
Beslut om omhiindertagande för samhiillsviird fi.irfaller om del inte har
hii1jat verkstiillas inom sex m;tnader fr{tn den dag det vann laga kraft.
S:'tdant heslut förfaller ocksn, om det inte har bö1jat verkstiillas innan den
unge har fyllt 18 <ir eller i fall som avses i 25 ~ b) innan han har fyllt 20 i1r.
Har barnaviirdsniimnd beslutat orn nmhiindertagande fi.ir samhiillsvi1rd
eller utredning av anledning som anges i

2_~ ~

skall beslutet ofordriijligen

delges den som beslutet giiller om han har fvllt 15

~ir.

och hans fliriildrar.

om han iir under 18 ar. De skall anmodas att skriftligen förklara. om de gi'ir
med pt\ att beslutet vcrkstiills. Uimnar inte alla berörda sitt samtycke till
verkstiillighet. skall beslutet understiillas liinsriitten för prövning inom til1
dagar fr~111 heslutel.
Den som har omhiindcrtagits for samhiillsvärd skall erhillla god vrtrd och
fostran samt den utbildning som hans personliga fiirutsiittningar och iivriga
omständigheter p:"tkallar. Den omhiindertagne skall iiverliimnas till enskilt
hem eller pla<.:cras i liimplig institution. Intagning i ungdomsv;"irdsskola för
ske endast om han har omhiindertagits for samhiillsv~tnl eller utredning av
ankdning som avses i 25 *bl. V:ird i enskilt hem bör alltid komma i fr?1ga i
fiirsta hand.
Är den omhiindertagne inte elev vid ungdomsvfirdsskola. skall barnav(trdsniimnden sjiilv eller genom den {1t vilken niimnden har anförtrott
vården öva uppsikt iiver honom och i den mån hehandlingen kriiver det
bestiimma rörande hans person och personliga fiirhi"\llanden. Den omhiindertagne fttr underkastas den hegriinsning av rörelsefriheten som hetingas
av syftet med omhiindertagandet. Nlimmlcn kan liven bestiimma i frf1ga om
föriildrarnas riitt till umgiinge med barnet. Niimnden beslutar om samhlillsvt\rdcns upphörande. Vården skall upphöra senast när den omhiindcrlagnc
fyller I~ är. eller. om han har omhiindertagits med stöd av 25 * b) efter Jet
att han har fyllt 15 ftr. senast tre ;"ir efter omhlindertagandet. För den som
har omhiindertagits enligt 25

~

kan beslutas att samhiillsvftrdcn skall upp-

höra villkorligt. Niimnden kan i samband diirmed meddela föreskrifter eller
besluta om övervakning. Samhiillsvtlrdcn kan i dessa fall ttterupptas nfa
som helst, om det hehövs för att uppnå syftet med vttnlen.
Socialstyrelsen beslutar om intagning i 1111gdo111.1Ttlrdsskola. Sftdan skola
inriittas o<.:h drivs av staten. Vr1rden sker i eller utom skola. Vhrd utom
skola skall anlitas snarast. Sttdan vhnl ges i enskilt hem eller vid liimplig
institution. Skolans styrelse utövar den heslutanderiitt i frflga om elev vid
skolan som för andra omhiindertagna ligger pft niimnden. Skolans styrelse
beslutar om utskrivning. Genom sådant beslut upphör samhiillsvtirden.
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Styrelsen kan dock i vissa fall förordna att samhiillsvtinlen skall besta.
HvL. inneh{1ller od.s<'1 bes1iimmeber om v[1rden av/(1.1/l'l'/)(lrn. Med fosterbarn ;ivses barn under 16 :1r som vi'irdas rn:h fostras i annat enskill hem
iin hos t'liriildrarna eller hos S:irskilt förordnat! förmyndare, som har vfadnaden om barnet. Det kan hiir sftledes vara frflga biiJe om barn, som efter
beslut om omhiindertagande för samhiillsvfird har placerats i enskih hem.
och om barn som utan all st1dant beslut fi_ircligger omhiindertas i annat
enskilt hem iin sill eget. Niimnden far besluta om forliingd fosterharnstillsyn under högst tre är efter det barnet fyllt 16 ftr. Niimnden har ansvar fi_ir
de barn som enligt vad som har sagts nu vistas i annat enskilt hem iin det
egna.
B<m1 far inte tas emot som fosterbarn utan all niirnnJen i den kommun
diir fosterhemmet iir beliiget har liimnat tillsti111d till det. Tillstt111dskravet
giiller inte barn som iir omhiindertaget enligt lagen rn:h som av niimnden
placeras i fosterhem inom den egna kommunen. Niimnden skall utöva en
forlliipande nnggrann tillsyn över alla fosterhem i kommunen for all trygga
att va1je fosterbarn erhftller god v;mJ och fostran samt i övrigt gynnsamma
levnadsfiirh<'tllanden. Niimnden skall verka för att flisterbarn fi\r den utbildning som kan anses liimplig med hiinsyn till harnets anlag och övriga
omstiindigheter. Niimnden har att liimna rf1d och ge fosterföriildrarna viiglc<lning. Regeringen kan i vissa fall medge befrielse fr{111 tillämpningen av
dessa bestiimmelser under högst tio i'lr. -

Vid rnissförh[1llandcn skall

niimndcn vid hehov skaffa omhilndertagen under::'trig en annan placering i
samma dlcr annan vt1rdform. Ar den underflrige inte omhiindertagen kan
niimnden inte ingripa om inte 25 ~ Lir tilliimplig, nämnden för i vissa fall
hindra en för barnet skadlig fi.irOyttning fr{111 fosterhemmet till vardnadshavaren.
Kortare tids placering hos annan under ferier. under skoltermin eller dä
värden annars mera tillfiilligt iiverl::'tts pä annan omfattas inte av fosterbarnsreglerna. Enligt lagen fr1r dock barnavärdsniimnden om siirskilda skiil
föreligger hesluta att sridant s. k_ 1·i.1·1elsl'h11m skall anses som fos1erbarn.
Bestiimmelsen har tillkommit för all hindra att n{1gon felaktigt undgftr
fosterbarnstillsynen. N;imnden kan iiven meddela förbud att ta emot vistelsebarn, om dt'l bedöms erforderligt ur harnavrirdssynpunkt. förhi\llandet i
hemmet skall d;1 vara S:idant att det kan befaras att barn som tas emot för
vistelse diir inte kommer att fä tillfredsstiillande vtu-d eller att harnets
utveckling kommer alt piiverkas i ogynnsam riktning. Ett förhud inneh~ir
all den förbudet giillcr inte ut~111 nLimndens medgivande för ta emot annans
barn under 16 {1r annat iin tillfiilligt.
Barnavtirdslagen innehMler ocks~i bestämmelser om h1ll'11a1·clrdsa11s111/1cr. Med barnavftrdsanstalt först<is (farvid institution 5om är avsedd för

vftrd och fostran av barn och ungdom under 18 f1r och som inte är att
h;int'iira till sjukv{1rdsanstalt, till hem för psykiskt utvecklingsstiirda. blinda. döva eller vanfora eller till si\dant elevhem som stt\r under tillsyn av
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central skolmyndighet. LksUimmcbt:rna :ir inte" till:impliga p;1 ungdo111svi"1rds-;kolor. Lagen anger vissa s:irskilda former av barnadrdsan-;talter.
n:irnligen barnhem (sp:idharnshem. rn.iidrahem. 11pptagningshe111 11ch specialhem), barnkolonier. förskolor l•~h f1.·itidshem samt elevhem.
För varje landstingskommun skall socialstyrelsen faststiilla en barnhemsplan. Det ttligger landstingskornrnun att inrlit ta och driva de barnhem
som linns upptagna i planen. i den mt1n inte annan drar fiirsorg d:irom.
Avser kommun eller landstingskommun att inriilta harnhem skall plan för
hemmet och dess verksamhet understlillas regeringen eller. efter regeringens bemyndigande. socialstyrelsen för prövning. ~iir verksamheten pi'1hiirjas vid annan barnavt1rdsanstalt iin barnhem. skall anm:ilan göras hos
föreskriven myndighet.
Barnavtlrdsniimnden skall ha tilbyn över va1je harnav{1rdsanstalt inom
kommunen. Finner niirnnden anledning till anmiirkning skall anrn:ilan ot"i.irdröjligen göras hos Hinsstyrelsen. Orn liinsstyrelsen finner att rnissriirh:11lande föreligger vid barnavardsanstah inom !linet skall den !1liigga anstaltens ledning eller innehavare att vidta behövliga ätgiirder. I sista hand kan
llimnat tillstånd äterkallas eller fortsatt verksamhet forbjudas.
Kommunen har i vissa fall rlill att av staten eller annan kommun erhtllla
ersättning för utgift som har föranletts av all någon har omhiindertagits för
samhällsvi\rd. Kommunen för vidare som ersiillning för vfirdkostnaden
upphiira underhållsbidrag eller annan periodiskt 11tg;1ende förmån som
tillkommer den omhändertagne och belöper p{1 vhrdtidcn. Fi.ir kostnad som
kommunen har haft för nf1gon som har omhiindertagits för samhiillsvtmJ
och inte har fyllt 16 är iir föriildrarna i princip erslittningsskyldiga. Den
ersiittning som fär tas ut iir begriinsad till visst ärligt belopp. Utger den
enskilde inte ersiittning fär kommunen föra talan mot honom vid Hinsstyrelse.
BvL innehåller ocksä bestämmelser om besviir över beslut av barnavhnlsnämnd. styrelse för ungdomsvärdsskola eller liinsriitt samt vissa ansvarshestämmelser.

Nvkterhets1·1/rdslagen
Har nykterhetsniimnd genom anmälan eller ph annat siitt fött vetskap om
att ni\gon missbrukar alkohol. skall nämnden skyndsamt giira utredning.
Anmälningsskyldiga är polismyndighet och under siirskilda förutsiittningar
läkare. I vissa fall skall niimnden föranstalta om liikarundcrsökning.
Niimnden fär kalla den som iir föremfll för utredning att personligen instiilla
sig inför niimnden eller särskilt utsett ombud för denna eller inför Hikare
som nämnden har anvisat. Nlimnden får liven kalla annan som kan liimna
upplysningar i ärendet. I kallelse kan föreskrivas vite. Även hiimtning kan
komma i fråga.
Kommer det vid utredningen fram att den undersiikte missbrukar alkohol skall nämnden i första hand vidta hjiilptltgiirder. Lagen ger anvisning
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om vilka iitgiinler som diirvid kan vidla~. En tltgärd kan vara att niimnden
försöker förmfl missbrukaren atl under viss lid. högst ett flr. fortlöpande
hrtlla kontakt med niimnden eller med person som niimnden har utsett. En
st'1dan fortlöpande kontakt far inte ges formen av övervakning utan skall
utrniirkas av en samarhetsanda. En annan ätgärd kan vara att niimnden
försöker förmti misshrukaren att ri'ldfräga liikan:: och följa dennes föreskrifter eller att frivilligt söka liimplig vi"1rd.
Om utredningen ger vid handen att ett liingre framskridet missbruk eller
med lagens ord "hemfallenhet". rit alkoholmissbruk föreligger. kan n~tmn
den hesluta om ii1·en·ak11i11i;. Vissa i lagen angivna indikationer skall
därvid föreligga. Dessa iir att missbrukaren a) till följd av sitt missbruk iir
farlig för annans personliga siikerhet eller kroppsliga eller själsliga hiilsa
eller för eget liv. h) utsätter ni·\gon. som han iir skyldig att försör:ja, för nöd
eller uppenbar vanvärd eller eljest grovt brister i sina plikter mot sftdan
person, c) ligger det allmänna. sin familj eller annan till last. d) iir ur stånd
att ta vara pf1 sig sjiilv, e) för ett för niirboendc eller andra grovt störande
levnadssföt. Övervakning får fortgt\ i ett år eller, där säro,;kilda forhf1llanden
päkallar fangre övervakningstid. högst två år.
Den som iir hemfallen (1t alkoholmissbruk fttr n·åni;sinws ptt allmiin
vårdanstalt för alkoholmissbrukare. när förutsiittningar för anordnande av
övervakning föreligger samt hjiilpfltgiirder har vidtagits eller övervakning
varit anordnad utan att han har kunnat äterföras till ett nyktert liv. Samma
lir förhtillandet dä hjiilpatgärder och övervakning uppenbarligen skulle
vara gagnlösa eller försök med hjälpåtg~trder eller övervakning inte kan
avvaktas med hiinsyn till missbrukarens farlighet.
Tvångsintagning beslutas av liinsrätten på ansökan av nykterhetsnämnden. Kan man inte utan oHigenhet avvakta framsUillning frtm nykterhctsniimnden med hiinsyn till att missbrukaren som följd av sitt missbruk är
farlig för annans personliga säkerhet eller till annan i lagen särskilt angiven
orsak. fi\r polismyndigheten i orten göra ansökan. Linsrätten kan vid sin
prövning i smilet för att besluta om tvångsintagning förordna om hjiilpåtg~irder eller övervakning eller ge nykterhctsnämnden i uppdrag att föranstalta om detta. Beslut om tvångsintagning går i verkstiillighet omedelbart
om inte Hinsrätten förordnar annorlunda. Det ankommer på länsriitten att i
vissa siirskilt angivna fall se till att beslutet verkställs. I övriga fall ankommer verkställigheten på nykterhetsnämnden. Missbrukaren kan beviljas
villkorligt anstånd med tvångsintagning. Han skall därvid ställas under
övervakning. Även lydnadsforeskrift kan meddelas honom.
Har verkstiillighet av beslutet om tvångsintagning inte påbörjats inom ett
är fri\n beslutet, så förfaller beslutet.
Allmän värdanstalt för alkoholmissbrukare är anstalt eller avdelning
diirav som staten har inrättat för sådant ändamM samt motsvarande inrättningar som har anordnats av landsting. kommun. förening. stiftelse eller
annan och som har erkänts som allmän värdanstalt.
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Uingsta viirdtiden vid anstalten iir enligt huvudregeln ett f1r. Har den
intagne förut varit intagen pii anstalt och iir intagningsbeslutet meddelat
inom fem fir fri'1n senaste utskrivningsdagen. iir dock liingsta värdtiden tv<"i
t\r. Värdtiden kan i vissa fall fii1fangas med ytterligare tvf1 ;ir. Anstaltens
styrelse beslutar orn uhkrivning före v{1rdtidens utgf111g . .\ven socialstyrelsen kan. efter an'.'.taltsstyrclsens hlirande, förordna om utskrivning. Den
utskrivne skall stiillas under livervakning, om det inte pf1 grund av siirskilda omstiindighcter anses ohehiivligt. 1.ydnadsföreskrift kan meddelas honom. Vid misski.itsamhet kan liinsriitten besluta om titerintagning.
Den som iir hemfallen i1t alkoholmissbruk f:'1r gi1 in frivilligt p;1 allmiin
vi1rdanstalt, om han bl. a. skriftligen fiirbinder sig att stanna kvar pi·1
viirdanstalten under viss tid. högst sex mi·inader.
I lagen anges siirskilt i vilka fall talan far foras mot nykterhetsniimnds.
anstaltsstyrelses od1 liinsriitts beslut.

Si I( ·i11il(i{i /p.1·'11g1·11
Socialniimnden har tre huvuduppgifter. niimligen att liimna ekonomisk
hjiilp. att liimna histfö1d i personliga frti,gor samt att ombesörja värd. Den
ekonomiska hjiilpen kan vara av tv;·1 slag. dels obligatorisk sm:ialhjiilp. dels
frivillig socialhjiilp.
Den obligatoriska hjiilpen iir avsedd att svara för en gnmdliiggande
trygghet. medan den frivilliga hjiilpen iir avsedd att utgöra ett stöd som
va1je kommun efter egt:t bedömande kan liimna behövande personer.
'.'Jiimmlcns skyldighet att ge sm:ialhjiilp iir knuten till vissa förhållanden
som anges i lagen. Som förutsiittning för riitt till obligatorisk socialhjiilp
giiller att den ensh.ilde helt eller delvis saknar förm;'iga att försörja sig
genom eget arbete. Oförmi1gan kan ha sin grund i mimlerfirighet eller
itlderdom. Den kan vara fiirorsakad av sjukdom eller handikapp eller
bristande kropps- eller sjiilskrafter. Riitten till ekonomisk hjiilp fiirutsiitter
dessutom att den enskilde saknar medel till sitt livsuppehiille och till
behiivlig vtird och att hans behov inte tillgodoses pi'1 annat siitt. Den
obligatoriska socialhjiilpen omfattar vad som bedöms tiicka kostnaderna
for livsuppehiille och behövlig vi\rd. I frr1ga om den som iir under 16 fir skall
hjiilpen iiven avse uppfostran.
Niimnden kan ocks{t meddela socialhjälp i andra fall, antingen enligt
grunder som kommunens fullmiiktige bestiimmer eller. om sädana grunder
inte har faststiillts, efter vad niimnden prövar skiiligt. Denna frivilliga
socialhjiilp har som regel en fiirebyggande inriktning och avser behov som
det inte avilar annan myndighet att avhjiilpa. Socialniimmlcn kan ocksi\ - i
stlillet för att bevilja kontant understöd - med fullmäktiges medgivande
teckna borgen p;\ 1{111 som skall bekosta utbildning eller inköp av redskap
eller verktyg eller gå till annat liknande ändamål.
Socialhjälp bi..ir liimnas på sådant sätt att den behövande såvitt möjligt
blir i ständ att i framtiden försörja sig och de sina genom eget arbete.
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l-lj;ilpen hiir utgi1 i form av kontant understi.id. om inte hj;ilphdwvets art
föranleder annat llch det inte heller finns anledning att anta att understiidet
klllllmer till ohchiirig anv;indning. l.kn

S<llll

vill h<t hj;ilp skall giira anm;ilan

om det till socialn;\mnden i vistelsekommunen. Det ;ir <ilcdes vistelsekommunen som har ansvaret fiir att den enskilde bereds errorderlig hjiilp.
A11111iilan kan giir;p; hos niimndens ordri.irande. ledamot av niimnden eller
hos den niimnden har utsett att ta emot s:1dan anmiilan. l praktiken giirs
anmiilningarna hos tj;instemiin i den SllCiala flirvaltningen. Ansiikningsfiirfarandet ;ir i övrigt inte formbundel. Riitten till socialhjiilp ;\r emellertid
inte beroende av fiireg~1ende anmiilan. Socialn;imnden har i lagen ;1lagh
skylditLhet att omhesii1ja att den som vi..,tas i kllmmunen och befinnö vara
i behov av socialhjiilp e1fo1ller si"ilbn. Denna skyldighet giillcr emellertid
inte enbart cKllllllmisk hjiilp utan ;iven behovet av viird. l\iin1nuen skall
diirfiir bedriva en aktivt uppsiikande verksamhet i syfte att skaffa sig
k;innedom om de hjiilpbehov som finns.
Ett anhiingiggjort ;irende skall utredas av niimnden. Utredningen grundar sig i fiirsra hand p{1 vad den hjiilpsiikanue sjiilv uppger. Del kan
emellertiu i vissa fall vara niidv;inuigt att komplettera utredningen med
liikarundersökning. Unuer utredningen kan uppgifter iiven hiimtas in frt1n
myndigheter och ;mura. ShjL ger - i motsats till vad som iir fallet enligt
BvL och NvL - inte niimnden miijlighet att anlita siirskilda tv~ingsmedel
under utreuningsförfaranuet.
Det allmiinna stt1r för huvuddelen av kostnaderna fiir socialhjiilpen. Den
iivcrviiganue delen stannar pi1 den kommun som har beviljat hjiilpen. Krav
pft ersiittning for utgiven socialhjiilp kan emellertid i vissa fall resas mot
annan kommun eller staten. Avser hjiilpen svensk medborgare iir vistelsekommunen beriittigad all med iakttagande av vissa i lagen niirmare angivna
föreskrirter kri.1va f1terbetalning fi.ir obligatorisk socialhji"ilp av <len kommun där uen hjiilpbehi.ivanue iir mantalsskriven - crsiittningskommunen.
Är hjiilptagaren inte mantalsskriven i riket eller kan hans mantalsskrivningsort inte utrönas. skall kravet riktas mot staten. Ki"itt till ersiittning av
statsmedcl föreligger iiven för obligatorisk socialhjiilp till personer som
saknar svenskt medborgarskap.
Ersiittning flir obligatorisk eller frivillig socialhjiilp kan under vissa fi.irutsiittningar kriivas liven av enskilu. Niir Jet giiller obligatorisk socialhjiilp
samt frivillig socialhjiilp. som har givits ut till nägon innan han har fyllt 16
är. föreligger crsättningsskyldighet för hjiilptagaren sjiilv endast under
vissa speciella förutsiittningar. Diiremot föreligger en liingrc gt1ende skyldighet för vissa anhöriga att crsiitta utgiven hjiilp. Make iir sftllmda enligt
huvudregeln skyldig att ersiitta obligatorisk socialhjälp som har beviljats
andra maken. Obligatorisk socialhjiilp som har utg{11l till barn under 16 ;'1r
kan i princip tas ut av barnets far eller mor eller. i fri\ga om auoptivbarn, av
adoptanten. Frivillig socialhjälp, som har utgfttt till n<'1gon efter det all han
har fyllt I 6 i\r, iir i allmiinhet {1terbetalningspliktig for hjiilptagarcn sjiilv.
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Riitten till ersiittning viker dock. l>m det kan antas all hjiilptagaren
genom att betala tillbaka kostnaden eller ni'1gon del av den kan komma att
sakna erforderliga medel till underh;ill !"lir sig eller de sina eller annars
synnerliga skiil talar emot ersiittningsanspriiket. Anser kommunen att fiirutsiittningar för {1terbet;1lningsskyldighet föreligger. skall kommunen i flirsta hand söka fä till stlind en överenskommelse med hjiilptagaren om :1terbetalning. Lyt:kas inte det kan kommunen fiira talan om ersiitt ning. Si'1dan
talan skall anhiingiggöras hos liinsstyrelse inom tre ;1r efter Jet att hjiilpen
liimnades. Sker inte det iir riitten till ersiittning förlorad.
Sot:ialniimnden har ansvaret fiir att den enskilde ges den vi1rd som han
hehiiver. Niimnden skall efter vad sllm med hiinsyn till v:1rdhchovets art
och omstiindigheterna i övrigt prövas liimpligt l"liranstalta om att v{1rdhehiivande far v;inl i hemmet eller att han inackorderas i annat enskilt hem.
Niimnden skall viJare i förekommande fall fiirmeJla sjukhus- eller annan
anstaltsvflrd elkr bereda den enskilde vfad i ltlderdomshem. Det :tligger
kommunen att anordna och driva hem för flldringai· och andra personer.
som iir i behov av vf1rd och tillsyn och som inte tillgodoses pf1 annat siitt.
Socialniimnd iir -

liksom barnavt1rdsniirnnd ot:h nykterhetsniimnd

skyldig att ga allrniinheten till handa med r;'1d ot:h upplysningar i fri1gor som
iiger samband med niimndcns verksarnhetsomritdc. Ett viktigt led i niirnndens uppsökande verksamhet iir att inom ramen for den individuella rt1dgivningen lämna information om de sociala fiirmäner som finns.
Över socialniirnnds beslut i iirende om socialhjiilp rnr besviir föras hos
liinsstyrelse.

4

Tillsyn
Nykterhetsniimnderna stftr under tillsyn av soci11/strrdse11 ot:h har att

stiilla sig till efterriittelse de anvisningar angående verksamheten som
socialstyrelsen meddelar. Socialstyrelsen iir oi.:ks~t central myndighet for
de allmiinna och de statsunderstödda enskilda v::\rdanstalterna. Inom övriga vf'1rdomrru.Jen iir sot:ialstyrclsens uppgifter huvudsakligen av r{1dgivande
och viigledande karaktiir. Styrelsen har att genom rf1d och anvisningar
verka för att socialhjiilpsverksamhctcn ordnas och utvecklas p{1 ett iindamftlsenligt siitt. Styrelsen har vidare att följa barnavardwerksamheten i
riket. att genom rtid och anvisningar verka för att den utvecklas iindamttlsenligt samt att iiva tillsyn över barnavf1rdsanstaltcr. Styrelsen iir slutligen
centralmyndighet för ungdomsv{1rdsskolqrna.

Liinsstrrelsema övervakar sot:ialniimndernas och barnavftrdsnlimndernas verksamhet. I ShjL stadgas s{tlunda att liinsstyrelserna. var inom sitt
liin, noga skall följa tilliimpningen av lagen samt dlirvid se till att socialhjiilpsverksamheten ordnas och handhas p{1 ett lindam{t!senligt slit!. LI nderlåter kommun att llinma behövlig obligatorisk socialhjiilp. skall liinsstyrelsen tilägga kommunen att fullgöra sin skyldighet. Uinsstyrelsen skall

Prop. 1979/80: I

I:!

:iven i andra fall vidta den Mgiird som man anser behiivs rör all avhj:llpa
eventuella missförhällanden. Bcsliimmelser av motsvarande innebörd finns
i BvL. L:insstyrelscrna bitriids i dessa frtigor av barnavi1rds- och socialvt1nlskonsuknter.
Nf1gra hest;immclser om tillsyn fri\n Hinsstyrelsens sida iiver nykterhetsv:1rden har inte tagits upp i NvL. I viss mf111 motsvarande uppgifter ligger i
stiilkt p{1 lii11.111ykterhe1.rnii1:111dem11. Det ftliggcr sf'illan niimnd bl. a. att
h:illa sig noggrant underriittad om de kommunala nykterhetsniimndernas
verksamhet, att öva tillsyn över att dessa fullgör sina uppgifter samt att
liimna viigledning och bist~1nd. Asidosiitter kommunal nyktcrhetsniimnd
sina fdiggandcn, skall Hinsnykterhctsniimnden söka f1stadkomma riittclsc
genom räd och anvisningar. Kan riittelse inte t1stadkommas eller fördrar
iirendets art ett omedelbart ingripande, skall liinsnyktcrhctsn;imndcn vidta
de {1tgiirder som annars ankommer pf1 den kommunala niimnden. Linsnykterhetsniimmlen iir emellertid i första hand ett stödjande organ. I .iinsnykterhctsniimn<lens viktigaste uppgift för anses vara att famna de kommunala
niimn<lerna viigledning och bistt111d.
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Socialutredningens författningsförslag

1 Förslag till
Socialtjänstlag
Härigenom föreskrive$ följande.

Socialtjänstens mål
1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund
främja människornas
ekonomiska och sociala trygghet,
jämlikhet i levnadsvillkor och
aktiva deltagande i samhällslivet.
Verksamheten skall byiga på respekt för männis)(omas självbestämmanderätt och integritet och inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och
pruppers egna resurser.

Det kommunala ansvaret

Zf

Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område.
Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får
det stöd och den hjälp som de behöver.
3 § För att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten finns i varje
kommun en socialnämnd.
Närmare bestämmelser om socialnämnden ges i socialnämndslagen
(1978:00).

Socialnämndens uppgifter
4 § Till socialnämndens uppgifter hör att
göra sig väl förtrogen med enskildas levnadsförhållanden i kommunen,
medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda verka för goda miljöer i kommunen,
ge information om socialtjänsten i kommunen,
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genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna
för goda levnadsförhållcmdcn,
lämna upplysningar, råd, stöd, vård, ekonomisk och annan hjälp till familjer och enskilda som behöver det.

Ränen Till bisrånd m. m.
5 § Den enskilde har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och
sin livsföring i övrigt, om hans behov ej tillgodoses på annat sätt.
Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker den enskildes resurser för ett självständigt liv.
6 § Den enskilde kan även i andra fall än som sägs i 5 ~ inom ramen för socialtjänstens syften ges ekonomisk eller annan hjälp av nämnden.

A l/männa rikr/i11jer för socialnämndens verksamher
7 § Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen skall ske med utgångspunkt i nämndens sociala erfarenheter och särskilt syfta till att påverka
utformningen av nya och äldre bostadsområden i kommunen. Nämnden
skall också verka för alt offentliga lokaler och allmänna kommunikationer
blir tillgängliga för alla.
Socialnämnden bör även i övrigt taga initiativ till åtgärder för att skapa en
god samhällsmiljö och goda förhållanden för barn och ungdom, äldre och
andra grupper som har särskilt behov av samhällets stöd.
8 § Socialnämnden skall i den uppsökande verksamheten upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. När det är lämpligt skall
nämnden härvid samverka med andra samhällsorgan och med organisationer
och föreningar vilkas verksamhet berör socialtjänsten.
9 § Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras
tillsammans med honom och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan, organisationer och föreningar.
Bestämmelser om vård av underårig i vissa fall ges i lagen (1978:00) med
särskilda bestämmelser om vård av underårig.

10 § Socialnämndens insatser bör inriktas på att underlätta för den enskilde
att bo hemma och ha kontakter med andra. Detta kan ske genom hjälp i hemmet, färdtjänst eller annan service.
Nämnden bör även i övrigt tillhandahålla sociala tjänster genom rådgivningsbyråer. sociala servicecentraler, social jour eller annan därmed jämförlig
verksamhet.
Med den enskildes samtycke kan utses särskild person (kontaktman) eller
familj med uppgift att hjälpa den enskilde och hans närmaste i personliga angelägenheter.
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Il § Vård som beredes den enskilde i annat hem än det egna bör utformas
så att samhörigheten med anhöriga och kontakten med hemmiljön främjas.
Socialnämnden ansvarar för att deri soin genom nämndens försorg har tagits emot i sådant hem får god vård.

Barnomsorgen
12 § Kommunen skall genom barnomsorgen
verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden,
i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling
och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom.

13 § För barn som stadigvarande vistas i kommunen skall bedrivas förskoleoch fritidshemsverksamhet.

14 § Barn skall anvisas plats i förskola från och med höstterminen det år då
barnet fyller sex år.
Barn vars skolgång har uppskjutits enligt 32 andra stycket skollagen
(1962:319) skall beredas möjlighet att fortsätta förskolan ytterligare ett år.

*

15 § Barn som av fysiska, psykiska, sociala, språkliga eller andra skäl behöver
särskilt stöd i sin utveckling skall anvisas plats i förskola tidigare än som anges i 14 §första stycket eller med förtur anvisas plats i fritidshem, om ej barnets behov av sådant stöd tillgodoses på annat sätt.
Socialnämnden skall genom uppsökande verksamhet taga reda på vilka
barn som behöver anvisas plats i förskola eller fritidshem enligt första stycket.

16 § Kommunen skall genom en planmässig utbyggnad av förskole- och fritidshemsverksamhet sörja för att de barn som på grund av föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller av andra skäl behöver omvårdnad utöver vad
som följer av 14 och 15 §* får sådan omvårdnad, om ej behovet tillgodoses
på annat sätt.
17 § Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om förskole- och fritidshemsverksamhetens organisation och omfattning.

Ä°ldreomsorgen
18 § Kommunen skall genom äldreomsorgen verka för att de äldre får möjlighet till självständighet i livsföring och boende och till en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.
Övergången från ett yrkesverksamt liv skall underlättas genom information och annat stöd.
19 § Kommunen skall verka för att de äldre får goda bostäder och ge dem
som har behov därav stöd och hjälp i hemmet och en i övrigt lättåtkomlig service.

Prop. 1979/80: I

16

För äldre med särskilda behov av stöd skall kommunen inrätta bostäder
med gemensam service (servicehus).

Annan särskild omsorg
20 § Kommunen skall verka för att de som av fysiska eller andra skäl möter
betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att deltaga i samhällets
gemenskap och att leva som andra.
Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får ett boende som är
anpassat efter hans särskilda behov.

Familjehem och andra hem för vård eller boende
21 § Socialnämnden skall sörja för att den som behöver vårdas eller bo i annat hem än det egna tages emot i familjehem eller annat hem för vård eller
boende.
Bestämmelser om socialnämndens ansvar när barn vårdas i annat hem än
det egna finns även i föräldrabalken.

22 § Det behov av hem för vård eller boende som är gemensamt för kommunerna inom ett landstingsområde skall tillgodoses av landstingskommunen och kommunerna i området.
Behovet av sådana hem och ansvaret för deras inrättande och drift skall redovisas i en plan. Planen upprättas av landstingskommunen och kommunerna i området gemensamt. Den skall redovisas för länsstyrelsen.
23 § Vård i familjehem eller annat hem för vård eller boende skall bedrivas
i samråd med socialnämnden.
Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om vård i sådant hem.

Avgijier m. m.
24 § Socialnämnden får åte1kräva ekonomisk hjälp enligt 5 ~, om den har
lämnats som förskott på förmån eller ersättning eller till den som befinner sig
i arbetskonflikt.
Socialnämnden får även återkräva ekonomisk hjälp som har lämnats med
stöd av 6 ~,om hjälpen har givits under villkor om återbetalning.
25 § Får underårig genom socialnämndens försorg vård i annat hem än det
egna, är föräldrarna skyldiga att deltaga i kostnaden enligt grunder som regeringen föreskriver.
Av socialnämnden beslutade stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär är ej förenade med kostnadsansvar för den enskilde i andra fall än som har
sagts nu.

26 § För annan social tjänst får kommunen taga ut avgift enligt grunder som
kommunen bestämmer. Avgiften får dock ej överstiga kommunens självkostnad.
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Om avgift för plats i förskola som avses i 14 och 15 ~§och om avgift inom
äldreomsorgen finns särskilda bestämmelser.
27 § Vill kommun föra talan mot enskild om ersättning för ekonomisk hjälp
eller vård som avses i 24 och 25 §*,skall talan väckas hos länsstyrelsen inom
tre år från det fordran uppkom.
Talan om ersättning får ej bifallas. om den ersättningsskyldige genom att
återbetala kostnaden eller del därav kan antagas bli ur stånd att klara sin
försörjning eller sin dagliga livsföring i övrigt eller annars synnerliga skäl
talar mot bifall till ersättningsanspråkct.
28 § Socialnämnden får helt eller delvis efterge ersättningsskyldighet som
avses i 24 och 25 ~~.

Socialstyrelsens och länsstyrelsens uppgifter
29 § Socialstyrelsen skall följa och vidareutveckla socialtjänsten i riket. Till
ledning för socialnämndernas verksamhet utfärdar socialstyrelsen allmänna
råd.
30 § Länsstyrelsen skall
följa socialnämndernas tillämpning av denna lag,
biträda nämnderna med råd i deras verksamhet,
främja samverkan på socialtjänstens område mellan kommunerna och
andra samhällsorgan,
även i övrigt tillse att socialnämnderna fullgör sina uppgifter på ett ändamålsenligt sätt.
Hem för vård eller boende som har inrättats för kommunerna inom ett
landstingsområde gemensamt står under länsstyrelsens tillsyn.

Övriga bestämmelser
31 § Vill enskild person eller sammanslutning inrätta hem för vård eller boende, skall tillstånd sökas hos länsstyrelsen. Sådant hem står under tillsyn av
socialnämnden i den kommun där hemmet är beläget.
Vad som sägs i första stycket gäller även hem som har inrättats för vård
under en begränsad del av dygnet.
Om enskilda vårdhem finns särskilda bestämmelser.
32 § Föreligger missförhållande vid hem för vård eller boende skall länsstyrelsen förelägga ledningen för hemmet att avhjälpa missförhållandet.
Är missförhållandet allvarligt eller efterkommes ej av länsstyrelsen meddelat föreläggande, får länsstyrelsen meddela förbud mot fortsatt verksamhet.
33 § Till böter dömes den som
I. utan tillstånd driver hem för vård eller boende som avses i 31 §, eller
2. i strid mot förbud som har meddelats enligt 32 ~fortsätter verksa~heten
vid hem för vård eller boende.
Allmänt åtal får väckas endast efter anmälan av länsstyrelsen.
2 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr. I. Del B
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34 § Vad i denna lag sägs om landstingskommun och landstingsområde skall
på motsvarande sätt gälla kommun som ej tillhör landstingskommun och sådan kommuns område.
35 § Talan föres genom besvär
1. mot socialnämnds beslut i fråga om bistånd enligt 5 ~
hos länsrätten,
2. mot länsstyrelsens beslut i fråga om ersättning enligt 27 ~
hos kammarrätten.
3. mot länsstyrelsens beslut i fråga om tillstånd enligt 31 *eller förbud enligt 32 ~
hos socialstyrelsen.

Denna lag träder i kraft den
Genom lagen upphäves
I. barnavårdslagen (1960:97),
2. lagen (1954:579) om nykterhetsvård.
3. lagen ( 1956:2) om socialhjälp,
4. lagen (1976:381) om barnomsorg.

2 Förslag till
Socialnämndslag
Härigenom föreskrives följande

Socialnämnd
I

~

I varje kommun skall finnas en socialnämnd.
Socialnämnden fullgör uppgifter enligt socialtjänstlagen (1978:00), lagen
(l 978:00) med särskilda bestämmelser om vård av underårig eller annan författning.
2 § Socialnämnden skall själv eller genom ombud föra kommunens talan i
mål och ärenden som enligt socialtjänstlagen (! 978:00) eller annan lag eller
författning ankommer på socialnämnden.
Socialnämnden skall även i övrigt handha förvaltning och verkställighet i
den mån det ej på grund av lag eller annan författning eller fullmäktiges beslut ankommer på social distriktsnämnd eller på annan nämnd.
3 § Socialnämnden skall hos fullmäktige, kommunstyrelse och ovnga
nämnder och hos andra myndigheter göra de framställningar som nämnden
finner påkallade.
Socialnämnden får inhämta yttranden och upplysningar från kommunstyrelse och övriga nämnder och från beredningar och tjänstemän i den egna
kommunen. när det behövs för nämndens verksamhet.
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Social distriktsnämnd
4 § Kommunfullmäktige får besluta att i kommunen också inrätta två eller
flera sociala distriktsnämnder, var och en för ett distrikt.
5 § Social distriktsnämnd skall följa utvecklingen inom distriktet och hos socialnämnden anmäla behovet av åtgärder beträffande samhällsmiljön, den
sociala planeringen och den allmänt förebyggande verksamheten.
Socialnämnden får uppdra åt distriktsnämnd att bereda ärenden som avses
i första stycket.
6 § Social distriktsnämnd avgör ärende som enligt socialtjänstlagen ( 1978:00)
eller annan lag eller författning ankommer på socialnämnden och som avser
vård eller annan åtgärd beträffande enskild person, om ej kommunfullmäktige har beslutat annorlunda beträffande viss grupp av ärenden.
7 § Vad i denna lag eller annan författning sägs om socialnämnd skall ha
motsvarande tillämpning på social distriktsnämnd. Detta gäller ej vad som
sägs i 2 § andra stycket och i 3 § första stycket beträffande framställning hos
fullmäktige.
Har i lag eller annan författning meddelats bestämmelse som avviker från
vad nu sagts, gäller dock den bestämmelsen.

Socialnämndens sammansättning m. m.
8 § Följande bestämmelser i 3 kap. kommunlagen (1977: 179) gäller i tillämpliga delar socialnämnd
2 § om antalet ledamöter m. m.,
3 § första stycket om valbarhet m. m.,
4 § om rätt till ledighet från anställning,
5 § första stycket om mandattid,
5 § tredje stycket om verkan av ledamots avgång,
6 ~. utom Stockholms kommun, om ordförande och vice ordförande,
7 §om tid och plats för sammanträde samt om närvarorätt vid sammanträde,
8 § om suppleants tjänstgöring m. m.,
9 § första stycket om beslutsförhet,
10 § om beslutsförfarande och protokoll m. m.,
11 § om delgivning m. m.,
12 § om reglemente och delegation.
9 § Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får ej avse vad som ~n
kommer på nämnden enligt 2, 6 och 7 ~~lagen (1978:00) med särskilda bestämmelser om vård av underårig.
I kommun där social distriktsnämnd ej har inrättats får dock beslutanderätten i fråga som avses i första stycket uppdras åt särskild avdelning som består av ledamöter eller suppleanter i nämnden.
10 § Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller föräldrabalken och lagen 11947:529) om allmänna barnbidrag avse endast uppgifter
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som anges i !Oljande lagrum
1 kap. 4 ~. 2 kap., dock ej uppgifter enligt 7 \, 3 kap., 7 kap. 2 ~. 7 ~.
dock ej om avtalet innefattar åtagande att utge engångsbelopp, och 11 ~
föräldrabalken,
5 ~ lagen om allm~inna barnbidrag.

11 § Om rätt för nämndens ordförande eller särskilt förordnad ledamot att i
vissa fall fatta beslut finns bestämmelser i föräldrabalken och i lagen ( 1978:00)
med särskilda bestämmelser om vård av underårig.

Handläggning av ärende

12 § Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom
ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som
kan föranleda åtgärd av nämnden.
Nämnden får höra den saken rör och annan som kan lämna upplysning i
ärendet.
13 § Vad som har framkommit vid utredning och som har betydelse för ärendets avgörande skall tillvaratagas på betryggande sätt.
Handling rörande enskilds personliga förhållanden skall förvaras så att den
icke kan åtkommas av obehörig.

14 § Den enskilde bör hållas underrättad om de joumalanteckningar eller
andra anteckningar som förs beträffande honom.

15 § I ärende hos socialnämnd gäller 4 och 5 *~ förvaltningslagcn ( 1971 :290)
om jäv.
Därjämte gäller. oavsett vilka besvärsregler som är tillämpliga, i alla ärenden enligt socialtjänstlagen (1978:00) följande bestämmelser i förvaltningslagen
6 ~ om
8 § om
9 ~ om
JO ~ om

ombud och biträde,
vägledning av part,
tolk, och
remiss.

16 § Avser ärende hos socialnämnd myndighetsutövning, gäller oavsett besvärsmedlet därjämte följande bestämmelser i förvaltningslagen (1971:290)
14 ~ om parts rätt till insyn,
15 ~ om kommunikation,
16 ~ om parts rätt att meddela sig muntligen.
17 ~ om beslutsmotivering,
19 ~ om rättelse av beslut. och
20 ~ om ansvar.
Vad som sägs i första stycket gäller på motsvarande sätt då fråga är om
ansökan eller yttrande till annan myndighet i mål eller ärende som rör myndighetsutövning hos denna.

:!I
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17 § Den som enligt 16 denna lag eller 15 förvaltningslagen (1971:290)
skall ges tillfälle att yttra sig har rätt att få företräde inför nämnden, om ej särskilda skäl föranleder annat.
Den som beredes tillfälle att yttra sig skall underrättas om sin rätt att få företräde inför nämnden.
18 § Barn som har fyllt 15 år har rätt att själv föra sin talan i mål eller ärende
enligt socialtjänstlagen (1978:00) eller lagen ( 1978:00) med särskilda bestämmelser om vård av underårig.

Lämnande av uppg(/ter m. m.

19 § Om förbud att lämna ut allmän handling och om tystnadsplikt finns bestämmelser i sekretesslagen (1978:00).
20 § Om det är behövligt från vårdsynpunkt eller för handläggning av ärende. får uppgifter rörande enskilds personliga förhållanden lämnas mellan
tjänstemän och andra som är verksamma inom socialtjänsten.

21 § Socialnämnden får lämna ut uppgifter rörande enskilds personliga förhållanden. om nämnden finner det nödvändigt för att
I. tillgodose behov av vård enligt lagen (1978:00) med särskilda bestämmelser om vård av underårig, lagen (1967:940) angående omsorger om vissa
psykiskt utvecklingsstörda och lagen ( 1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall,
2. kunna göra ansökan eller avge yttrande i ärende enligt föräldrabalken,
namnlagen (1963:521), lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om
unga lagöverträdare, lagen(! 964:542) om personundersökning i brottmål och
brottsbalken,
3. förhindra dubbelutbetalningar av ekonomiska bidrag,
4. kunna föra talan om återkrav beträffande utgiven ekonomisk hjälp,
5. göra polisanmälan om misstänkt förestående eller begånget brott.
Om skyldighet för nämnden att i övrigt avge yttrande i frågor som rör enskilds personliga förhållanden finns särskilda bestämmelser i lag eller med
stöd av lag meddelade föreskrifter.
22 § Vad som sägs i 20 och 21 ~~ gäller ej uppgifter, som erhållits i familjerådgivnings- och medlingsverksamhet.
23 § Var och en som får kännedom om att underårig misshandlas i hemmet
eller annars där behandlas på sådant sätt att det är fara för hans hälsa eller utveckling bör anmäla detta till socialnämnden.
Myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt den som är anställd hos sådan myndighet är skyldig att genast till socialnämnden anmäla
förhållande beträffande underårig som påkallar åtgärder av nämnden. Vad
som nu har sagts gäller även läkare, lärare, sjuksköterskor och barnmorskor
som ej har sådan anställning.
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24 § Socialnämnden har rätt att av allmän försäkringskassa eller erkänd arbetslöshetskassa få uppgifter om ekonomisk hjälp som har utgivits till enskild.

Socialnämnds register
25 § I sådant personregister hos socialnämnd som utgör sammanställning av
uppgifter får ej intagas uppgifter som är ägande att röja enskilds personliga
förhållanden.
Vad som sägs i första stycket utgör ej hinder mot att i personregister taga
in uppgifter om enskilds inkomst- och förmögenhetsförhållanden samt om
sådan inom socialtjänsten beslutad åtgärd som innebär myndighetsutövning
och lagrum varå beslut om sådan åtgärd grundas.
Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om register som sägs i första stycket.
26 § Anteckningar och andra uppgifter i personakt som tillhör socialnämnds
personregister skall utgallras tre år efter det sista anteckning i akten gjordes.
Uppgift i personregister som avses i 25 ~ första stycket denna lag skall utgallras tre år efter det de förhållanden uppgiften avser har upphört.
Gallring skall vara avslutad senast kalenderåret efter det gallringsskyldigheten inträdde.
27 § Originalhandling som rör utredning om fastställande av faderskap och
underhållsbidrag får ej gallras med stöd av bestämmelserna i 26
Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får medge även
annat undantag från gallringsplikten.

s.

28 § Regeringen kan besluta att socialnämnd ur personregister skall lämna ut
uppgifter till statistiska centralbyrån.

Övriga bestämmelser
29 § Arende som avser vård eller anrian åtgärd beträffande enskild person
kan flyttas över till annan socialnämnd, om denna samtycker till det.
30 § I mål eller ärende enligt socialtjänstlagen (1978:00) eller lagen (1978:00)
med särskilda bestämmelser om vård av underårig får delgivning ej ske med
tillämpning av 12 eller 15 ~ delgivningslagen (1970:428).

Denna lag träder i kraft den
då lagen ( 1970:296) om social centralnämnd m. m. upphör att gälla.
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3 Fiirslag till
Lag om ändring i föräldrabalken
Härigenom föreskrives i fråga om föräldrabalken 1
dels att nuvarande 6 kap. 14 ~ skall betecknas 6 kap. 15 ~ och nuvarande
11 kap. 17 ~ betecknas 11 kap. 18 ~,
dels att 4 kap. 10 och 11 ~~ samt rubriken till 6 kap. skall ha nedan angiven
lydelse,
dels att i balken skall införas nya bestämmelser. 6 kap. 14 och 16--23 ~~och
11 kap. 17 §, samt närmast före 6 kap. 1 och 16 §~ nya rubriker av nedan angivna lydelse.

Nuvarande (\'de/se

Föreslagen

~vdel~c

4 kap.

10
I ärende om antagande av adoptivbarn skall rätten inhämta upplysningar om barnet och sökanden samt
huruvida vederlag eller bidrag till
barnets underhåll är givet eller utfäst. Har barnet ej fyllt 18 år, skall
yttrande inhämtas från barnavårdsnämnden i den kommun där sökanden är kyrkobokförd och från barnavårdsnämnden i den kommun där
den· som har vårdnaden om barnet är
kyrkobokförd.

~

I ärende om antagande av adoptivbarn skall rätten inhämta upplysningar om barnet och sökanden samt
huruvida vederlag eller bidrag till
barnets underhåll är givet eller utfäst. Har barnet ej fyllt 18 år, skall
yttrande inhämtas från socialnämnden i den kommun där sökanden är
kyrkobokförd och från socialnämnden i den kommun där den som har
vårdnaden om barnet är kyrkobokförd. Socialnämnden kan lämna .förhandsbesked om enskilt lwms lämplighet som adoptivhem. Fiirhandsheskcdet gäller längst NI år.

Fader eller moder, vars samtycke till adoptionen ej erfordras, skall ändock
höras, om det kan ske. Vid adoption av adoptivbarn skall vad nu sagts i stället
gälla adoptanten eller, om make adopterat andre makens barn, var och en av
makarna. Finns särskild förmyndare vars samtycke ej erfordras, skall även
han höras.

II §
Mot rättens beslut i ärende om antagande av adoptivbarn får talan fullföljas
av sökanden eller den som skall höras i ärendet.
Mot socialnämnds beslut an genom
förhandsbesked fork/ara hem icke
vara lämpligt som adoptivhem får ta/anföras hos /änsräffen genom besvär.
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~vdelse

Nuvarande lydelse

Föreslagen

6 kap. Om vårdnaden

6 kap. Om vårdnad och vård
Vårdnaden

Innan rätfen avgör mål eller ärende
angående vårdnad om barn skall rätten. om föräldrarna ej äro ense eller
det eljest föreligger särskilda skäl därtill. höra socialnämnden i den kommun där den som har vårdnaden om
barnet är /...yrkohokf(ird.
Vården

16

~

Barn under 16 år far ej utan socialnämndens medgivande beredas l'ård
och fostran i annat enskilt hem än
vårdnadshavares.
Har forhandsbesked lämnats enligt
4 kap. JO~. erfordras ej medgivande
enligt.första stycke!.

Socialnämnden skall mec/ioerka fil/
atl barn som avses i 16 .~·.far god vård
och fostran samt i övriKf gynnsamma
uppväxrjörhållanden. verka for all
barnet får lämplig utbildning samt
lämna vårdnadshavaren och den som
vårdar barnet råd. s1öd och annan
hjälp som de behöva.
Socialnämnden skall fijlja vården
av borne/ till dess barnet har .fYllt 16
år.

Om det erfordras.från barnavårdssynpunkt. får socialnämnden förbjuda
person som har sitt hem inom kommunen au utan nämndens medgivande mo/laga annans barn under 16 år
för vistelse i hemmet som ej är til({äl/ig.

25
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Fiireslagen lwle/se

Nuvarande (vdelse

19 ~
I lur harn moitagits fiir l'Gr<I och
fmtran i hl'm som m·ses i 16 ,1·, ,lår social11äm11dc11 i den kommun diir hemmet iir helägPt jiir l'is.1 tid eller tills
vidare .fiirhjuda rårdnadshal'arc alt
taga barnet från hl'mmer. om det .fiirel~!!,gcr risk som c:i är ringa j(ir skada
på harnet.1 kro{J{JSliga eller .\·/älsliga
hälsa om det skiljes/rån hemmet.
Beslut som sägs i .fhrsta stycket jdr
meddelas all gälla i a\'rnktan {Jå all
ärendet kan slutligt al'göras, dock
högst .fi'ra l'l'Ckor. om sådafll /iirhud
är påkallat ar sannolika skäl men erforderlig l//red11i11g ej har k111111a1 slut/(iras.
Förhud enligt denna paragraf' utgör
c:i hinder .fbr att hamcr skiljes från
hemmet på grund al' beslut enligt :! I
ka{J.

20

~

Socialnämndens rm{lörande ,ldr
medde/a.forhud enligt 19 .11. om socialnämndens priil'ning ej kan m'l'aktas
utanfara eller allvarlig olägenhet.
Beslut som ordfiiranden har /artat
med stiid av j(irsta stycket gäller tills
vidare i i/\'hidan på nämm/ens prö1·ning. Nämndens sammafllrädc skall
hållas utan dröjsmål och senast inom
tio dagarfrån ordförandens bl'slut.

21

*
Enskild person eller sainmanslurningfår ej bedriva verksamhet for förmedling av barn under 16 år.

22 §
Mot socialnämndens beslut i fråga
som avses i 16, 18 och 19 §§får talan
föras hos länsrätten genom besvär.

23 §
Den som åsidosäller bestämmelserna i 16 eller 21 §eller överträder förbud som har meddelats med stöd av
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Nuvarande (vdelse

Föreslagen (vdelse
18 eller 19 .9 dömes till böter.
Allmänt åtal ./Or brott som avses i
.ftjrsta s~1·cket får väckas endast efter
anmälan ar socialnämnden.

11 kap.

17

~

Finner socialnämnden att någon
bör ./Ork/aras omyndig eller att god
man bör förordnas for honom, skall
nämnden anmäla detta till ö~·erjör
myndaren. Anmälan till överförmyndaren skall också göras, om nämnden
finner att någon ej längre bör vara
omyndigförklarad.

Denna lag träder i kraft den

4 förslag till
Lag om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring
Härigenom föreskrives att JO kap. 3 § lagen (1962:381) om allmän försäkring skall ha nedan angivna lydelse.
Nuvarande (vdelse

Föreslagen (1•delse
10 kap.

HI
Därest pensionsberättigad i annat
fall än som avses i 2 § under hel månad är intagen i annan anstalt än
sjukhus eller ock tillfälligt vistas
utom anstalten, äger den som driver
anstalten att, i den mån regeringen
så förordnar, uppbära så stor del av
den pensionsberättigades å månaden
belöpande folkpension, som svarar
mot kostnaderna för vården eller försörjningen på anstalten, varvid den
pensionsberättigade dock skall äga
erhålla visst belopp för sina personliga behov. Vad nu sagts skall äga
mots1 arande tillämvningfiir det.fall att
den pensionsberättigade åtnjuter 1•ård
1

' Senaste lydelse 1974: 5 IU.

Därest pensionsberättigad i annat
fall än som avses i 2 ~ under hel månad är intagen i annan anstalt än
sjukhus eller ock tillfälligt vistas
utom anstalten, äger den som driver
anstalten att, i den mån regeringen så
förordnar, uppbära så stor del av den
pensionsberättigades å månaden belöpande folkpension, som svarar mot
kostnaderna för vården eller försörjningen på anstalten, varvid den pensionsberättigade dock skall äga erhålla visst belopp för sina personliga
behov.
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J.1·dd.11•

l'lier /iirsiir/11i11g lllrJ/ mxifi. som ('/'·
läggl's m· kommun eller lands1ingskomm11n .

.Åtnjuter barn, för vilket barntillägg utgår, i annat fall än som avses i 2 §
sista stycket under hel månad vård på anstalt eller eljest vård på allmän bekostnad, äger den som driver anstalten eller det kommunala organ som svarar
för vårdkostnaden att, i den mån regeringen så förordnar, uppbära så stor del
av barntillägg för månaden som svarar mot vårdkostnaden.
Denna lag träder i kraft den

S Förslag till
Lag om upphävande av lagen (1964: 450) om åtgärder vid samhällsfarlig asocialitet
Härigenom föreskrives att lagen ( 1964:450) om åtgärder vid samhällsfarlig
asocialitet skall upphöra att gälla vid utgången av ..... .

6 Förslag till
Lag om finansiering av statsbidrag till föreskole- och fritidshemsverksamhet
Härigenom föreskrives följande
I § För finansiering av statsbidrag till förskole- och fritidshemsverksamheten inom kommunernas barnomsorg skall arbetsgivare årligen erlägga avgift
beräknad enligt de grunder som anges för arbetsgivares socialförsäkringsavgift till sjukförsäkringen i 19 kap. I § lagen (1962:38 l) om allmän försäkring.
Avgiften utgår med en och ~re tiondels procent av det belopp på vilket avgiften skall beräknas.
2 § I fråga om debitering av uppbörd av avgift har lagen (1959:552) om
uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m. motsvarande tilllämpning.
Avgifterna tillföres staten.
Denna lag träder i kraft den

7 Förslag till
Barnomsorgsförordning
Härigenom föreskrives följande.
1 § I denna förordning ges närmare bestämmelser om den förskole- och fritidshemsverksamhet inom barnomsorgen som föreskrives i socialtjänstlagen
( 1978:00).
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2 § Förskoleverksamheten avser barn som ej har uppnått skolpliktig ålder
och barn vilkas skolgång har uppskjutits enligt 32 ~ andra stycket skollagen
(1962:319).
Förskoleverksamheten bedrives i form av förskola och familjedaghem och
annan kompletterande förskoleverksamhet.
Förskola kan organiseras som daghem eller som deltidsgrupp. I daghem
mottages barn för vistelse minst sju timmar om dagen. r deltidsgrupp mottages barn under tid som understiger den som gäller för vistelse i daghem.
3 § Fritidshernsverksamhetcn omfattar barn till och med 12 års ålder.
Fritidshemsvcrksamheten bedrives i form av fritidshem och därtill anknuten fritidsverksamhet samt familjedaghem.
I fritidshem mottages barn för vistelse den del av dagen då barnet ej vistas
i skolan.

4 § Förskola som avses i 14 § första stycket socialtjänstlagen ( 1978:00) skall
omfatta minst 525 timmar om året.
Kan förskola på grund av barnens restider eller av andra skäl icke bedrivas
i den omfattning som anges i första stycket, får den delas upp på två år. Barn
som beröres av sådan uppdelning skall anvisas plats i förskolan från och med
höstterminen det år då barnet fyller fem år. Sådan förskola skall omfatta sammanlagt minst 700 timmar.

5 § Socialnämnden skall verka för att barn som avses i 14 och 15 *§ socialtjänstlagen ( 1978:00) utnyttjar den plats som har anvisats och informera föräldrarna om verksamheten och syftet med denna.
6 § I kommunen skall finnas en av kommunfullmäktige antagen plan för förskole- och fritidshemsverksamheten. I planen skall redovisas behovet av förskolor, familjedaghem, fritidshem och annan förskole- och fritidshemsvcrksamhet inom kommunen samt på vilket sätt behovet skall tillgodoses. Planen
skall avse en period av minst fem år.
7 § Vistas barn på sjukhus, i barnhem eller annan institution, skall huvudmannen för denna sörja för att barnet får tillfälle att deltaga i verksamhet som
motsvarar den som erbjudes i förskola eller fritidshemsverksamhct.
8 § Kommunens rätt enligt 26 ~socialtjänstlagen (1978:00) att taga ut avgift
för plats i förskola gäller endast i den mån verksamheten överstiger 15 timmar
i veckan eller 525 timmar om året.

Denna förordning träder i kraft den

29
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Bi/11g11 3

Sammanställning av remissvar
Socialutredningens betänkande (SOU 1977: 40) Socialtjänst och socialförsäkringstillägg. Lagar och moth·
(Sammanstiillningar av remissvaren i frågor om vård utan samtyd.;c. handlingssekrctess o.:h tystnadsplikt samt socialforsiikringstilliigg har getts
plats i andra sammanhang - se avsnitt I Inledning till propositionen.)
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Förkortningar

JO
KEU 76
Kommunfiirbundct

LO

LRF
SACO/SR
SAF
Spri

su
TCO
UHÄ

justitieombudsmannen
utredningen !Fi 1976: 06) om kommunernas ekonomi
Svenska kommunförbundet
Landsorganisationen i Sverige
Lantbrukarnas riksförbund
Centralorganisationen SACO/SR
Svenska arbctsgivareföreningcn
sjuk värdens och socialvt1rdens planerings- och
rationali scring-;i nsti tu t
socialutredningen
'fjänstcmännens centralorganisation
universitets- och högskoleämbetet
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JI

Rcmissinstanscr
Efter remiss har yttranden iiver socialutredningens (Sll) hctiinkande
kommit in fr~in regeringsriitten. justitiekanslern. riksr1klagaren. Svea hovrätt. kammarriittcn i (iiitchorg. kammarriillen i Sundsvall. kriminalv:irdsst yrclsen. rikspolisstyrelsen. hrntt sförchyggande ri'illet. datainspckt ioncn.
överbefälhavaren. socialstyrelsen. riksförsiikringsverket. statskontoret.
stat ist iska centralhyr;1n. riksrevisinnsverket. riksskatteverket. riksarkivet.
universitets- och hiigskoleiimhetct ( U HA). sklllöverstyrel~en. arbetsmarknadsstyrclsen. statens invandrarverk. statens planverk. hostadsstyrelsen.
liinsstyrelserna i Stockholms, Uppsala. Södermanlands. Östergötlands.
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar. Gotlands. Blekinge. Kristianstads,
'.\1almöhus. Hallands. Göteborgs och Hohus. Alvsborgs. Skaraborgs.
Viirmlands. Ön.:bro. Västmanlands. Kopparbergs. Gävlehorgs. Yäskrnorrlantls. famtlands. Västerbottens och Nnrrhottens liin. institutet fiir sucial forskning. niimnden för samhiillsinformatil1n, staten~ handikapprad.
statens ungdomsri1d, familjelagssakkunniga (Ju 1970: 52). ungdomsföngclseutredningen (Ju 1974: 16). decentraliscringsutredningen (Kn 1975: 01 ),
utredningen (Ju

1977: OX) om barnens rlitt.

barnomsorgsgruppen IS

1973: 07). socialpolitiska samordningsutredningen (S 1975: 02l. utredningen <Fi 1976:06) om kommunernas ekonomi (KEU 76). studiestötlsutredningen lll 1975: lfil. syssclsätlningsurrcdningcn (/\ 197.:1:021 . .10 Leif Ekberg. Svenska kommunförbundet (Kommunförbundet). J ,andstingsförbundet efter hörande av samtliga landstingskommuner. Botkyrka. Stockholms. Hf1bo. Tierps. Uppsala. Linköpings. Kalmar. Klippans. Hclsinghorgs. Malmö, Halmstads. Göteborgs, Stenungsunds. Bori1s. Skövde. Yar<t. Arvika. Grums. Karlstads. Örebro. Yiisreräs. Falu. Gävle. Östersunds.
Skellcftd1. Vilhelmina och Luld1 kommuner. Landsorganisationen (LO).
Tjiinstcmiinncns cenrralorganisari1m ITCOJ. Centralorganisatiunen SACO/SR ISACO/SR), Lantbrukarnas riksförbund (LRFJ, Svenska arbetsgivareföreningen ISAFJ. Försiikringskasscförhundet. Sveriges sL1cionomers
riksfiirhund. Föreningen Sveriges sociakhcfcr. Sveriges socionomförbund. Försiikringsanst~illdas förbund. Svenska kommunalarbetarcförbundet. Sveriges socialfiirbund. Sveriges sociologforbund. Föreningen Sveriges frivfmlstji"instemiin. Sveriges kommunaltjiinstcmannaförbund. Sveriges advokatsamfund. Sveriges Hika1förbumL Svenska Hikaresällskapct. De
handikappades riksförbund. Pensioniirernas riksllrganisation, Sveriges
folkpensionärers riksförbund. Sjukvårdens och socialvärdens planeringsoch rationaliscringsinstitut ISpril. Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. Nyktcrhetsvftrdens anstalhförbund. Nykterhetsrörclsens landsförhund. Svenska nykterhetsvårdsförbundet. Centralförbundet
för alkohol- och narkotikaupplysning ICAN ). Handikappförhundcns cenlralkomminc. Sällskapets l .änkarnas riksförbund. l .linkens Kamratförhund. Riksförhundet mot alkoholmissbruk. Alkoholproblcmatikers riksor-
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gani~ation. Riksförbundet för hjiilp {1t liikemedelsrnisshrukare. Riksför-

humlet för social och mental hiilsa. Riksförbundet av fliriildraföreningarna
n111t nark1itika. Riksfiirh11ndet I lem och Skola. Kommunal- och landstingsansliillda familjer;1dgivares fi.\rening. Svensk kura\l,rsförening. Övervakarna~ riksförbund. Svenska diakonsiillskapet. Svenska röda korset. Friils-

ningsarmen. hi~lerforiildrarnas riksförbund. Svenska kyrkans diakoniniimnd och Fiireningen harnens riitt i samhiillet.
Dessutom har yttranden kommit in fri1n ett stort antal andra kommuner.
1irganisationer. föreningar och enskilda. Rcmissinstans!i"rna har i en del fall
bifogat yttranden som de har inhiimtat.

2

Allmänna synpunkter
.Ätskilliga rcmissinstan.ser har lämnat allmiinna synpunkter pi1 hetiinkan-

dcts innehi'ill och utredningens underlag för sina överviiganden. Synpunkterna redovisas llf\as\ i form av cn sammanfallande bedömning. Flera remissinstanser ger i detla sammanhang ul\ryck for sin uppfallning om den
föreslagna lagstiftningem uppbyggnad. I del följande redovisas yllranden
av de slag som nu har niimnts. varvid allmänna synpunkter p;1 lagstiftningens uppbyggnad redovisas under särskild rubrik. Del hör dock uppmärksamnrns att ett siirskilt avsnill i remissammans1ällningen ägnas ~11 synpunkter pt1 förslaget all ge lagstiftningen karaktär av ramlag.
Rik.w)/.;/af.:lll"l'll p<'1pekar all reformarbetet inom soeialvlirden syftar till all

hota de brister i miljiin och i övrigt förebygga ek risker för social missanpassning som utgör en grogrund för kriminalitet. Enligt riksliklagarens mening tillgodnser socialutredningens slutbetänkande i allt väsentligt detta
syfte och är i stora delar väl ägnat att läggas till grund för lagstiftning.
S1·1·a '101Tiill anser det värdefullt all det nu har skett en kartläggning av

sociala v;\rdi1tgiirdcr samt gjorts ingilende analyser av socialvärdens syften
och mål. Utredningens arbete kommer enligt hovriittens mening därigenom att för !äng tid framf1t fä stor betydelse for reformverksamht:ten inom
socialvi\rdcn.
Kt1111nwrrii111·11

i Giitl'horg framhr1ller

all det i betänkandet görs en syn-

nerligen noggrann genomgang av del sociala verksamhctsfältet. och att utredningen utförligt beskriver hur det faktiska innehMlct i framtidens socialvi1rd hör utformas. Utredningens förslag präglas enligt kammarrättens mening av en mydet hög amhitionsvinä. Den nya socialtjänsten är tänkt all
fylla en lfillgl stiirre uppgift i samhället än den nuvarande socialvttrden.
Ibland f;'tr kammarriitten dock intrycket av att utredningen har ställt målen
viil hiigt när det giiller socialtjiinstens möjligheter. Kammarrällen vill vidan: päpeka att utredningen genom sina förslag har lagt grunden till en socialvärd snm skall kunna verka mer enhetligt och heltäckande. Man kan enligt
kammarrättens mening över huvud taget säga att de som behöver bisttmd
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socialvi1rdt!n far en allt större plats i det sociala arbetet och diirmcd
större inflytande när det giiller att hedöma vilka sociala insatser som kan
vara liimpliga. Respekten för miinnisklir11ds självbestiiinnianderiitt och integritet har satts i högslitet. Kammarriillcn anser all de formella ramar som
verksamheten ges i utredningens lagförslag är lämpligt utformade. Vad
kammarriitten diircmot har svärt att bedöma iir vad den nya socialtjiinstcn
kan komma att betyda rent konkret. Slutligen tillstyrker kammarrätten att
termen s0l:ialvf1rd crsiitts med socialtjänst. Socialtjänst iir enligt kammarriittens mening en riktigare beniimning av den verksamhet som utredningen tänker sig att socialniimnden skall svara för i framtiden. Socialtjiinst bedöms ocksf1 ha en positivare klang än sm:ialvftrd.
Socia!.l"tyrehcn har en positiv inställning till utredningen och stöder i
princip de olika förslagen. Intentionerna bakom lagförslagen kan enligt
styrelsen bli början till mer genomgripande förändringar av förhållningssiitt och arbetsmetoder inom socialvhrden. Styrelsen anser vidare att de
förslag socialutredningen nu lägger fram ökar möjligheterna till ett omfattande nydaningsarbete inom socialtjiinstcn. Detta måste dock ske i samarbete med andra verksamheter och socialutredningen har också behandlat
olika behov av samverkan. Enligt styrelsens mening finns det dock även
problem som inte tillräckligt grundligt har analyserats av socialutredningen. Exempel pä sådana problem är de som uppkommer i samband med
flyttning inom landet och inflyttning från andra länder. Invandrarna kommer i ökad utsträckning frän utomeuropeiska länder med helt annan kultur. Stora kulturella skillnader och en låg beredskap att ta emot dem leder
till sociala problem och störningar i form av kulturkonflikter. idcntitetslöshet och rotlöshet. Motsättningarna mellan svenskar och invandrare har
skärpts under senare flr. Vid försiimrade konjunkturer ökar konkurrensen
om arbetstillfällena. Detta kan komma att ytterligare öka motsättningarna
mellan svenskar och invandrare. Styrelsen anser att invandrarprohlemen i
Sverige med stor sannolikhet kommer att bli stora i framtiden. vilket kommer att kräva betydande insatser såväl av socialtjänsten som av andra
samhällsorgan. - Socialstyrelsen diskuterar ocksä behovet av vcrksamhctsplanering i kommunernas socialnämnder och beklagar att utredningen
föresli"lr sttdan planering endast pä särskilda områden av socialtjänsten.
Styrelsen anför.
V erksamhetsplanering i reglerade former sker i dag endast när det gäller
förskolan. För de statliga institutioner som övergår till annan huvudman
förutsätter utredningen en reglerad planering i samverkan mellan primärkommuner och landsting. Socialstyrelsen vill gärna understryka betydelsen av att institutionerna blir föremål för särskilt intresse. En fortlöpande
verksamhetsplanering för enbart institutionsvård anser styrelsen däremot
vara olämplig. Planering i de former som antyds i utredningen bör endast
vara temporär och helst en engångsföreteelse. I fortsättningen bör verksamhetsplaneringen för socialt arbete innefatta alla former av åtgärder och
ha sin huvudanknytning till de uppgifter socialtjänsten har i den primär3 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr. J. Del B
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kln11munala iirrna \<'1rdc11. I rrim:ipbetiinkandet betonades kraven p<'1
verksamhctsplancring i komrn1111crnas socialniimnder. Dessa krav har inte
tagits upr i lagförslagen anrwt ;in för tv;·1 ovan niimnda omri1den - barnomsorgen samt institutioner drinia av landstingen. Det finn<; enligt socialstyrelsen stark;1 nwti' fiir att i lagstiftningen fastsli"i att hela socialtjiinstomr{1dct bör bli förcm;·t1 fiir en samlad planering. Erfarenheterna fr[in bl. a socialstyrelsens institutillflsutredning (försöksplaneringenl visar tydligt pt1 belwvct av en s;·1dan planering. Den visar ocksi1 pa stora sv<'1righeter niir det
giillcr att bryta ut en del av verksamheten lH.:h detaljplanera den. lnstit11til1nsdnl. öppen vi1rd och familjerr1dgivning iir exempelvis s[i beroende av
varandra att en redovisning och planering av endast den ena verksamheten
ter sig tiimligen meningslös. 1\i samma siitt iir det nödviindigt att ftt till
su·1nd samordnad rlanering mt:llan olika huvudmiin som är beroende av
varandras insatser och mellan vilka det finns griinsomr!1den med oklar ansvars- och klHllpetensforddning. En gemensam lttngsiktig rlanering av
verksamheterna iir siirskilt angelägen mellan landstings- och primärkommuner. Utöver institutionerna finns det behov av gemens<im planering av
resurser. t. ex. niir det giiller om'il>rger om :ildre och handikappade. V[tn.1
och behandling av alknlHil- och narklllikamissbrukare och det psykiatriska
verksamhetsomr:·1det. Den nya ramlagen och de föreslagna ändringarna
avseende statsbidrag till kommunernas socialtjänst innebiir att kommunernas möjlighet att sjiilvstiindigt utveckla och planera det sociala arbetet
ökar. Medlen att fr;·111 statens sida p!1verka den kommunala socialtjfö1sten
kommer i första hand att innebiira r:idgivning om innehället och kvalitcn i
de lllika resurserna. En samlad planering av hela socialtjänsten ger tillsynsmyndigheten underlag att följa 11pp och ut viirdera hur socialtjänsten
ut vecklas. Den ger ocksf1 möjligheter till rikssammanställningar och återföring av kunskaper till kommunerna. De demokratiska aspekterna tjänar
ocksfl att framhtdlas i detta sammanhang. En ltmgsiktig plan. ett program
för socialtjiinstens utveckling i kommunerna ger allmänheten insyn och
miijlighet att r:1vcrka utvecklin!!L'n. Ett exempel hiirpt1 lir harnomsorgsprogrammcn som i vissa kommuner remissbehandlats och viickt debatt pä
det lokala planet.

S1111e11s i11ra11dri11Tcd

iir positivt till socialutredningens förslag till all-

män inriktning av den framtida socialtjiinsten och menar att den i väsentliga delar överensstämmer med riktlinjerna i vtlr invandrar- och minoritctspolitik. Verket konstaterar emellertid. att utredningen i sitt slutbetänkande
inte analyserat invandrarnas situation rn.:h deras särskilda behov och de insatser. som kriivs för att tillgl1dl1se dessa. Det finns i betänkandet. när det
gäller invandrarfr~1gor. inga viigledande riktlinjer och detta innebär en påtaglig risk för att kommuner kan underbta att utveckla socialtjänsten pfl ett
si1dant siitt att iiven invandrarnas behov tillgodoses. Verket framhåller att
invandrarna i dag utgör ca 10 r·; av Sveriges befolkning och att vid sekelskiftet en tredjedel av befolkningen i de yngre tddrarna bcriiknas vara invandrare eller barn till invandrare. Verket p[1pekar vidare att utredningen i
sitt principbetiinkande har framhrdlit. att problem. som har samband med
samhällets siitt att funger;1 ocks•'1 giiller invandrarna och att dessa problem
ofta iir mer accentuerade for dessa och förstiirks av faktorer. som hänger
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samman med själva invandringen. Utredningen pekar bl. a. pti spr~'1ksv!1rig
heter. kulturella problem. idrntitetsproblem och kontaktpniblem och borde diirför enligt verkets mening ha tagit konsekvenserna av.dessa konstalt>
randen och i arbetet med slutbetlinkandet siirskilt heaktat invandrar- llCh
minnritetsaspekten.
Liinsstn·l'i.H'll i Stud.110/111.1 /ii11 finner att de förslag sllm socialutredningen för fram i en dcl avseenden iir posi1iva och viil iignade all forbiiltrn
det sociala arbetet. Dock anser hinsstyrelsen att utredningens förslag på
flera andra punkter mtiste omarbelas och kompletteras.
Lii11sstyrd.1·t•11 i Hallands /iin påpekar att den sociala verkligheten föriindras liksom ockst1 idecr m:h uppfattningar om socialpolitikens miil och
medel. Socialutredningen har enligt liinsstyrclscns mening Himnat utmiirkta beskrivningar härav. Möjligen kan sägas. att problcmcn ibland frams1<1r
som mindre allvarliga än vad de är. Länsstyrelsen framhåller att ett kiirvare samhällsklimat med omstiillnings- och andra svtlrigheter pii arbetsmarknaden samt ökning av antalet utslagna pi1 senare tid har stiillt socialv:1rden
inför större svårigheter än tidigare. Av detta märker länsstyrclsen emellertid inte mycket i betänkandet. Beskrivningarna och förslagen förefaller diirför länsstyrelsen ibland väl optimistiska. Med n~gon reservation bedöms
emellertid förslagen väl ägnade att utgöra grundvalen. pr1 vilken det fortsatta reformarbetet inom srn.:ialvärden kan bygga.
Liin.1·s1vrclse11 i Giitehor1:.I' och Hol111s liin vill särskilt understryka att
benämningen socialtjänstlag iir adekvat och tilltalande.
Liinssstyrl'lsen i Jii111tla11ds liin framht1ller att hdhetssyncn i det sociala
arbetet har fält direkt förankring i lag. vilket länsstyrelsen finner riktigt.
Uinsstyrelsen tillstyrker därför i princip utredningens förslag.
Lii11s.1·1yrl'1.1"e11 i Västerhottrns liin finner utredningens förslag föga kontroversiella och anser att de utgör en god grund för det fortsatta lagstiftningsarhctet. Länsstyrelsen framhMler att principerna stämmer viil överens med de värderingar som dominerar i samhället.
JO anser att uppläggningen av reformen är tilltalande ur mfmga synpunkter. Reformen innebär enligt JO ocksli en vlilkommen modernisering
och upprustning av socialvfirden i stort. JO ansluter sig till utredningens
grundHiggande principer med dess helhetssyn pa socialtjänstens insaher
och påpekar att förslaget öppnar nya möjligheter för det sociala arbetet.
dels genom att socialtjänsten kan verka också inom andra omräden än de
för socialvärden traditionella. dels genom att insatserna kan anpassas mera ändamälsenligt efter hehoven i varje särskilt fall. Sociala synpunkter
kan härigenom fä stöm: betydelse för samhällsplane.ringen. vilket anses
angeläget. Förslaget lämnar enligt JO även stort utrymme för nya initiativ.
såväl inom det allmänt förebyggande arbetet som i fråga om individuella
hehandlingsinsatser. Detta är på längre sikt ägnat att förbättra de sociala
arbetsmetoderna och därmed utfallet av hela verksamheten. JO ansluter
sig även till utredningens åsikt att åtgärder som rör den enskilde hör ge-
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nomfiiras i samförst:·1nd med honom. lat vara att detta s:1vitt g;i!Jer harn
lll'h ungdom inte kan g;illa reservati\lnsliist. Förslaget innel1iiller enligt
.10:;. urrfattning srtledes m;inga v;irdefulla moment och kan. riitt utformat.
inneh;ir:1 en förnyelse av sociah<1rden som bnge k;ints angeHigen. framförallt inom den traditionella Sl.lcialh.iiilrwerksamheten \H.:h nykterhetsvf1rden.

JO ansn dock att 11rpliiggningen av förslaget medför vissa komplikationer i den praktiska tilliirnrningen dels genom fr!invaron av rre<.:iseringar
od1 v;igledande uttalanden i m{mga delar. dels gerwm den valda lagsystematif\en som
friim~ta

inneh~ir

att mi·1nga olika lagar mt1ste tilfampas samtidigt. JO:s

anmärkningar nwt förslaget avser emellertid barnavården. Enligt

.IO:s uppfattning kan utredningens förslag pt1 detta l1mråde komma att leda
till en försvagning av socialvi·irdens harnavtirdande funktioner. UO:s ytterligare synrunkter i denna fr:1ga redovisas i avsnittet Socialtjlinsten - funkti\ln och uppgifter!.
Enligt l\1>111111111(/i.irh1111d1·1s llll'ning kommer so<.:ialutredningens arbete
att hli av stort viirde for det framtida so<.:iala arhetets inriktning och innchtill. Förhundet avser frlimst den kritiska analysen av nu gällande lagstiftning inom det so<.:iala området. avstiimningen av den utveckling som ägt
rum samt den framatsträvan som utredningen representerar genom att
bl. a. bet\lna det rolitiska arbetets betydelse samt kravet på metod- och organisatinnsutve<.:kling som en förutsättning för en utve<.:kling av den kommunala so<.:ialtjiinsten. Förhundet stiiller sig i huvudsak positiv till utredningens avsttindstagandc till en symplnminriktad so<.:ialtjänst. till det mera
generella syns~ill som ligger till grund for förslaget om införandet av den
k\lmpletterande Sl'Cialfiirsiikringsförmr111en !SOFT) samt till utredningens
markering av so<.:ialtjiinstens inriktning mot förebyggande insatser hl. a. i
form av strukturinriktat arhete. Förhoppningarna om att utredningen skulle ge förslag
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en klarare grlinsdragning mellan olika vtirdomraden har

emellertid enligt förhundets mening inte infriats. I det fortsatta lagstiftningsarbetet hör därför enligt fiirbundet denna fr:'1ga preciseras.
L<111dsti11gsf("irh1111d1't framhi1ller att den iiverarhetning. som socialutred-

ningen genomfört av rrincirbetänkandet Sl)m helhet innehär ett klarläggarnle o<.:h förtydligande av utredningens stiindpunkter. Den helhetssyn,
som heskrevs i princirhetiinkandet och som innehiir att socialtjänsten skall
hehandla varje enskilt ii.rcnde ur alla aspekter o<.:h med h.iälr av alla tillgängliga resurser förefaller i de nu framlagda förslagen ha modifierats och
givits en mera verklighetsanknuten innebörd. Förslagen utgör enligt förhumlet i stort sett en logisk följd av de e1farenheter och forskningsresultat
inom det so<.:iala omrftdet. som vunnits under senare iir. Förbundet kan i
huvudsak ansluta sig till de principiella synsiitt som framförs i betänkandet
och delar ut1wlningens urpfattning att de övergripande mt1len skall ges
stor tyngd o<.:h utgöra sociala och politiska riktm~irken för det fortsatta reformarbetet inom den sociala sektorn. Den nya socialtjänstlagen bör enligt
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mi'dinriktad ramlag kunna ut-

göra en ny och hiitlre platlform för detla arhete.
Srockho/111.1· /..01111111111 menar att ut1«xfi1ingen i mimga st~-ckeri har sin utgtingspunkt i förhidlamkn som inte liingre iir aktuella. Kommunen ansluter
sig dock till utredningens striivan mot helhetssyn och dess uppfattning nm
socialtjiinstens funktionsuppgifrer liksom ocks<'1 hetonandet av socialvf1rJens meJwrkan i samhiillsplaneringen. Striivan hör enligt kommunen vara
att olika organ som arbetar med miinniskor ges slidan kapacitet att siirhehan<lling av miinniskor med speciella behov kan undvikas. Kommunen p;·1pekar att utredningen inte i alla avseenden har lyckats klarliigga vilkL·n ansvarsfördelning som skall ri1da mellan stat. landsting lich kommun.
Norr/..iipings /..01111111111 vill hetona all utredningens förslag innehiir möjligheter till en viisentlig m:h sedan llinge önskad fliriindring av sociala insatser i samhiillet.

Ri/.:..\/i"irb1111Jer Hon och Skola finner att socialutredningen pa etl framgangsrikt säll förmåtl undanröja väsentliga delar av den traditionella fi.irmyndartradition som präglat vfadlagstiftningen. Förslaget till socialtjiinstlag förankrar enligt förbundet det sociala arbetet vid en ambition alt uppriitthälla respekt m:h aktning även för de svaga medhorgarna i samhiillet.
Förbundet villa andra sidan framhitlla alt utredningen undvikit att behandla de svftrigheter som socialarbetare nästan alltid hamnar i om Je bedrivit
s. k. samhällsarbete. Socialutredningens tystnad i delta avseende beror enligt förbundets mening ytlersr set! pä att man inom utredningen iignat socialvärden en mycket hristfällig politisk analys. Förbundet menar att en stidan analys skulle visat att socialv~1rdens griinser mot samhiillet inte i första
hand bestäms av resurser och ambitioner utan framfiir allt i vilken mi111 vi i
värt samhälle accepterar inflytandet frf111 en yrkesgrupp som i första hand
är ombud för ekonomiskt. socialt och psykologisk! svaga grupper i vt1r1
samhälle .
.'frcrige.1· .fi1//.;11c11sio111irers ri/...1:fi'irh1111d vill hetona att begreppet ··social
tjänst"" är all föredra framför ""social vf1rd'". '"Vtird"" for enligt förbundets
uppfattning tanken till ni1got som berör <len enskildes integritet medan
""tjänst"" är ett vidare och mera neutralt uttryck.

Fiir1'11i11gc11 S1·aigcs .1·ocialc/11:frr menar art Jet viktigaste i socialutredningens slutförslag är att det markerar ett historiskt uppbrott frf111 den
starkt symptom- och individinriktade lagstiftning som sedan sekelskiftet
reglerat socialvärden. Den mälinriktade ramlag som utredningen utformat
ger enligt föreningen en ny och bättre plattform för socialtjänsten. Föreningen instämmer i de huvudprinciper för den framtida socialtjänsten som
utredningen för fram och pekar ockst1 pli att betänkandet innehåller mt1nga
detaljförslag som bör kunna bidra till en positiv utveckling av det sociala
arbetet.

LO framhtiller all det i hetänkandet föreslas en genomgripande omvandling av socialv{trJen. som innebär all Je sista resterna friln den gamla fat-
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1igvi1rde11 - I vi·rng. fiirmyndcri rn:h förnedrande hehandling gcn1emo1 mhn-

niskor som lever under svara fiirhi"lllanden - suddas ut. I dess sUille kommer rn

socialtj~ins\

som hygger p[1 frivillighet. service och

het till histand fri\n samhiillet. lhrmed fl.)rsvinncr

~innu

sj~ilvklar r~ittig

cl\ par k\asslagar.

Utredningens reformförslag lir enligt LO:s mening principiellt riktiga och
ligger i linje med LO:s allm:inna ins@lning.
'/ CO nch .'freriges s1Jl"io110111j("irh1111d är av uppfattningen att lagförslagen

inneblir ett viktigt uppbrott fr~ln en siirlagstiftning som karakliiriserats av
moralism och symptomhchandling mot ett synsiitt som hetonar helhetssyn. Slilidaritet och en tilltro till m~inniskors egen handlingsformåga.

S1a1sko111rol/k11n1111i1fr11 anser att förslaget pr:iglas av en modern och
adekvat syn p~\ kPmmunernas roll i samhällsarhetet. Kommitten framhitller siirskilt att kommunerna ges stor frihet att själva mganisera de olika
verksamheterna efter lokala hehov ,ich förutsiittningar.

Bro11.1:fi"il"l'hrgga11,fr rc"llii't menar all utredningens förhoppning om framtida landvinningar pi:\ kunskapwmr(1det horde ha byggts under med beskrivningar av inhemska och utHindska erfarenheter och resultat av olika
sociala insatser och hehandlingsmetoder. Utredningen redogör visserligen
för nlika hehandlingsförsök och för utvecklingstendenser. men enligt rådets hedömning har man ännu inte funnit ntigra genvägar för att lösa sociala problem. Uppföljningar av olika insatser ger tyvärr ofta nedslående resultat. Rt1dct gör vidare den hcdtimningcn. att man p{1 kort sikt inte kan
förv:inta nf1gra stora omdaningar av det praktiska socialarbetet. Den övervägande amiden tjiinster kommer all bestiimmas av vilka problem och
önskemäl som de sökande har. liksom av vilka kunskaper och resurser
socialtjiinsten förfogar över.
S1ats/..111110rc1 framhåller inledningsvis att det rinns risker med att utredningar arbetar under st1 lirng tid som socialutredningen. Samhällsutvecklingen medför liitt att 11trcdningens utg~111gspunktcr blir föraldrade. Annat
reformarhete inom en sektor kan försenas om man under en Htng tidsperiod anser sig tvungen att avvakta slutförslag från en central utredning. Utredningsarbetet skulle enligt statskontorets mening ha kunnat delas upp i
llera etapper. Det hade dit varit lättare att behandla utredningens olika delförslag. säväl i utredningens egen framstiillning som vid remisshehandling
och i den allm:inna samhällsdebatten. Sluthetänkandets omfång kan ockst1
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försvttra för mr1nga intres~erade att ta mera aktiv del av inneh~1\let. Statskontoret anser vidare att utredningen har lagt för stor vikt vid betydelsen
av att byta heniimning och pi1pekar att det är verksamhetens art och kvalitet som slutligen avgör hur den kommer alt uppfattas och inte dess benämning. Det finns enligt statskontorets mening skäl som talar för all hehnlla
begreppet socialvfml.
Lii11s.Hyrclsc11 i Östergiit/a11d.1 /ii11 påpekar att en samhällsekonomiskt
svårbemästrad situation med ornstiillningsprohlem på arbetsmarknaden
har stlillt socialviirden inför betydande svåright:ter. Detta i\terspeglas dock
enligt fansstyrelsen endast i mindre omfattning i betänkandet.
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Lii11s.1·t_\'/"ds,·11 i Jij11/,.ii11i11g.1 lii11 anser att <:Il pmvandling av den svenska
so1:ialvtmkn i enlighet med vad utredningen har flireslagit iir en fraga p:1
H\ng sikt llm man diiri. siirskilt vad avser 1rygghetsm:1let. liigger mer iin
mycket allmiint angivna delmi·11. 1-iinsstyrelsen pi'1pekar att under den tid
som socialutredningen arbetat har vi i Sverige i stort selt haft goda knnjunkturer med ekonomisk tillvii.xt. vilket synes ha pi"tVerkat utredningen.
Aven om det it andra sidan inte finns anledning alt lftta det nuvarande konjunkturläget p!1verka vi1ra litngsiktiga mi"ll synes det fansstyrelsen finnas
skäl att - med hänsyn till den osiikerhet Slllll r{1dcr om bedömningen av
den ekonomiska och samhiilkliga ut vecklingen i viistviirlden under I 9XOtalet -- inta en mer försiktig altityd niir det giiller alt stiilla urr allmiinna
mål för vi\r egen utveckling och planering. Mot denna bakgrund anser liinsstyrclsen alt utredningen rednvisat en alltför optimistisk syn pi·1 samhiillets
möjligheter. s{tviil ekonomiska som personella. att bl. a. erbjuda ett rikligt
utbud av sociala tjänster efter individuella behov.
Liinsstyrelscn i 1Ha/111i>h11s liin sälter i fri\ga om inte utv(·1:klingen i samhället i dag och de problemkomplex som följt diirav och som SLKialvärden
och dess företrädare nu ställs inför delvis har förbigt1tt utredningen. Utslagningsmekanismer i dagens samhälle vars orsaker iinnu inte kunnat utredas eller överblickas har gjort att socialv{1rdarna fä.r möta människor.
som kommit att hamna utanför det normala arbets- och gemenskapslivet.
01.:h ta itu med svt1ra problem, som till största delen har med samhällsutvecklingen att göra. I debatten har även framförts att alla samhiillsorgan i
ansvarig ställning liksom arbetsgivare och fad;.liga representanter gemensamt måste söka komma tillrätta med bakomliggande orsaker till utslagningen och medverka till problemlösningar. Fragan iir därför om inte en sf1
vid ramlag som den framlagda socialtjänstlagen kan komma att bli sv{1r att
praktiskt tillämpa och dä1för öka den maktlöshet som m{1nga av socialdrdens företrädare gett uttryck för inför dagens problem. Länsstyrelsen
framhåller vidare att det liksom i prim:ipbetänkandet saknas försök till
kartläggning av det klientel som socialvftrden har att arbeta med och ~iven
en analys av hur de ökade n:surserna inom olika socialvttrdsområdcn kommit klienterna till del. I motiveringarna till sina förslag har utredningen avstått från att åberopa resultat från den om än bristfälliga forskning om uppkomsten och lösande! av sociala problem som bedrivits. SJdan forskning
har nämligen utförts såväl inom som utom landet. De slutsatser som utredningen anser sig kunna dra i olika fr:'.lgor framstär för länsstyrelsen emellanåt som vaga och ej heller alltid väl underbyggda. Forskning i berörda
hänseenden måste enligt länsstyrelsen anses oundgängligen nödviindig
som underlag för so1:ialvtinlens föreslagna medverkan i samhällsplaneringen.

Lä11sstyrelse11 i Äfrsborgs liin konstaterar att utredningens förslag i princip innebär att verksamheten på det sociala fältet övergår fri\n symptomorienterade insatser till en alltmer utvecklad helhetssyn. En sådan ut veck-
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ling förefaller liinsst yrelsen riktig. J likhet m<.'d liinsstyrelsen i Malmöhus
Hin anser liinsstyrelsen emellertid att de slutsatser som utredningen drar i
olika frägor emcllan:'ll framsti'tr som vaga och inte alltid väl underhyggda.
S1·l'rigc.1· socio/og.fi'ir/m11d iir av uppfattningen att utredningen vilar pä ell
pt1fallande hriickligt empiriskt underlag.
Stat1·11s l11111clikar11mld framhftller att socialutredningen har utgiltt frtm
vissa allmiingiltiga mfö ol'.h mot hakgrund av dem sökt hiirkda hur olika Slll'.iala insatsi:r hör vara utformade för att mftlen skall uppnt1s. Detta fär enligt rådets mening oftast till resultat att hegrepp relateras till varandra p[t
ett teoretiskt plan utan att nägon verklig kunskap förmedlas. Konkreta frt1ges1iillningar har hamnat i skuggan. Statens handikapprad anser att man i
större l•mfattning skulle sökt analysera och strukturera de behlW av olika
atgärder som finns od1 Wtit dessa utgöra en grund för hur olika sol'.iala insatser hör utformas. Betiinkandet iir enligt rt1del i mfö1ga stycken alltför allmiint htillct för att man skall kunna fri n{1gon klar uppfattning om vilka konsekvenser förslagcn för för det praktiska SlKialarbetet.
Nyktahcl.1Tc'ird1•11s a11.1talt.1:/i'irh1111d betonar att nykterhetsvi\rdslagen
har utgjort stommen i ett författnings-. organisations- och bidragssystem
som. trots iltskilliga brister. har markerat och verksamt främjat samhällets
ansvarstagande för alkolholskador. Även om en övergång till samordnad,
minJre symptomfixerad vf1rdlagstiftning får anses pökallad. förefaller det
sätt pti vilket socialutredningen vill förverkliga dessa intentioner vara ägnat att väcka oro. Ett an1agande av den föreslagna socialtjiinstlagen. d~ir
nykterhetsviirden spi\rlöst försvunnit. framsrnr i förening med de förordade slatshidragsprinciperna som klar nedtoning av nykterhetsvi\rJens betydelse. Detta ler sig närmast paradoxalt i ett läge. där alkohol-;kadornas utbredning och svårighetsgrad utgör pftträngande realiteter. som hos omdömesgilla och sansade hedi.imare framkallar allvarliga hekymmer for framtiJen. Förbundet avstftr fr~tn att närmare utvel'.kla dessa allmiinna synpunkter. som intc speciellt rör institutionsvården. men vill understryka all de
alkoholskadades vf1rdbchov synes kräva hetydligt större uppmärksamhet
än vad som skett i slutbetänkandets allmiinna motivering ol'.h lagtext.

Si·enska 11yktcrhl't.n-1'il-J.1ji'irh1111det framhåller att utredningen mera ingående borde ha berört missbrukarnas problematik i utredningens olika avsnitt.
Rik.\:fi'irh1111clet ji)r l(jiilp 1/1 liikemdl'lsmisshrukare finner att utredningens
brist på egna undersökningar och bristen på hänvisningar till andra undersökningar gjorda pä socialpolitikens område iir skrämmande. Socialutredningen skulle enligt förbundets mening under sina tio utredningsår ha kunnat göra en banbrytanJe socialpolitisk insats genom all t. ex. undersöka
sociala missförhållanden. FörhunJet frågar sig varför utredningen inte har
gått in i bostadsområden i förortssamhällen och undersökt t. ex. strukturer. boendesegregation och anledningarna till att människor är i behov av
socialhjälp. Utredningen borde enligt förbundet också ha hunnit med att
undersöka nagra s. k. multiprohlemfamiljers situation.
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Rik.1:fiirh1111dct J('ir .1o<'illl ''"" lll<'lltal hiil.1<1 menar all det finn~ en allvarlig hrist i heUinkandet som besti1r i all utredningen inte tillriickligt har analyserat de strukturella och andra förh~ilhinden som orsakar dler hidrar till
"störningar" i ~amhiillct. Hiir borde utredningen enligt fiirhundcts mening
hart ett mera utvecklat samrad llll'd bl. a. symptornförbunden inom handikapprörclsen.
S1·<·11.1/..a riid11 kors<'! finner all utredningen inte niirmare har analyserat

de faktorer i samhiillet som medverkar till all miinniskor tvingas lfönna arbetslivet. att en~amhet. isnlcring. misshruksprnblcm. eknnomisk otrygghet etc. urrknmmcr. I den allmiinna socialvimhdehatten har enligt organisationen en viss pessimism vunnit insteg betriiffamk socialtjiinstens möjligheter all motverka negativa rrocesser och bidra till strukturella foriindringar. En analys av nrsaksförhi1llandena hade enligt organisationens uprfartning kunnat pi1visa socialtjiinstens möjligheter och hegriinsningar. niir
det giiller att p{1verka och fi.iriindra de faktorer i samhiillet. som är ogynnsamma för enskilda och grurrcr.

Lagstiftningens uppbyggnad

/\.11111111arriille11 i G"itehorg anser att utredningens förslag till lagtext gcnomgf1emlc iir skrivna pi1 ell enkelt och ledigt spri1k. Texterna iir klart och
redigt uppbyggda. Man kan diirl"i.ir enligt kammarriitten förutse att lagarna
blir forh~illandevis liittillgängliga s;\viil för de tjänstemiin och förtroendevalda som skall bära ansvaret för den praktiska tilliimpningcn som för en
bredare allrniinhet.
Enligt /..am111arrii11c11 i S1111d1Tal/ är det förenat med uppenbara fördelar
att fiirutsiillningarna och villkoren för kommunernas stöd och hjiilr i1t dem
som är i behov diirav anges i en och samma lag. Därigenom friimjas iivergimgl'n frtin det nuvarande viirdomriidesbundna hl'traktelsesiittet till den
helhetssyn inom vf1nl- och behandlingsomrflllet som varit en ledstjärna fi.ir
hela det omfattande utredningsarbctet. Kammarrätten har sfdunda inget
att erinra mot den sammanföring av bestämmelser som förslaget till Sl)Cialtjiinstlag innefattar.
Utredningens förslag till indelning av lagstiftningen i olika lagar tillstyrks
uttryckligen av lii11sstyrdsl'11 i Blekinge lii11. Övriga remissinstanser som
har angett sin standpunkt i frf1gan tar emellertid avstånd frfln förslaget.
Till de remissinstanser som är kritiska i detta avseende hör .1·ocia/.1·1vrdsc11 som anför.

Socialutredningen föreslår att den nuvarande lagstiftningen skall ersiittas av fyra nya lagar. nämligen socialtjiinstlagen. lagen om social nämnd.
lagen om socialförsäkringstillägg och lagen med särskilda bestämmelser
om vård av underårig. Härtill kommer en del särskilda bestämmelser och
ändringar i annan lagstiftning. t. ex. för~ildrabalken. Dlirmed har utredning-
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en avstatt rr;·in att realisera dcn i prin1.:ipbctiinkandet framlagda iden all
i1stadkomma cn cnhetlig sticiallag diir all ,·iisentlig lagstiftning om dcn sociala vcrksarnhetcn finns s;imlad. En fortsatt uppsplittring p11 flera lagar
mcdför enligt socialstyrclscns uppfattning mindrc överski1Jlighct tich svi1righckr vid tilfämpningcn. Niir det giilkr t. ex. den s11ciala barnllms11rgen
rön:sH1s denna bli regkrad i siiviil socialtjiinstlagen som i lagcn mcd siirskilda be.~tiimmclscr om viin.l av underftrig. Socialstyrelsen anser att det finns
skäl att ifriigasiitta Jet stora antalet lagar och att man bör överviiga en samordning av lagstiftningen i cn "sticialhalk".
Socialstyrelsen lir vidare tveksam inför uppdelningen av socialtjiinstlagen i de tre m[tlgrupperna barn. iildre l)(:h handikappaJe. Enligt styrels.:n
strider en s:'1dan uppdelning mot ramlagens mi"ilsiittning och kan motverka
syftet att utveckla en socialtjiinst som iir öppen för alla. Styrelsen bct11nar i
detta sammanhang all det iir angeHiget all en ramlag inte ger preciscringar
~om

kan styra det sociala arbetet i icke önskad riktning.

l.1i11.1styrd1·c11 i S1od./10/111s hin anser att en fortsatt uppsplittring pft flera
lagar mcJför bristande systematik. mindre översktidlighet och JiirmeJ svårigheter viJ tillämpningen. Genom en enhetlig sociallag skulle enligt länsstyrelsen en önskviird samordning kunna uppn!1s bl. a. när det giiller barnomsorgen, som nu fi.iresli1s bli reglerat.I i s{lViil

socialtj~instlagen

som i lagen

med siirskilda bestiimmclser om vf1rd av underf1rig och i fiiriildrabalken.

/.ii11sstyrel.s1'11 i \iiir111/w1ds liin, J-"11/11 /\01111111111 och Srerigl's .rnl"i11(fi"ir/m11d
för fram liknandt: synpunkter.
Lii11sstyrel.11•11 i Jiimtlands liin ifritgasiillcr om inte i varje fall best~immcl
serna i socialnämndslagen skulle kunna tas in i lagen om socialtjänst. Även
lagen med särskilda bestämmelser om vtirJ av underr1riga borde enligt
länsstyrelsens mening kunna inordnas i socialtjiinstlagen.
JO framhäller att man enligt förslaget i ett flertal barnavtirdshrendcn
måste tilliimpa sr1väl socialtjiinstlagen. socialnämndslagen. lagen med särskilda bestiimmelser om vi1rd av undertirig och förä\Jrabalkcn som bestämmelser i förvaltningslagcn och förvaltningsproccsslagcn. Man kan enligt JO inte frigöra sig fn)n intrycket att önskemtdet att reglera alla tvi)ngsätgärder pt1 annat sätt än genom socialtjänstlagen har fritt dominera förslaget i alltför hög grad pä bekostnad av de prakt iska synpunkterna. JO tilllägger att vissa föreslagna regler fätt en direkt olämplig placering och menar att man inte kan bli annat iin överraskat.I dt1 man finner t. ex. bestämmelser om förbud mot att mottaga vistelseharn under kapitlet om vt1rdnad i
föriildrabalken eller den allmiinna bestämmelsen om skyldighet att anmäla
barnmisshandel m. m. i socialnämndslagen.

3

Övergripande mål
En klar övervikt bland remissinstanserna tillstyrker att säd ana övergri-

pande mäl som utredningen har förcslagit tas in i socialtjänstlagen. Behovet
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av ytterligare övergripande mål p{ltalas i tkra remissvar. Rhtten till arbete
nlimns frlimst i detta sammanhang.
Kritiken mot förslaget gär l'rlimst ut p!1 att mrikn utgl.)r allmlint h{11lna
grundsatser som inll' har en plats i SlH.:ialtjlinstlagen. De rcmissinstanscr
som ger uttryck !'lir en s[1da11 uppfattning föredrar i allmlinhct
~amhälkts

all

mttlcn fiir

socialtjl'1nst anges mera konkret och preciserat.

Tillstyrkllndl' re111i.1.,·1·11r
De remissinstanser som har en positiv eller övcrvligamk po~itiv instlillning till förslaget i denna del lir kam11111rrii11en i Giitehorg, kri111in11fl·iirds-

hrot t.1jiirehyggl111de ni det, soci11lstyrd1e11. ,,k, 1/ii1"1'r.1trrl'l.11·11.
11rh1'tsmark1111dsstyrds1·11. lii11sstyrdser1111 i Stocf..hol111.1. Up11.\'l1/11. I\ alm11r. Skarnhorgs. Örehro, \/ii.1t1111111/1111lls. \!iis11·rhot1en.1 och Norrho1t1·11s
hin. Ko1111111111.f('irh11ndl'I. /,11ndsti11g.1.fi'irh1111dct . .fll'rtall'I ko11111111nl'r. sociologiska i11stit11ticmen 1·id Stockholms 11nirersit<'I, Nykte'rhl'tsriirdl'l'llS
la11d1:fiirh1111d. Si 'l'llska 11_1·ktl'rhc1.11·ilrd1:fiirb11ntfrl, · Siill.1ktifJ('/ l.iinkam11.1
rik.1:fi'irh1111d, /,iinken.1· K a111ra(/i.irh11llll, Alkol1t1/prc1h/em11tikff.1 rik.1c1rganis11tio11, Handikappfi'irh11ndl'n.I' ce11rr11/ko111111itfr, D1• lwllllif..11111111d1's ri/...1.f('irb1111J. Ko111m11nal- och /11ndsti11g.11111.1tiil/da .f{1111ilja1/dgi1·11n·.1· ji'ircning,
Örl'rl'(lkama.1· rik.\fi'irb1111d, Sl'l•nska Di11ko11siills/..11pet. Fiirl'ningen Sl'l•riges socialchc:/l'r. 1.0. J'CO. SACO/SR. Sraig1•.1· socicmomer.1 rik.1:fi'irh111ul.
Sreriges socionom.fi'irlmnd, S1·crigl's .1ocia(/('irh11llll, S\'(·11.1/..a kyrkans dia.1 tyrel.H·n.

koniniimnd och KDS.
Kc1mm11rriitrcn i Ciiitl'horg understryker att det i en lag av ramlagskaraktlir är av slirskild vikt att lagstiftaren klart markerar syftet med den verksamhet som beskrivs i lagen. rnirigenom underlättas enligt kammarr~itten
tolkningen och tilHimpningcn av de enskilda bestlimmelserna.

Stockholms /..ommw1 och Fiirl'11i11gei1 S1·l'riges .1uciulch1'.ft'I' anser att 1.k
allmänt hällna målen har ett beriittigandc genom att de anger en viljeinriktning och på sä sätt kan påverka utvecklingen inom sm:ialvärdsomrt1det.

Malmö och Viister<ls ko1111111111a ser de övergripande mälcn som politiska riktmlirken for en utve\.:kling på Hingre sikt. Vlistcras kommun betonar
att den föredrar den formulering utredningen har föreslagit framför en mer
konkret anknytning till socialtjänstens verksamhet. Med mf1lcn klart utsagda i lagen skapas enligt kommunens mening bättre förutsättningar för att
vlirderingarna hälls levande och aktuella såviil i det dagliga arbetet som i
det mer H'rngsiktiga reförmarbetct.

Lin/..iipings kommun anser att en fördel med övergripande mål är att förslag och åtgärder i det praktiska arbetet kan prövas mot dessa mäl.

SACO/SR framför liknande synpunkter.
Flera remissinstanser ser i de övergripande m::\.lcn en markering av ett
nytt förhäl:ningssätt till människor som söker bistånd. TCU anser att detta
förhållningssätt är betydelsefullt genom att man betonar att andrct proces-
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ser iin friimst inJividuclla utlöser eller förstiirker psykiska od1 sllciala svårigheter. Li11kiipi11gs /;,01111111111 vill siirskilt fi.ista uppmiirksamheto.:n pt1 den
positiva miinniskosyn som knmmer till uttryck i portalparagral'en. Mu/111ii
/;,01111111111

finner att innehfillet i portalparagrali:n markerar ett bestiimt av-

stfmdstagande fri1n den konservativa syn i socialpolitiken som ser orsaken
till miinniskors sociala problem i brister hos den enskilde individen. Enligt
knmmunen framhalkr malforrnuleringen i stiillet samhiillets roll i olika problemprocesser och ger uttryck fiir en positiv tilltro till miinniskan som
handlandc varelse. Skiii·d<' /;,01111111111 framhåller all rnälen p;'1 ett förtjiinstfullt

~att

anger den anda som hör genomsyra socialtjiinstens verksamhet.

- Andra remissinstanser s11m framför liknande synpunkter iir .wciulstyrt!l.1'<'11, St'<' rig<'.\ socio111 •11(/i'irh1111d och S1111d1Tul!.1· /;, 01111111111.

Aven sÅ.oliil'cr.1·1.vrd.\'l'll

ger uttryck för en positiv instiillning till Je före-

slagna övergripande miilen och konstaterar att dessa shimml!r viil överens
med motsvarande mill för skolan.
En betydande andel av de rernissinstans1.:r som tillstyrker förslaget betonar att socialtjiinsten inte ensam kan förverkliga målen och förordar diirför
att mi'llcn ges giltighet iiven ptt andra samhiillsområden, varvid siirskilt
niimns hostadspolitikens, arbetsmarknadspolitikcns och niiringspolitikens
omrf1den. Till dessa rcmissinstanser hör.flera lii11s.1·1yrelscr och ko1111111111ff,
.'fre11.1ku 11yk1crhet.1Tlircl.1:fi'irh1111det. l.ii11kc11s l\.11111ra~f(irh1111d, J>e ha11cli-

Å.111>11acles riÅ..1Ji'irlm11d, Ö1·1•n·uÅ.11rnas rik.1:fi"irh1111d, h'ire11ing1'11 St·('l"igcs
.l'l)('ialcl1c:frr, S1·erige.1· socia/fi'irh111ul, LO, SACO/SH och S1·('fige.1· .wcio110111er.1· ri/....1:fi'irh111ul.
Flera remissinstanscr iir av den uppfattningen att utredningen horde ha
markerat klarare att riittcn till arbete iir ett av Je mäl s(1m socialtjiinsten
hiir verka för.
Arhe1.1111urk111Hls.11yrd1·e11 betnnar det tydliga sambandet mellan insatser
inom ramen för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och socialvärdens uppgifter. Styrelsen anför.

Arbetslivet har en mycket hetydclsefull roll för individens sociala situatilin. inte enbart vad giiller försiir_iningsmöjligheter. Arbetslivet har ocbft
en viktig roll för den enskildes möjlighet till sjiilvförverkligandc och sjiilvrespekt. fi\r att förverkliga mftl llm ökad jiimstiilldhet mellan olika gruppn
samt för upplevelsen av delaktighet i samhiillet. Styrelsen vill därför starkt
understryka vikten av att alla som kan och vill förvärvsarhcta hereds tillfälle till sysselsättning. Det finns enligt olika undersökningar ett klart samhand mellan hi.ig arbctslöshetsniva och antal socialhjiilpstagarc resp. förtidspensionerade. Det iir också vår erfarenhet att de aktuella personerna i
fors ta hand vill ha arhete. Styrelsen vill därför poängtera betydelsen av att
resurser skall finnas till förfogande för framåtsyftande insatser inom ramen
för arbctsmarknadspolitiken. Samhällets strävan att genom arbetsmarknadspolitiska och andra insatser bereda arbete ät alla som kan och vill arbeta är därför av avgörande betydelse för att förhindra uppkomsten av sociala prohlem. I detta sammanhang vill styrelsen peka pä den ökade inrikt-
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ning mol ätg:irder fiir alt förebygga arbetsliishet 1H.:h umkrHilla llmqiillning
som de arhetsmarknadspulitiska insatserna föll under senare itr. Som excmpel rft s[tdana insarser kan niimnas u1bildningsinsa1Se1' i fiirclagcn och
olika syssclsiittningsstöd fi.ir all uprskjuta eller fiirhinJra permitteringar
och uppsägningar. Samtidigt har ocksti bcllllVcl av f1tgiirder snm 11nderliittar och frlimjar nyanstiillning av rersonal framträtt allt tyJligare. Det iir
llCkst1 enligt styrelsens upp fot tning viktigt all st1 lfrngt miijligt anpassa arhctsuppgifter och arbetsplatser till de arhetssökandes önskemtil och förutsiittningar fiir all möjliggöra för grnpper som r. n. stf1r utanför arhetslivet.
framför allt de arbetshandikappade. att fä fotfäste på arhetsmarknaden.
För många arbetshandikappade kriivs iiven andra fiiriindringar t. ex. vad
gäller arbetsorganisation. arbetstidens förliiggning och arhetskamraternas
och arbetsledarnas instiillning till de villkorligt arhetsfora. Det kdvs sttledes omfattande insatser friin samhiillets sida for alt förhindra utslagning
och förhiillra sysselsiittningsmiijlighetcrna fr\r de arhetshandikappade.
Samhiillet p;\tar sig stora kostnaJer för försörjning av dem som bedöms
som utslagna frtrn arhetslivel mellan stor itterhållsamhet räder inför de resurser som skulle behövas för att förebygga eller upphiiva en sådan utslagning. Styrelsen vill i detta sammanhang erinra om den analys och de förslag för att förbättra förhållandena för de arhetshandikappade som nyligen
framlagts av sysselsiit1nings11tredningen. Anpassningsgrupperna. som bygger på trepartssamverkan mellan företag. fackliga organisationer och arhetsförmedlingen. kan spela en viktig roll när det gliller att främja rl!kryleringen av arhetshandikappade på den reguljiira arbetsmarknaden liksom
när det gäller alt motverka utslagning av arbetskraft frän företagen. Men
hittills har arhetsförmedlingen inte förfogat över de personalresurser som
är nödvändiga för att anpassningsgruppernas arbete skall motsvara förväntningarna. Styrelsen vill dock. liksom socialutredningen. hetona att det
utiiver servil;e frtrn arbetsförmedlingens sil.la. ofta krävs andra individinriktade åtgärder för att handikappade skall kunna ta och behålla förvärvsarbete. De handikappade iir i hög grad beroende av sådant stöd från kommunernas sida som arhetsmarknadsmyndigheten inte kan bidra med. t. ex.
vad gäller bostadsfrägan och möjligheterna till dagliga resor mellan hostad
och arbetsplats. När Jet exempelvis giiller de social-medicinskt handikappaJe erforJras totallösningar Jär stödinsatser omfattar säviil arbete som
fritid. Styrelsen anser det ockstt viktigt att betona kommunernas ansvar för
sysselslittningsfrt1gorna och alt det lir angeläget att kommunerna i större
utsträckning iin f. n. tar aktivt ansvar för sysselsättningsplaneringen i samverkan med arbetsmarknads myndigheten. Denna planering kan bestå i att
analysera hrister i lokala arhetsmarknader. utnyttja den knmmunala budgeten i sysselsättningspolit iskt syfte och alt beakta syssclsiittningsfrägorna
viJ verksan1hetsplanering och planering av bostadsbebyggelse eller annan
fysisk planl.'ring. Sysselslittningsfrhgorna bör således ptt ett bättre sätt iin
f. n. ingfl i den kommunala planeringen. Det är vidare angeläget att kommunerna i egenskap av stora arbetsgivare förhättrar framförhållningen när
det gäller lämpliga sysselsättningsobjekt som kan utnyttjas vid lägen med
hög arbetslöshet. Denna planering bör alltså vara starkt inriktad på att
snahbt siitta in åtgiirder.
Skofri1·as1yrd11·11 vill för sin del beteckna rätten m:h möjligheten till ar-

bete som en väsentlig livskvalitet i varje ung människas tillvaro. Enligt styrelsen följer det av kommunens uppföljningsansvar - ytterligare under-
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stniket genom syssclsiittningsutredningens förslag till intensilierad arbetsförmedling för 1mgd!lm - att stor vikt biir liiggas vid detta grundliiggandc
sociala mf1I.
Fijrl'11i11g1·11 St·l'rigl's .11wiulclll'.frr understryker att ett av de viktigaste
mälcn biir vara att tillforsiikra alla medborgarc i arbetsför älder ett meningsfullt arbete. Fiireningrn p!1pekar att arbetet har en grundliiggande betydelse fiir miinniskors miijlighetcr att behålla eller återvinna sin delaktighet i den sociala gemenskapen. Riitten till arbete biir diirfor enligt föreningen lagfastas.
Även S1·1•rige.1 .1oci111101111Ts rik.\(i"ir/m11d anser att riitten till arbete bör
tas in i portalparagrakn. Ftirbundct anför.
Allas riilt till arbete iir en l'örutsiittning för att utredningens intentioner
med den framtida socialljiinsten skall kunna förverkligas. Den hör diirför
finnas med som en viisentlig bakgrundsfaktor iiven om socialtjiinsten inte
ensam kan garantera allas riitt till arbete. Men socialtjiinsten kan verka för
denna riitt i samarbete med de organ som har den primära skyldigheten att
förverkliga den fulla sysselsättningen dvs. i första hand arbetsmarknadens
organ. Somliga kanske hiivdar att denna riitt ingar som en självklar del i de
övriga fyra övergripande mttlen. Förbundet delar den uppfattningen men
menar att allas rätt till arbete iir av så vital betydelse för människans sociala situation att den siirskilt måste markeras och betonas.

Andra rcmissinstanser som betonar riitten till arbete som en betydelsefull del av en övergripande mti.lsiittning for socialtjiinsten är Öl'crl'llkilmas

ri/...1:/f'irh1111d, TCO. Stocklio/111.1, Kalmar och Gmms kommuner samt S1·crigl'.1 .l'Ocill(fi'irh1111d.
TCO päpekar vidare att inte bara rätten till arbete utan även riitten till en
bostad ~ir en viktig förutsättning för social rehabilitering.
S1·1·rigc.1· socia(fi'irh1111d anser att det i lagstiftningen bör markeras all socialtjiinsten - utöver riitten till arbete - bör verka för rätten till utbildning.

S1·1•rigl'.\' .rncionomffs ri/...1:fi'irh1111d framhåller att riitten till personlig integritet genomsyrar hela socialutredningens förslag. Utredningen föreslår
bl. a. skärpning av handlingssekretessen och tystnadsplikten inom socialtjänstens omrade och tvingande bestämmelser om gallring av socialregistren. Förbundet delar utredningens syn att respekten för miinniskans integritet iir utomordentligt viktig dels för att kunna ut veckla socialtjänsten
enligt principerna om frivillighet och samverkan med den enskilde. dels fä
människor med sociala problem att sjiilvmant söka samhällets bistånd. Enligt förbundets mening bör därför rätten till personlig integritet ingå i pl)rtalparagrafen och utgöra ett övergripande mål för socialtjänsten.

Brott.\/i'-ir1•hyRg1111de rådl'f anser att det hade varit av viirdc om utredningen i förslaget till ramlag markerat att förebyggande av alkohol- och
narkotikamissbruk och åtgärder mot ungdomsbrottslighet skall vara viktiga mål for socialtjänstens verksamhet.

Prop. J979/80: J

47

.Ä.ven annan kritik i\n önskcmi°lkl 11111 en starkare betuning av vissa m1tl
förs fram av remissinstanser som i princip lir positi\'a till förslaget.

SACO/SR anser att <len enskildes ansvai· fiir sitt eget liv hör komma till
klarare uttryck i lagen. Det r[1der enligt organisationen ingen tvekan om att
utredningens intentioner iir att den enskilde har ansvaret for sig sjiilv uch
sina handlingar och att sllcialtjiinstcns insatser blir aktuella niir de egna resurserna behöver försUirkas eller komplctleras. Praktiskt verksamma so..::ialpolitikcr och socialarbetare har emellertid erfarenheter av att enskilda
medhorgare och samhiillsorgan ofta agerar s1>m om socialvtirdcn kunde ta
över ansvaret för enskilda miinniskors handlingar och livsföring. Org<111isationen anser lhirför att SlKialutrcdningens intentioner om den enskilde individens ansvar för sin sociala situation mf1ste kllmma till klart uttryck i lagens första paragraf.
Även Giitchorgs /..01111111111 och ,·1//..ohol11rol>/n1111ti/..as ri/...1org1111i.\'tltio11
hetonar den enskildes eget ansvar. Giitehorgs k1m1111un pf1pekar att den föreslagna lagstiftningen ger socialtjiinstcn en mycket aktiv och framtrliuande roll i samhlillslivct. Kommunen befarar att detta kan leda till ett minskat
ansvarstagande från den enskilde nlir det giiller dennes egen sociala situation. I stället hör socialtjiinsten gcnomgacnde verka utilhrn förutsiittningen
att den enskilde har ett si\dant ansvar. Bistånd hör stilcdes ges pä ett sådant
sätt. att den enskilde behåller sitt ansvar. Det iir härvid enligt kommunen
av vikt att hjiilpen fftr en förehyggande och rehahiliterande inriktning. Den
för alltså inte utformas pi\ ett siitt som medför en passivisering och/eller ett
permanentamle av hjiilphehovet. Kommunen understryker att det iir
olyckligt om effekterna av socialtjlinstlagcn blir att miinniskorna i ökad utsträckning överlater pf1 socialtjänsten att lösa sina problem.
Några remissinstanser anser att utredningen har skjutit den ekonomiska
tryggheten allt för mycket i förgrunden. Till dessa hiir KDS som finner att
socialvården ges en starkt materiell markering. Begreppen levnadsnivft,
trygghet och jämlikhet fär enligt KOS ett enbart materidlt innehåll. medan
begreppen livskvalitet. solidaritet och gemenskap får en mindre central
sUllning än de horde ha. S1·c11s/..a di11/..onsiill.1'ka1>1'/ iir av samma uppfattning och framhåller att utredningen alltför okritiskt har godtagit samhiillsutvecklingens ensidiga inriktning pt1 den teknologiska och ekonomiska expansionen. Därmed riskerar man enligt siillskapct ocksi1 att mälsiittningen
för den framtida socialvtirdcn hlir alltför materiellt inriktad. sä att begrepp
som levnaclsnivtt. trygghet. j~imlikhet fylls med enhart materiellt innehåll.
Begrepp som livskvalitet. <;olidaritet. integritet. gemenskap skjuts dhrmed
Hitt tit sidan som mindre hetydclsefulla. Även S1·e11sk11 /..yrkan.1 diako11i11iimnd ger uttryck for denna uppfattning.
A 1·styr/..a11de rcmis.1'\'11r

Negativt eller övcrviigande negativt instiillda till förslaget iir justitil'ka11.1/em. ri/...1åklagare11, .'frea h111Tiill. /..u111111111Tii11c11 i S1111d.11·al/. da111i11-
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s1iddio111·11. ri/...1r1•1·isi1>11.\\'1'r/..c1. lii11.\.\tyrcl.1cm11 i (is1crgii1/1111d.1. Jii11/..ii11i11g.1, G111/1111ds. Kri.11ia11stad.1. ;\fu/mii/111.1. l/ul/1111d.1. _,\11·.1'/}llrgs ll!..:h 1'011l'•trhl'fg.1 liin. //11/m.1·1c11/.1 /..om/J/1111. Ri/...1Fir/n1111/c•1 mol al/..ohc1/111i.1shmk.
Ri/,sfi"irhundet Ji'ir /1,iiilt' 1/1 lii/..i'ml'ddsmisshm/..arc. S1·<·11.1k k11rtilur.1.fhr<' 11i11g. Fiirt'n ing<' 11 Si 'l'rigc• .1 .fi'i 1·1/rd.1·1;ii11.1·11•1111i 11. S 1·l'figl'.1 /..1 •111111111w /(jii 11.1 tc111111111c(/i'irl>1111tl. SAF. IRF. S1·n1.1Ju riida /..ur.11·1 och Fiirc11i11gl'11 /Jar11e11s riirt i .111111hiil/c•1.
I kritiken mot förslaget fors niira nog genomgt1ende fram uppfattningen
att de fiireslagna övergripande mtilcn iir allt fiir allrniint httllna och att mti\en for '>ncialt.i~msti.:n i sbllet bör anges mera knnkret.
RikHl/../ug11rc11 framhttlkr att viirderingar av den art som de föreslagna
malen

~1terspeglar

inte iir unika fiir sucialpolitiken utan torde giilla all sam-

hiillsvnksamhet i 'it ort. De uppfyller ej heller sl1dana krav på entydighet
od1 konkretisering som bör stiillas i en lag av denna typ. Enligt riksåklagar..:n borde erford..:rlig pregnam tlch klarhet kunna vinnas om den inledande
besh'1mmelsen i stiillcl tar sikte pi1 de dclmitl som lagen behandlar i de följande avsnitten.

K1111111wrriillc11 i S1111d.1Tul/ iir av samma uppfattning och förordar att
p<irtalparagrafcn ges en lydels..: som mera direkt tar sikte pt1 socialtjiinsten.
Andra remissinstanser som ger uttryck rit denna tanke iirj11stitiek11nslcm.
Sr1·u h111Ttit1. da1ui11.111i'ktic1111·11. rik1r,.1·i.1i1111.\'\'1'r/.. ct. /ii11.1.1·tyrclscma i Jii11/..ii11i11gs. K ri.11iu11.1·tllli.I. l/al/amls och K c1pparhcrgs liin, Halmstads kom-

1111111. Ri/...1:fi"irh1111dct Fir liiii/11 åt lii/..t1111·del.rn1isshm/..1irl'. Srcnsk k11rator.1.fi'irc11i11g, Fiire11i11g1·11 S1·erige.1 .fi'ir1/rd.1tjii11.111·111ii11, Srerigcs komm1111a/1jii11.1tc·111111111<(/i'irl)//11d. SAF. l.RF och Sn'11.1/..11 riida kor.l'l't.
Lii11.1".1·1yrt'lse11 i Äli·shorg.1· /iin anser att mälbeskrivningen iir nägot av en
framtiJsvision. Enligt Hinsstyrclsen är det viktigt att giillande rätt framför
allt ~ir ett arbetsredskap for de p..:rsoner och organ som skall tillämpa lagstiftningen. Uinsstyrelsen finner dessutom att formuleringen av m5.lcn iir
vilseledande. Länsstyrelsen anför i dctta sammanhang.

*

Som exempel p11 det fels lut I kan leda till kan nämnas all en jiimförelse med h i förslaget ger vid handt:n att socialnämnd far laglig möjlighet att
i ett enskilt fall ge ekonomiskt eller annat bidrag enbart i sytit: att åstadkomma jiimlikhet i levnndsvillkor. I 6 i förslagt:t siigs nämligen att den
enski\Je kan "inom ramen for socialljiinstens syfte ges ekonomisk eller annan hjiilp av niimnden·· medan ett av syftena i I *är att åstadkomma jämlikhet i levnadsvillkor. Att nä.got behov av hjälp för uppehälle eller dylikt ej
bd1iiver föreligga framgt1r av 5
Kommentarer med anknytning till bland
annat 6 visar att avsikten med denna best~immelse är att ge socialnämnd
möjlighet att i klientarbetct använda de medel som biist gagnar individen i
den situation han befinner sig. Det iir st.ledes frhga om ett renodlat socialt
arbete. Denna bestämmelses innebörd tillstyrks därför. Med den föreslagna utformningen av I och 6 *§ ges kommunerna emellertid anvisning att
agera lfmgt utanför den sociala sekwrn. Det torde ej vara socialutredning-

*

*

*

*.
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ens mening att utan att tala om det i klara ordalag så radikalt söka förändra
den kommunala socialvården. l'astmt::r kan antagas att utredningen ej tillriickligt beaktat de konsekvenser förslaget kan få. Enbart denna omstlinJighet säger sålcJcs att mtllformulcringen är oklar.

Lii11sstyrl'i.1,·11 i Ös1ergii1la11d.1· hin betonar att målen lir så allmiint formulerade att det kan bli svärt för var:ie kommun att formult::ra de konkreta mål
som behövs för att successivt bygga ut socialtjänsten såviil kvantitativt
som kvalitativt. En fördel med konkrctisering anser liinsstyrelsen vara att
det blir lättare att relatera verksamheten till uppstiillda mrtl. Därmed uppnas en effektivare socialtjänst. Mer konkreta övergripande mål och delmål
skulle enligt länsstyrelsen iiven kunna innebära en stiindigt p<lgående kritisk debatt kring socialtjiinsten. Därmed skulle förutsättningar skapas för
en dynamisk socialtjiinst. inom vilken ständigt nya och biittre verksamhetsformer utvecklas.

Fiirc11inge11 barnens riitt i .rnmhiillet viilkoinnar socialtjänstens målsiittning trygght'I på solidaritetens grund. Det måste enligt föreningen vara en
medborgerlig rättighet att fä stöd fri\n samhället i de situationer diir man inte sjiilv kan sörja för sig. Föreningen ser emellertid en risk i den nya utformning socialtjänsten har fått. Den leder inte enbart till en demokratisering och normalisering som vill förhindra att de som åtnjuter socialhjälp
blir en utpekad och särbehandlad grupp. Den kan enligt föreningen tvärtom också leda till ett farligt accepterande av rådande missförhållanden och
frita makthavarna från den mänskligt sett mycket viktigare uppgiften att ge
utslagna människor möjlighet till ett meningsfullt liv. Föreningen anser att
den nuvarande politiken leder fram till ett samhälle som är mycket barnfientligt och att den skapar grupper av så isolerade människor att de i sin
vanmakt utsätter sina barn för psykisk och/eller fysisk misshandel.
Liinsstyrelsenw i M11/miil111s och Gotlands /iin samt Rik.\(iirhuncfrt 11101
alkohol- och narkotikamisshruk anser att övergripande mål av det slag utredningen har föreslagit inte bör anges i en specialförfattning utan komma
till uttryck i grundlag.
Tidigare har redovisats att flera remissinstanser som i princip tillstyrker
den föreslagna målformuleringen har uttalat önskemiU om att även rätten
till arbete skall markeras i den övergripande målbeskrivningen. Även några remissinstanser som har en negativ instiillning till utredningens förslag
betonar vikten av meningsfull sysselsättning. Till dessa remissinstanser
hör Rik.1:fi"irh11ndet .fiir l~jiilp ilt liikemedclsmisshmkare och S1·e11ska riida
korset .

.'fraiges ko111m1111al~jiinsteman11c~förh1111d understryker betydelsen av
såväl arbete som bostad. Förbundet anför.
Avsaknad av arbete eller bostad tillhör ofta de förhållanden som orsakar
sociala problem. Tillgång till dessa faktorer avgör också ofta möjligheten
till en meningsfull fritid. som i sin tur har stor betydelse för den enskildes
4 Riksdagc·11 1979/80. 1 sam/. Nr. I. Del B

Prop. 1979/80: I

50

m(~jlighet all ut \'eckla sin förmäga och personlighet. Förhundet menar diirför att Jet iir viktigare att vaije individ garanteras riitt till arhete och hostad. iin att oprecisa och övergripande mal anges i en speciallag. I detta
sammanhang vill fiirbumkt ticksi1 understryka sin uppfattning att arhete i
första hand h(ir söka erhjudas pi1 den iippna arhetsmarknaden. Arhetslivet
mftste ges en utformning som möjliggör att ock si\ soeialt eller pä annat siitt
handikappade far plats hi"u". Den uhlagning s\1m nu förekommer. m:h som
ger arhetsmarknadcn ett A- nd1 ett B-lag iir oacceptahel. Som facklig organisation iir fi.irhundet berett att aktivt bidra till iinskviird fiirhndring av fiirhttllandena. I sarnhand med diskussioner om srn:ialtjiinstens övergripande
mftl. och den betydande höjning av ambitil'11Snivän som socialutredningen
i olika avsnitt ger 1Jttryck [it. vill fiirhundct som sin uppfattning framhfilla
att utredningen har en alltför stor tilltro till vad som kan ~istadkommas med
nuvarande metoder och resurser. Förvisso har uppsökande verksamhet.
medverkan i samhiillsplaneringen. hemmahosarhetc. grannskapsarhete.
social.iour och s;1mverkan med andra myndigheter betydelse för socialtjänstens möjligheter. men si'lviil metoderna som de personella och ekonomiska resurserna är helt otillriickliga i förhållande till de mt1lsiittningar som
föreslås for socialtjiinstt'n. diir graden av mäluppfyllelse dessutom är omlithar. Eftersom rlith:n till arhete och hostad iir fundamental i rehabiliteringen hör en bestämmelse tas in i socialtjlinstlagen som 11lägger socialtjänsten
tillsammans med arhetsmarknadsmyndigheterna resp. bostadsmyndighelerna att aktivt verka för att alla erhåller arhete och bostad. Som förbundet
påpekat saknas för samhiillsverksamheten som helhet lagstiftning som ger
den enskilde absolut riitt att kriiva arhete eller bostad. Samhiillet bör söka
finna former för en sttdan garanti.

4

Ramlag

Förslaget att utforma den framtida lagstiftningen pb. socialtjiinstens område som en mftlorienterad ramlag tillstyrks av flertalet rt'missinstanser.
Bland positiva omdiimcn niimns friimst att kommunerna får stor frihet att
anpassa biståndet efter skiftande behov och önskemål. Ett betydande antal
av de remissinstanscr som i princip tillstyrker fiirslagel varnar dock för att
standardskillnader kan uppkomma mellan kommunerna.
De remissinstanst:r som avstyrker förslaget hediimer i allmänhet hchovet av en jiimn standard mellan kommum:rna i fräga om socialtjänsten vara
så betydelsefullt att en mera detaljerad lagstiftning är att föredra. Nligra remissinstanser skiirpcr kritiken mot förslaget och anser alt detta bäddar för
godtycke och hrisrande riittssiikerhet.

Tillstn·/..1111de r1•111i.1.11·11r
Remissinstanscr som
pnnc1p tillstyrker förslaget är ri/..siiklagan·n.
/..11mm11rriitf 1'11 i (iiitt'i>org. hrot 1.1:fi"iffhygga11dc• nldct. .rncia/.1·1yrl'i.11·11.

stats/..1111/11ret. ri/...1T1'l"i.1i1111.1Tl'/"/..C'/. hi11.1.11yrclst'rna i Stoc/..holms. ä11ergiitI ands. K rn1111hl'l"g.1. K 11 /111 ar, (iiir l'iiorg s och Bol111s, Ä!l·shorgs, Vii n11-

.'il
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Fiirl'l1i11ge11

S1·1'rig1'.1·

socialc/11:/i'r.

1.0.

JCU.

SACO/SR. S1·1'rigl'.I .\llcir111011(/i'irh1111d. S\'l·rig1·.1 socia(fi.irlm11d. S1·ai.i:1·.1·
.11 icir m1 ime r.1·
1' 11i11ge11

rik\fi'irh11 Il(/. S 1·1· rigl'.1· k111111111111a /(jii 11 si l'111111111afi'irh11 nd. Fiir-

Sraigc.1· ,li-i1·lird.1·(jii11.1t1'1111.i11. Srl'l'igt'.1 liikarfi'irh1111cl. S1·e11.1ka /ii-

karesiillskapt'l och /\DS.
Kamm11rriitle11 i Ciiitl'horg framhäller all en ramlagskonstruktion ger

kommunerna stor frihet att utforma socialtjänsten efter kommunens egna
förutsiittningar nch kommunmedlemmarnas behov. Kammarriitten anser
all en sadan lagknnstruktion med dess möjligheter till flexibilitet iir iindamälsenlig och tillstyrker diirfor i princip alt de lagar Sllm skall reglera den
sociala verksamheten i framtiden byggs upp pt\ del siill som utredningen
har föreslagit.
Enligt .1·1a1sko11tore1 har en övergang frb.n lagstiftning med detaljbest timme Iser till ramlagstiftning pil socialviirdsomri\.del givna fördelar. Genom
den föreslagna lagen ökar i förhållande till nuvarande lagstiftning kommunernas mt~jligheter att ta hänsyn till de lokala förhållandena och till den enskildes behov och önskemål. Socialvärdens möjligheter att utveckla metoder för verksamheten och att anpassa denna till nya kunskaper och erfarenheter bör också bli större. En övergirng till ramlagstiftning ptt socialvärdsomrii.det kan enligt verket ses som en följd av den sedan lttng tid pflgäendc förskjutningen i uppgiftsfördclningen mellan statliga och kommunala organ. Denna förskjutning innebär minskad statlig detaljreglering av
den kommunala verksamheten. Förutsiittningar for denna utveckling har
skapats genom kommunsammanslagningarna och tillväxten i kommunernas och landstingens ansvar och verksamhet. En utbyggnad har skett av
säväl statlig som kommunal förvallningsorganisalion på regional och lokal
niva och tillgii.ngcn på kvalificerad sakkunskap har därigenom ökat. Detla
har medfört ökade möjligheter för en decentralisering av hes lut och arbetsuppgifter från den centrala statliga förvaltningen. StalskLintoret påpekar
all det förslag till ny organisation för socialstyrelsen som har lämnats av
översynsutredningen inom socialstyrelsen !ÖSoS) som viktig utgångspunkt har den nu bcrrda utvecklingen inom socialsektorn och samhället i
övrigt.
/)cce111ra/iseri11g.rnlrcd11i11grn anser att förslaget om en ramlag för so-

cialtjänsten tillgodoser flera av de krav utredningen ställer i sitt decentraliseringsarbete - l. ex. att samhällsförvaltningen skall förenklas och det lokala inflytandet öka. Ramlagen ersätter flera av de nuvarande viirdlagarna.
Den förbättrar därmed överblicken över arbetet inom hela del sociala fältet. Genom all mycket av den nuvarande detaljregleringen avvecklas ökar
möjligheterna för de ansvariga sociala organen att successivt förändra metoderna stl all de anpassas till den enskildes behov och önskemål. Deccn-
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tralisL'ringsutredningen framh:'tller vitlarc att den nya lagen skapar fonits;ittningar fiir en organisation som inte iir fast i rutiner och handlingsmönster. Elasticiteten i grundhcstiimmelserna ger kommunerna en handlings frihet i siittet att liisa pnihlcmen.
Hl:1nd övriga rcmissinstanscr som hctonar vikten av att kommunerna far
anpassa socialt.iiinstcn efter lokala helwv och iinskemtll finns rik.11iklaga-

,., ·11. hro//sf i'irt'I>.'',!.! ga 11dc ri'ull'l. R i k.1Tn ·isio11.1Tcr/.:1' f, .f /aa /ii 11 s.11 yrelsl'r och

TCO. SA CO /SR. Sraigc.1 .wcio110111.fi"irh1111d. S1·erige.1 socio110111,·r.1 rihf;·;,./){(11d. S1·Nigcs hil-ar(iir/w11d. S1·<·11sl-u /iil-aresii/lskuf'l'I och
S 1·crig <'.I k <J/11111111111l(ili11.111·111a11111(/i'irh1111 d.
Soci11/styrcl.1c11 sl~1r fast <tll de tjiinster ramlagen kan erbjuda är till för
kommunens samtlig<• medborgare och att lagen avser att motverka mtllgruppsinriktadc och symtonwrienteradc r1tgiin.lcr. I stiillct förutsiittcr lagcn erhjudamk insatser som iir oheniendc av grupp- eller klasstillhörighet.
Sl11:ialstyrclsen iir dii11'\ir p.isitiv till ramlagstiftningen. Till den positiva in-

/.:011111111111'1".

stiillningen hör enligt styrelsen en tilltro till kommunernas miijlighet att
forverkliga L'n bra socialt.iiinst utan ett detaljerat rcgelsystem.
Enligt Ko1111111111fi'irh1111de1 mt1ste det grundläggande syftet meu en mttlstyrd ramlag vara att ge k<1m1111111fullmiiktigc. kommunstyrelsen och det
politiskt anwariga organet för soeialtjfö1sten pt1 kommunal niva relativt
stort utrymme för egna mttlformuleringar. inriktning av verksamheten.
prioriteringar samt hestiimmande av servicenivi1er för olika verksamheter
inom socialtjiinstcn. Denna hcstiimmanueriitt skall utgt1 från en allm;int
formulerad mt1lsiittning för bl. a. socialtjiinsten. Förbundet konstaterar att
utredningen i lin.ic med detta har hetonat en tillit till den politiska demokratin i komm11nern;1. I diskussionen om en mi'tlstyrd ramlag ligger dock
enligt förbundet inbyggd en konllikt mellan statlig styrning av den kommunala verksamheten od1 den kommunala sjiilvstyrelsen. Ju mer omfattande
lH.:h detaljerad lagregleringen blir desto minure blir emellertid utrymmet
for politiska stiillningstaganden pri kommunal nivt1 och diirmed minskas
ocks~1 utrymmet for kommuninv[marna att utkriiva ett politiskt ansvar.
Förbunuct ansluter sig till utredningens förslag om pnrtalparagraf men iir
tveksamt till om stahmakterna diirutöver skall formulera mer konkreta
och preciserade mM för socialtjiinstens uppgifter. Enligt förbundets mening iir det t. ex. riktigt att staten anger en allmiin mttlsiittning för iilureomsorgen. Diircmot avvisar förbundet tanken att staten genom lagstiftning
skall ange vilka medel kommunerna skall anviinda för att uppnä målet.
Likaså anser förbundet det riktigt att staten anger en allmiin målsättning
for barnomsorgen. Diiremot hör staten enligt förbunuets mening inte ges
möjlighet att med st{\d av socialtjänstlagen styra omfattningen och inriktningen av verksamheten. I stiillet anser förbundet att kravet pf1 målformuleringar pi'1 kommunal nivä biittre borde ha kommit till uttryck i utredningens förslag. Förbundet päpckar att det i !lera avsnitt av betänkandet i enlighet med ramlagstiftningcns intentioner enbart redovisas inriktning och
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~kall

fiircskrif-

ter. allmiinria r{1d eller liknande utarhetas av olika centrala :imhchverl-..
Förbundet anser dl sf1dant förfarande titillfred.~stillande av flera skiil. Förfarandet innehiir att remissinstanserna inte ges miijlighet att ta stiillning till
ett komplett (inklusive detaljföreskrifter) förslag till ny lagstiftning. Risk
föreligger att detaljföreskrifterna eller Je allmiinna rt1den Sl1m Je centrala
myndigheterna ger hlir sä styrande att de inte medger 11{1gon miijlighet for
de enskilda kommunerna alt sjiilva konkretisera utformningen av S\lCialtjänstens innehåll. Diirmed avses inte frägor om riittssiikerhet och personlig integritet. som regleras i siirskild ordning. Enligt förbundets mening hör
alltså begriill'>ningar i d1:n enskilda kommunens politiska handlingsfrihet sil
längt det iir möjligt undvikas. Med dessa reservationer rillstyrker fiirhllnJct dock förslaget om en målinriktad ramlag.

f_a11dsti11g.1ji'irh1111de1 finner för sin del att den nyi1 socialtjiinstlagen med
sin utformning som mi'llinriktad ramlag hör kunna utgöra en ny och hiittre
plattform for det fortsatta reformarhetet inom den sociala sektorn.

Fiire11i11gc11 Srcrigc.1· socialcli(j('r framhäller att förslaget till ramlag innehär ett sammanförande av element i den nuvarande. pf1 olika värdomr{1den uppsplittrade. soeiallagstiftningen. och kan ses som en anpassning till
den helhetssyn som numera helt dominerar socialvården. I princip fftr enligt föreningens mening ramlagsmodcllen hetecknas som t'tl steg frama(
och det iir föreningens övertygelse att en vlil avviigd och iindamälsenligt
utformad ramlagstif"tning bör komma till ständ som ersiittnin!! fiir nuvarande värdlagar.
Som tidigare har redovisats fors viss kritik mot förslaget fram iiven av
remissinstanser som i princip tillstyrker detta. Denna kritik gäller friimst
risken för en ojiimn standard mellan kommunerna.
Stats/.:011toret påpekar att det trots de senaste årtiondenas resurstillvii.xt
inom kommunerna fortfarande finns betydande skillnader i den sociala
standarden mellan olika kommuner. Kommunernas ökade frihet att genom
ramlagstiftningen sjlilva liigga upp verksamheten kan enligt verket medföra
att dessa nivflskillnader kommer att hestä och kanske iika. Det hlir ocksi1
svårare att genom lagen faststiilla kommunernas och den enskilde medhorgarens absoluta skyldigheter och rättigheter. Den statliga uppgiften inom
socialvärdsomrädet, som rör riittsslikerhet, likformig fördelning av vfhdresurser i landet samt likvlirdig social standard och trygghet för medborgarna
mäste därför enligt verket även i fortsättningen lösas genom lagar. regler.
planerings- och utvecklingsarbete samt genom tillsyn frän den centrala förvaltningsmyndighetcn pi\ området. dvs. socialstyrelsen. Riksre1·isio11.1Tffkl't för fram liknande synpunkter.

Fi)reningen Sl'eriNes socialc/wfi'r framhi\.ller att ramlagen genom sin
elasticitet ger utrymme inte bara för en önskviird förbättring av socialvårdens kvalitet utan även för motsatsen rn:h för en konservering av olikheter
kommunerna emellan i frt1ga om socialvärdens standard. I vilken mån la-
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gens intentioner k;w fiirverkligas hlir inte minst beroende av den framtida
.socialtj;inslL'ns för niirvarandc svrtrhedömda ekonomiska förutsättningar.
Socialtj;instcn som helhet liksom olika sektorer inom densamma blir dit
ocksft sannolikt i högre grad iin hittills heroende av vaJ som för tillfallet :ir
politiskt gtmgbar\ och uppmiirksammat av olika patryckningsgruppcr. Det
iir diirför enligt fiircningen av vikt att man som komplement till de abstrakta. övergrip<111Je mälen ger de av utredningen uppställt.la delmt1len inom
so1:ialtjiinstens huvudfunktioner en desto mera konkret utformning verklighetsniira nch operationella mt1l. som kan ge viigleJning i det praktiska handlandet.
Andra remissinstanser som varnar fiir risken av standardskillnader mellan kommunerna iir lii11ss1yrl'l.1ema i S1oc/..lwlm.1·. \'i.istma11/w1d.1. <iiidl'-

ht1rg.1· nd1 \ 'ii.1 tcrnt1rr/1111ds /ii11. Tierr>s. Karl.1111d1 och G1'i1·il' /.:.011111111111·r.
Si ·1·11s/.:.11 11ykt1'rhl'ts1·1/rd\fi'irh1111dl'l. TC 'O. S 1·l'rige.1 .1111·i1111on(/c.ii·h11llll,
S1·!'rige.1 lii/.:.m:f('ir/11111d 01.:h S1·(·11s/.:.u lt'i/.:.arniills/.:.apet.
Nägra remissinstanscr pt1pekar - i likhet med .11ats/.:.011tore1 - att en
ramlagstiftning gör det svärare att faststiilla kommunernas 01.:h den enskilt.le medhorgarens absoluta skyldigheter lKh rättigheter. Till dessa hör /ii11.1-

styrl'i.1"<T11a i Alrshorg.1 och .lii1111/a11d.1 lii11. /i. ven Sn·rigl'.\ ko111111111111/(iii11s/1'tnt111111!fi'irh11nd har denna uppfattning och hdarar för sin del att en lagstiftning som inte preciserar kommunens skyldigheter mot den enskilde
~ociala insatserna.
Brul1.1:f('irehygg1111dl' rlldet finner att Jen föreslagna lagen stiiller ökat.le
krav pf1 förtroendevalda 01.:h anställda i f'riiga om klienternas likabchanJling 01.:h rättsskydd. Rlittss~ikerhetsaspekter berörs 01.:ksa av /iinsstyrelsa1111 i \/ii.11111wi/u11ds lKh Viisl<'/'111.>rrla11ds hin samt Ö1·1'n·a/..ama.1· rik.1:/('irh1111il.

kan kda till en nedtrappning av Je

A 1·.11yr/.:.1111de re111i.1·n·ar
Negativa eller övervligande negativa till förslaget ~ir .'fre11 lwniitt. /.:.11m11111rrii11e11 i S1111d1·1·11/I, /ii11s.11vrd.l'l'l'llll i B/e/.:.ingl' och ;\411/miih11.1 liin, stal <'Il.I' I/// 11Ji/.:.1111prtld . .I0. Ri /.:..1:fi'irfm11d!'I 11101 ul/.:.ulwlm i.1.1 hm/.:., A l/.:.olw/pro/1/e111a 1i /.:.crs ri/.:.sorg1111i.rntio11, Ui/.:..1:fi'irh11111fr1 .f('ir l(iiilp (11 lii/.:.e111eilc/smi.1shm/.:.t1 re. H1111il i/.:.1111pfi'irh1111d('11.1· , ·1'11tral/.:.ommit11;. De lwnili/.:.a f'fJudcs ri/.:.sji'irh1111d. S 1·1'11.1/.:.11 Di11 /.:.011.1 iillskape t, S 1·erige.1 .rnciolog..f i'irh1111d och M S-

fi'>rh1111d1' t .
.'fr1•11 hol'rii11 anser att flera skiil talar för att n:glcringen görs

t~imligen

tlmfattande tKh klargöranJe. En omstiindighet av konstitutionell art iir enligt hovr~ittcn att det knappast kan anses övcrenssHimma m1:J den nya regeringsformens anJa att urh11lka rihdagens lagstiftningsmakt genom lagar
av ramkaraktiir pt1 sil väsentliga omrädcn som det forevaranJe. Enligt hovr~ittens

mening kan det också sättas i fråga om den nya lagen inte borde er-

s:itta liven andra socialriittsliga författningar lin dem utredningen har fi..)re-
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Hovriillen vill inte b11rtse l"r?111 all en ramlag har (.k obötridliga

förtjiinsterna. att den ltltcr sig anrassas till skiftande situatiL1ncr. all dt:n
tillriter alla goda initiativ - men den hindrar ej dl· didiga. Atminst1H1c pr1 nu
ifrftgavarande omrt1dc anser hovriitten all en ramlag sitdan som den föreslagna iir förenad med avscv;irda nackdelar. Det mi1stc enligt hovr;ittcn tyviirr siigas ut. att förslaget till sL1cialtjiinstlag enligt hL1vrii1tcns mening inte
fyller de krav rrl klarhel och redig.het som mask st;illas. Den s1>m liiscr lagförslaget kan enligt hovriillens mening inte bilda sig en nf1gorlunda viilgrundad urrfattning om vad socialtjiinstcn konkret kan erbjuda en hjiilrsökande och iinnu mindre om vad den iir skyldig all erf:juda. Hovhillen bedömer att det hlir omöjligt all avgöra vad som i det siirskilda fallet iir den
enskildes riitt och riittigheter och att det ligger alltfi:ir niira till hands att anta att hedömningarna blir skiftande intt: endast mellan skilda s11ci;ilniimnder utan även mellan hamlliiggare inom samma niimml.
JU finner att den frihet som ramlagen ger söcialniimmkrna ur vissa syn-

runktcr kan inge tveksamhet. JO har i sin vcrksanihct miinga gånger kunnat konstatera att värderingarna i den sociala verksamheten kan skifta avsevärt från kommun till kommun. Det bör enligt JO inte accerteras att sädana skillnader i värderingar leder till olika social standard i kommunerna.
Enligt JO:s mening lämnar inte förslaget tillriii:kliga garantier i detta avseende. Förslaget lägger över huvud tagel en sadan vikt vid stora riktlinjer
att de nödvändiga rraktiska tilliimrningsreglerna ofta inte har ftitt den urrmiirksamhet som varit p~kallad.
Svårigheterna all praktiskt tillämpa den föreslagna lagstiftningen understryks av /ii11sstyrel.1erna i Mafmiih11s och Blekinge lii11. Enligt liinsstyrelsen i Malmöhus Hin kan dessa svårigheter öka den maktlöshet som mi'tnga
av socialvårdens företrädare har gett uttryck tör inför dagens rrohlcm.
Risken för standardskillnadcr mellan kommunerna anges i flera remisssvar som huvudsakligt sklil för att avstyrka en ramlagstiftning.

Afko/10/prohlematiker.1· riksorga11isatio11 framhr11ler all det iir viktigt all
inse. att en ramlag liill kan anpassas inte bara till olika individers speciella
hehov utan också till kommunernas ekonomiska resurser och till kommunala prioriteringar inom snäva ekonomiska ramar. Organisationen anser
all den nuvarande ekonomiska utvecklingen i Sverige inger farhtlgor för att
en lagstiftning som inte preciserar kommunernas skyldigheter gentemot
den enskilde medborgaren kommer att leda till en nedtrappning av kommunernas sociala insatser. Den föreslagna ramlagstiftningen iir enligt organisationen alltför oprecis, vilket leder till att det blir oöverstigliga hinder
för att fä fram en vägledande praxis för utformande av en enhetlig och rlittvis socialtjiinst.
Även S1·cmka Diako11.1iil/sk11pe1 diskuterar i detta sammanhang kommunernas skiftande ekonomiska fi.irutsiittningar att förverkliga den föreslagna
socialtjänsten. Siillskapet påpekar att det dominerande kommunalpolitiska
problemet för närvarande iir att begränsa skallehi.ijningar. Denna angclä-
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en hart berör en

liten del. Det lir diirför enligt siillskapet skiil att befara. att ramlagens allmiinna formuleringar inte ger en tillriiålig garanti för en iindamälsenlig
och

prugre:-.~iv

social ver\..samhet i kommunerna. Det linns i.:nligt siillska-

pets uppfattning en risk för alt kommunerna kommer att göra besparingar
p~1

socialvr1rdens bekostnad som en följd av en alltför diffus lagtext. Risken

för alltför stora lllikheter mellan kommunerna i fraga om social service bcd1)ms också vara uppenbar.

De h1111dikapp11dc.1· rik1ji"irh1111d anser alt det finns mt111ga starka argument sllm talar för en lagstiftning. sllm inte detaljreglerar verksamheten.
Förhundet har dock mt111ga negativa erfarenheter av den kommunala sjiilvhestiimmandcriillcn. Utvl·cklingen av färdtjiinstcns uthyggnad i kommunerna iir enligt förbundet ett tydligt exempel pt1 hur illa det kan gä. niir det
inte finns nägra riktlinjer for verksamheten. Enligt förbundets uppfattning
mftste en jfönn standard kunna garanteras på de tjii11stcr och den service
som samhiillet tillhandahfllkr. Förbundet kan inte acceptera de stora olikheter. som i dag finns mellan kommunerna och menar att del med en lagstiftning som enhart anger mälen för verksamheten finns stora risker för att
skillnaderna blir iinnu sti.irre.
Risken för slandardskillnader påtalas också av bl. a. Riksfi)rhundet 11101
a/ko/111/missfimk och Handikapnfi"irhunden.1 centra/kommit tl;.
Kamm11rriitt1·11 i Su11d.1rnll framhb.ller att den enskildes möjligheter att fil
vetskap om vilb riittigheter han iir tillförsäkrad blir mycket hegriinsade till
följd av att förslaget till socialtjiinstlag iir utformat som en ramlag. Kommunen eller socialniimnden kommer enligt kammarrätten att besitta all infnrmatinn om soi:ialtjfö1stens reella innehåll. Genom den salunda valda
lagstiftningstckniken kommer den enskilde i stor utsträckning att tvingas
förlita sig p[i de uppgifter som famnas av företriidare för socialtjänsten. eftersom upplysningar genom lagtexten ej gb.r att fä. Kammarriitten anser att
det hiirigcnom skapas utrymme inte hara för en icke önskvärd olikhet i tilll:impningen mellan kommunerna utan iivcn for en icke ringa risk för att ett
visst godtycke kan komma att sätta sin priigel på tilbmpningen av den föreslagna lagen.
Andra remissinstanser som uttrycker oro för godtycke eller minskad
riittssiikerhet vid tilliimpningcn av den föreslagna lagstiftningen iir statens

ha11dikar1pråd. Rik1:fiirh11nde1 .fi"ir liiiilp 1/1 liikc111edelsmisshrukare. De handikappades rik1fiirh11nd. ,'frenska Diakonsii/lskapet. S1·eriges sociologfiirh11nd och MS~fi"irh11111/tt.
Fr1lgan om miniminormer
Ett inte obetydligt antal remissinstanser har i skilda sammanhang fört
fram önskemål om miniminormer, garantinivåer eller liknande för samhällets socialtjiinst. En samlad redovisning av dessa synpunkter lämnas under
denna rubrik.
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TCO anser att det iir rn viktig urrgift för socialstyn:ben att ri1 ett aktivare siill iin under senare är bevaka.all konsumenterna' behov av sociala
tjiinstcr tillgodoses ri·i en likartad riksniv~1. Dcua krav fiirstiirks enligt
TCO:s urrfattning av <itt statsbidragen enligt socialutredningens förslag
inte kommer att vara specialdestinerade utan utgii eftn gcm:rella regler.
'.\.frd hihchi\.Hen respekt för den kommunala sj:ilvslyrcben bör tlet enligt
TCO:s mening vara mi.ijligt att hiir ge iimhetsverkct hefogenhl'lcr att se till
att vissa minimikrav i l'ri1ga om kvantitet och kvalilt't hos utbudet garanteras de enskilda konsumenterna oavsett i vilken kommun dessa iir bosatta.
TCO rärekar all denna frriga tekniskt kan liisas hl. a. genom qadgor till
vcderbiirande lagstiftning eller. som niir det t. cx. giillcr nuvarande regler
om fiirskola för sexfiringar. genom direkta hestiimnielser i lag.
TCO förc..,lär vidare att socialstyrelsen utifrån riksdagens och regeringens intentioner med socialtjiinsten skall utforma rekommendationer

ang~1-

ende t. ex. intagningsrcgler och avgiftstaxor. Dessa bör enligt TCO utga
frän fördelningspolitisb mtil och leda till att enhetlighet i dessa avseenden
giiller for hela landet. TCO anför i denna fr5.ga.
Som exempel på behovet av foriindringar i dessa avseenden kan niimnas
att arbetslöshet hos en av föriildrarna i en del kommuner leder till att harnct far liimna sin rlats pi\. daghemmet medan i andra kommuner nägon sådan atgärd inte hlir aktuell. Såviil när det giiller kösystem till barnomsorg
som avgiftstaxor förekommer ett otal olika system i olika kommuner. En
flyttning över kommungränsen kan diirigenom fi\. stora konsekvenser för
ekonomin for en familj med barn i frirskold1ldcrn. Hittills iir det visserligen
vanlig! alt åtskilliga kommuner antar taxor. som rekommenderas av
Svenska ktimmtrnförhundet. men mot dessa kan invändas att de i första
hand iir utformade ifrän kommunalekonomiska utgangsrunkter. lntagningsreglcr och avgiftstaxnr bör enligt TCO:s urpfattning i stiillct utformas
med utgångspunkt från mldcn med samhlillets barnomsorg och blir diirmcd
en naturlig del av sociulstyrclscns uppgifter. Diirmed inte sagt att socialstyrelsen skull föreskriva sädana reglt!r. De bör kunna utarbetas i samarbete med t. ex. kommunförhundct nch förctriidare för konsumentintressen.
t. ex. hl. a. de fackliga centralorganisationerna och förcliiggas kommunerna i form av alternativa förslag. men med kommentarer som analyserar de
fördclningspolitiska och kommunalekonomiska effekterna.
S1·eriges .wl'io11omfi'irh1111d ger i de fri1gor som nu har redovisats uttryck
för samma uppfattning som TCO.
Liinsstyrel.H'll i Kalmar liin utgår från förslaget att rätten till bistånd
skall motsvara en skälig lcvnadsnivå. Enligt länsstyrelsen är detta begrepp
emellertid mycket elastiskt. Uinsstyrelsen anser dliri'ör att det kriivs fasta
och över hela landet gällande normer för socialtjänsten.

Alkoholproh/ona1ike1"1· rikrnrgani.rntion anser att förslaget innehåller
oklarheter i fråga om den enskildes rlittigheter och att det diirför blir omöjligt för den som behöver socialt bistånd att åberopa lagen. Det måste enligt
organisationen klart framgå av lagtexten vilka minimikrav som den enskil-
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p~lpekar

vidare al\ man n.:d;m

nu kan se stora oriittvisPr mellan ulika kurnrnuner. Lagstiftningen maste
1farfor ges en siiuan utformning <1tt man fiirhindrar standardskillnader mellan kommunerna och att godtyåe och bristande riittssiiknhet forhindras.
Mc:d slutbctiinkandets förslag. utan tvingande lagbestiimmclscr och attraktiva statliga bidragsmöjligheter. finns Jet enligt org<misationrn

l'll

risk att

skillna1.krna mellan kommunerna l'iirsti.1rks och att rena slumkommunn
uppst~ir.

/lamlif...a1111fi'irfllll1cln1.\ <T11tra//,.0111111itt<; menar att den föreslagna besviirsriitten kommer att sakn;1 verklig hl'lydelsc om inte minimirwrmer för

socialtjiinsten släs fast. Enligt kommitten bör det vara en uppgift for tillsynsmyndigheterna att ange kvalitetsnivan och denna biir omprövas kontinuerligt. De lt1111dif...111111<ufr.1 ri/...1ji'irh1111d iir av samma uppfattning.
J\.DS finner det naturligt att olika kommuner vill satsa sina resurser pä
att lösa skilda s1.,ciala pwblem. En st1dan anpassning av sncialvhnlen till
lokala forh{1llanden som en följd av socialtjiinstlagens utformning bedöms
som positivt. Denna anpassning fär enligt KDS:s mening doi:k inte gå så
långt att alltför stora skillnader uppstar mellan kommunerna, Jtl det giiller
miinniskors ekonomiska trygghet och personliga omv{irdnad i en social
nödsituation. KDS menar att det mäste finnas garantier för att kommunerna inte, t. ex. med hänvisning till ekonomiska svårigheter. underskrider en
viss standard pi'1 sin sociala service.
Andra remissinstanser som betonar behovet av miniminormer för socialtjänsten ~ir S1·e11s/... /...11r11tor.1:fi'ir<'11i11g. 01·l'l'l'llf...11mas ri/....1:fi'irh1111d. h'ire11i11grn .'freriges .ti·i1·ård.11jii11stl'111ii11 och MS~f('irh1111de1.

5

Utbildning, forskning m. m.

5.1 llthildning
Remissinstanscrna understryker utredningens uppfattning att en omfattande utbildningsverksamhet kriivs i samhand med reformen. I flera remissvar ges synpunkter pä utbildningens innehäll och organisation. Det
bör framhållas att synpunkter som rör behovet av utbildning på särskilda
omrtlden av S(Kialtjiinsten som regel ätcrlinns i Je avsnitt där respektive
område behandlas. Vissa synpunkter på utbildningens innehåll och organisation äterges oi:ksä i avsnittet Tillsyn.
Brottsfi.irehyggande rildet menar att det står över all diskussion att ut-

bildning behövs inför socialnämndens nya och vidgaJe uppgifter. Rådet
vill i samband härmeJ poängtera, att utbilJningen samtidigt kan användas i
annat positivt syfte. nämligen som ett närmande mellan de förtroendevalda
och de anställJa. I dag är avståndet ofta alltför långt mellan dem. Missförstånd och felaktiga förväntningar frtin ömse häll har ibland orsakat onödiga
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svårigheter i arbetet. Rtldd anser dilrför att nt1gon del av utbildningen Pbligatoriskt skall anordnas gemensamt för de förtroendevalda Pd1 anstlllda
som praktiskt skall arbeta tillsammans.
Datai11.1pl'kti1111e11 framhåller att en nära till hands liggande r1tgärd till
skydd för integriteten är utbildning av berörd personal. Utbildning undafattar enligt datainspektionen för personalen att i alla avseenden handla
och upptriida ph ett med hilnsyn till integritctsriskerna omdömesgillt sätt.
Datainspektionen vill därför understryka vad s1ll.:ialutredningcn anfört om
utbildning.
St11tsko11tor1•1

betonar att ett införande av den föreslagna socialtjänstla-

gen och ett förverkligande av lagens intentioner kommer att innehiira ett
helt nytt arbetssätt och nya arbetsuppgifter siirskilt för tjiinstcmiinnen.
Den nya verksamheten fordrar bl. a. att man prövar sig fram med olika former av försöksvcrksamhct. 'ljiinstemiinnens kompdens mästc innefatta
sil.väl vårdarbete i mera traditionell mening som förehyggande arhcte inklusive medverkan i samhällsplaneringen. Det nya arbetssättet och de nya
kraven innehär dt stort hehov av fort- och vidareutbildning för bäde förtroendevalda och tjänstemän. vilket mi\.ste tillgodoses pä ett sa tidigt stadium som möjligt. I syfte att underlätta samvi:rkan mellan olika kommunala organ bör enligt statskontoret iiven information och ut_bildningsinsatser
sättas in hos övriga kommunala niimnda och förv<lltningar om socialvårdens nya roll och arbetsuppgifter.

UHÄ anser att utredningen i mycket liten utsträckning beaktat frågan
om utbildning och forskning - resurser som borde vara utomordentligt betydelsefulla i samband med en reformverksamhet av förevarande art. som
beriir stora och väsentliga delar av samhället och de övergripande målen
för verksamheten inom den sociala sektorn och för socialpolitiken. UHÄ
vill understryka vikten av att rcformverksamheten följs upp och kombineras med insatser i fråga om uthildning och forskning. Samhiillsförändringar
av den omfattning som föreslås av socialutredningen ställer enligt UH Ä
nya krav på säväl grundutbildningen och forskarutbildningen som pft
forskningen. Vad giillcr utbildningen av blivande socialarbetare har socialutredningens förslag bi:aktats i den mån det varit möjligt i den reformerade
utbildningen inom social linje som sta11ade fr. o. m. hösttermincn 1977.
Därmed har en grund lagts för den anpassning av uthildningen som måste
komma till stånd. Behovet av ytterligare förändringar mhste dock prövas
sedan beslut fattats på grundval av socialutredningens slutbetänkande.
Den omstilllning och anpassning som därvidlag erli.Jrdras kan enligt UHÄ
vara hetydande och i det liingrc perspektivet oundgängligen nödviindig om
bl. a. en ut viirdering av effekterna av föriindringarna skall kunna genomfriras och redovisas. L: HÄ anser vidare att det för reformens genomförande
iir nödv;indigt att det sker en omfattande satsning på fort- och vidareutbildning. - En synpunkt som enligt UHA:s mening lir mycket viktig lir den
samordning av utbiklnings- och forskningsresurserna som biir genomföras
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och den roll L HA kan spela liven niir det giillcr fort- och vidarcutbildnings1'r[1gorna innm de av f'öriindringama berörda samhiillssd:torcma. L HÄ
riirutsiitter att de angeliigna samordningsfrtigorna beaktas bl. a. vid den
ihersyn av institutet fi.ir social forskning som aviserats i 197l:i t1rs budgetproposition.
L1i11sst.1·rd1·1·11 i Stocklw/111.1 /1i11 finner att soL·ialtjiinstlagens utformning
kommer all stiilla ytterligare krav p{1 erfarenheter och kunskaper IH•s socialtjiinstcns personal. Om intentionerna med den nya lagen skall kunna
förverkligas med de möjligheter till ett fritt Mgiirdsval som en målinriktad
ramlag medger mästc enligt liinsstyrelscns mening förtroendevalda och ansUillda fä en omfattande utbildning. Linsstyrelsen menar att det annars
l'inns risk l'ör att denna typ av lagstiftning kommer att skapa osiikerhet som
pil sina håll kan leda till uteblivna eller i vart fall otillräckliga insatser i situationer, diir det tidigare gavs preciserade anvisningar om hur man skulle
gä tillviiga. Det iir diirfor enligt länsstyrelsen en hrist i utredningen att inte
utbildningsbehovet och resurserna härför närmare har kartlagts och kostnadsheriiknats.

Örebro kc11111111111 anser att det krävs en omfattande statlig satsning pä utbildning av personal och förtroendemän. Den nya socialtjänsten kommer
enligt kommunen att kriiva en vidareuthildning av snart sagt alla som på ett
eller annat sätt viintas bli engagerade i verksamheten. Kommunen understryker att denna utbildning inte enbart skall ge information om de nya lagarnas inneM.11 utan också måste ge kunskaper om nya metoder och arbetssiitt. En betydande del av utbildningen bör enligt kommunens mening
med fördel kunna anordnas gemensamt för socialtjänstens personal och
personal inom angränsande verksamhetsomrl'tden.
S1·rnska 11ykterlret.1·1·årJ.1:f("irh1111Jet understryker vikten av att det i utbildningen ges ett brett utrymme åt alkohol- och narkotikafrågor med speciell tonvikt på drogberoende! och dess yttringar.
Ha11dikapr~f'iirh11nde11s ce11tmlko111111itt1; menar att den höga ambitionsnivä socialutredningen redovisar di\ det gäller en helhetssyn pft socialvärden.
samverkan och samordning med andra organ i samhiilkt osv. kommer att
sUilla stora krav på utbildning av personal. förtroendemän m. tl. Centralkommit ten anför vidare.

För att understryka behovet av detta kan vi nämna att ca 80 1.>i. av den sociala hemhjälpen har över huvud taget ingen utbildning alls. Detta är en yrkeskatcgori som i sin verksamhet kommer i kontinuerlig och nära kontakt
med handikappade och därför bör ha en viss kunskap att bedöma handikappades behov av service, tekniska hjälpmedel m. m. Tyviirr leder yrkets
låga "status" till att personalomsättningen är stor varför intresset att satsa
på vidareutbildning av hemsamariter är begränsat. Vi vill i detta sammanhang framhålla att kunskaper om handikapp skall ingå i grund-, fort- och
vidareutbildning för de yrkeskategorier som kommer i kontakt med handikappade, t. ex. personal inom vårdsektorn, på arbetsförmedling och för-
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siikringskassa. fön:tagsanställda m. fi. Det lir ocksä viktigt att information
om handikapp n?1r ut till all personal inom sknlan. inte minst till deverna.
Här hör HCK:s informatörer - som fött särskild utbildning för sin uppgift
- kunna medverka.

Ö1·l'fl'l/kamas rik.1:fi'irh11nd vill betona att utbildningen även skall omfatta
övervakarna och andra frivilliga socialarhetare. Uthildningen hör enligt
förhundet så långt det är möjligt söka klargöra hur de nya sociala reformerna pä hlista slitt prakiskt skall kunna förverkligas på det lokala planet. Utbildningen bör dessutom inriktas pa hur man skall kunna utveckla socialtjänstens mät och intentioner.
Förl'ningen S1·erigcs socialclwfi'r pä.pekar att ramlagstiftningen kräver
successiva förlindringar av organisation. metoder och arbetsformer. För
att lagens intentioner skall kunna förverkligas fordras enligt föreningen genomgripande förändringar i attityder och arbetssätt. Det krävs därför snarast uthildning av verksamma tjänstemän och förtroendemän. ändrad
grundutbildning för bland andra socionomer. ökad möjlighet till social
forskning. samt allmän information.
TCO finner att utbildningsfrägorna i samband med den föreslagna reformen berörs av utredningen pli ett mycket kortfattat sätt. TCO delar utredningens uppfattning att en omfattande utbildningsverksamhet är nödvändig för reformens genomförande. men vill understryka att berörda personalorganisationer pä jämställd nivå med socialstyrelsen och kommunförbunden fär möjlighet att medverka till dennas innehåll och genomförande.
Om metoderna inom vad som i vid mening kan bt:tecknas som socialt arbete skall kunna utvecklas krävs emellertid enligt TCO också både långsiktiga insatser och insatser för kontinuerlig fortbildning och utvecklingsarbete. TCO konstaterar här med tillfredsställelse att förslag lagts fram i årets
statsverksproposition om en andra professur i socialt arbete med pla<.:ering
vid sociala linjen i Stockholm. Utbyggnaden av forskningsresurserna i socialt arbete måste nu fullföljas till all successivt innefatta professurer vid
samtliga högskoleorter. Samtidigt är det enligt TCO viktigt att också andra
utbildningslinjcr inom vårdomrädet blir föremål för forskningsanknytning.
Dt:t pågående utvecklingsarhetet avseende sjuksköterskelinjerna bör sålecles intensifieras och hreddas också till andra linjer. Detta utve<.:klingsarbete är resurskdivandc och måste stimuleras med centrala insatser. TCO påpekar att organisationen när det gäller fortbildningsfrågan tidigare har uttalat att sådana insatser måste komma till stånd för alla personalkategorier i
arbetsgivarens regi. Fortbildning liksom medverkan i utvecklingsarbete
bör ses som ett naturligt och nödvändigt inslag i anställningen. Såväl när
det gäller de särskilda utbildningsinsatser som motiveras av socialtjänstreformen som mera kontinuerliga fortbildningsinsatser och medverkan i
kommunalt utvecklingsarbete ser TCO det som önskvärt att dessa organiseras så att olika personalkategorier utbildas tillsammans. Särskilt viktigt
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iir det enligt TCO att medverkan i forsknings- och utvecklingsarbete pt1 lika villkor kommer alla personalkategorier till del lH.:h av arbetsgivaren betraktas som en sjtllvklar del i yrkesrollens utveckling. S1·aiges socio110111.f("irh1111cl för fram liknande synpunkter lKh menar bl. a. att det är viktigt att
också förvaltningslinjer blir föremi:\I för forskningsanknytning. Förbundet
pfipekar att det i detta syfte päghr utveddingsarbete inom UHÄ. Detta utvecklingsarbetc är resurskrlivande och mästc enligt förbundets uppfattning
pftskyndas .
.'frcrigc.1· soci11!fi"irli1111d framhäller att en viktig förutsiillning för att lagen
skall fa genomslagskraft i'lr att såviil tjlinstcmiin som förtroendevalda ges
information och fortbildning om lagens intentioner och möjligheter. Förbundet vill understryka angeliigenheten av att denna fortbildning i stor utsträckning (1rganiscras gemensamt för förtroendemän och tjänstcmiin. Den
dialog som diirvid ofta uppstftr är enligt förbundets erfarenhet av stort viirde för Sllcialvårdens utveckling och genomslagskraft i kommunerna.

Fiirrni11go1 S1·aigc.1· .fi"iriirds!iii11s1e111ii11 finner att påpekandet att utbildning är nödvändig vid en reforms genomförande tyvärr inte iir överflödigt. Alltför många gånger har enligt föreningen snålhet på denna punkt
hindrat nya tankar och arbetssätt att slå igenom.
LO påpekar att den socialtjänst som utredningen föreslår i stor utsträckning kräver helt andra arbetsmetoder än i dag. Tvång mot vuxna kommer
inte att finnas kvar som en möjlig utväg för socialtjänstpersonalen. Hjälpoch stöd åtgärder skall planeras tillsammans med den enskilde. Samverkan
skall i avsevärt större omfattning iin f. n. ske med organisationer och andra
myndigheter. Det innebär enligt LO att fler personalgrupper iin i dag kommer alt medverka i socialtjänstens arbete. Det gäller inte minst hemtjänstpersonal. sjukhuspersonal samt personal på olika institutioner. Den förändring som beskrivs här tillstyrks helt av LO. Det innebiir enligt LO också att betydande resurser mi'lste satsas pä utbildning av personalen. säväl
frtrn stat som kommun. Dessa insatser måste gälla all personal som på ett
eller annat sätt kommer att ingå i socialtjänstens verksamhet. Särskilt viktigt anser 1.0 det vara att utbildningsresurser ges till den personal. som genom den nya socialtjänsten får väsentligt ändrade yrkesroller. LO menar
att det är så att just dessa grupper hittills varit lågprioriterade vad gäller utbildningsinsatser. Det iir diirför enligt LO ett starkt jämlikhetskrav att de
ges en sådan utbildning att de väl kan fylla de uppgifter som utredningen
föreslår för dem i den nya socialtjänsten.
SA CO/SR understryker att en viil fungerande socialtjänst. utöver tillräckliga ekonomiska resurser. fl>rdrar erfarenhet och kunnande hos personalen. SACO/SR framhåller att organisationen vid ett flertal tillfällen i andra sammanhang har understrukit behovet av en forskningsanknuten socionomutbildning för att bl. a. skapa förutsättningar för en naturlig dialog mellan forskning rn.:h utbildning. Detta krav har bö1:iat tillgodoses genom att
U H Ä föreslagit att ett mindre antal forskartjänster skall knytas till socio-
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nomutbildningen. SACO/SR vill här polingtcra. lllllt bakgrund av den föreslagna lagstiftningen. att det lir synnerligen viktigt att denna utveckling pt1sky1Jdas. Detta krav ft1r enligt SACOiSR sjiilvfallet inte begdiisas till enbart socionomutbildningen utan måste gälla samtliga högskoleutbildade yrkesgrupper som kommer att verka i den framtida socialtjiinstcn. SACO/SR
pilpekar vidare att socialtjiinstcn genom sin nya inriktning och sina nya arbehformer kommer att stiilla nya krav inte enbart ph socionomerna utan
även pä övriga yrkesgrupper som kommer att ing~i i .. van.llagct". t. ex. liikan:. psykologer och jurister. Under en överg::i.ngsperiod kan organisationen acceptera att olika yrkesgrupper ges kompletterande utbildning för att
kunna verka i sin nya yrkesroll. Men det lir enligt organisationens mening
myeket viktigt att understryka att studieplanerna inom högskolan för de
yrkeskategorier som kommer att arbeta inom socialtjänsten mäste ses över
så att de i ti!Himpliga avsnitt anpassas till en ny arbetssituation. SACC>/SR
menar att detta förhållande liven måste leda till att den kompletterande utbildningen. som kommer att ges till redan nu wrksamma yrkesgrupper aktuella i den framtida socialtjänsten. m::i.ste planeras och genomfri ras i samverkan med högskolan.
Sl'crigc.1· socionomer.1· rik.1Ji'irh1111d framhi\llcr inledningsvis att utredningens förslag har gjort att kravet p{1 att socialarbetaren skall ha socio-

nomutbildning ytll.:rligare har accentuerats. Förbundet anser vidare att utredningen pt1 ett uppseendeviickande knapphändigt siitt behandlat utbildningsbehoven för socialarbetarna. Förbundet delar dock utredningens
uppfattning dt\ den uttalar att en forskningsanknuten social yrkesutbildning av socionomer är en viktig förutsiittning för socialtjänstens praktiska
förverkligande. Detta gäller enligt förbundet även pt\ förvaltningslinje dti
de kvalificerade förvaltaruppgifiema inom socialtjiinsten kan väntas öka i
omfattning. Förbundet anser att det är av siirskil<l vikt att denna förvaltningspersonal har den likartade grundutbildning och referensram som erhålls inom socionomutbildningen. Det hade enligt förbundets mening också varit önskvärt att utredningen haft synpunkter på innehållet i både
grund- och vidareutbildningen för socionomer. Det naturliga hade enligt
förbundet varit att utredningen föreslagit en förbättrad socionomutbildning
och en legitimation för socionomer. - Förbundet pt\pekar att socialutredningen förutsätter att st\väl socialstyrelsen som Kommunförbundet kommer att svara för en omfattande utbildnings verksamhet i samband med reformen. Förbundet har ingen erinran mot detta men konstaterar med förvåning att socialhögskolorna tydligen inte anses ha någon funktion i sammanhanget. - Förbundet hävdar att det iir naturligt att staten står för kostnaderna för den nödvändiga utbildningen och förutsätter att den nya sociallagstiftningen inte träder i kraft förrän utbildningen genomförts. Det är
vidare enligt förbundet angeläget att en samordning av utbildningsinsatserna med socionomutbildningen sker så att färdiga socionomer inte behöver
någon särskild introduktion eller utbildning om just socialtjänstreformen.
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Förbundet menar att en sf1dan uthildning sjiilvfallet hör vara integrerad i
socionom ut hi Id ni ngcn.
Även S1·1'rige.1· liikar_f('irh11f1(/ vilt framhålla vikten av forskningsanknuten
socialyrkcsuthildning. Viss gemensam uthildning för socionomcr och en
1.kl yrkcskategorier inom sjukvårdcn torde vidare enligt förbundet underliitta samarbetet (ivcr vårdomrtidcsgriinserna.
Bchovet av utbildningsinsatscr i anslutning till reformens gent,mförande
understryks ocksi:i av lii11s.l'/yrclsen i Giil'/chorg.1· /iin. L1111dsti11g.1ji'irh1111dl't. lliiho. lfr/singhorg.1·. Stc'tll/11gs1111ds. Skiii·dc'. Vara, /\ar/.l't11cl.1· och
Vil/il'i111i1111 ko1111111111a. S1·c11sk k11rator.1fiirc11ing och LRF.

5.2 forskning och

utvt'cklin~

Synpunkter som mcra direkt rör tillsynsmyndigheternas uppgifter på
detta område redovisas i avsnittet Tillsyn.
UHÄ anser att en satsning pä forskning och forskarutbildning som statsmakterna gjort under de senaste två åren när det gäller socialt arbete är väl
motiverad med hänsyn till socialutredningens fors lag. U HÄ anser det
emellertid utomordentligt angeliiget att utvecklingen hiirvidlag inte avstannar utan att den sociala forskningen ges förutsättningar att spela en viktig
roll bl. a. när det gäller utviirdering av en ändrad socialpolitik och en ändrad socialvårdsorganisation.
Statens handikappråd och Ha11llikappfiirb11nde11s centralkommi111; vilt
understryka bctydelsen av en kontinuerlig
sultat offentliggörs.

ut~ärderingsforskning

vars re-

Li11/.:iipi11g.1· kommun finner att den föreslagna lagtekniska konstruktionen med en ramlag främjar forskning och metodutveckling på. det sociala
området och även leder till krav pä sådana insatser. I det sammanhanget
finns det enligt kommunen ankdning att betona att så.dan forskning och
metodutveckling måste förankras och ges resurser på lokal nivå - i den
kommunala socialtjänsten. De problemställningar socialvården ställs inför. bl. a. från metodsynpunkt. syncs enligt kommunens mening också vara av det slaget att de med fördel kan angripas inom ramen förs. k. temaorienterad forskning.
Öf'l·hrt1 kt11111111111

menar att det finns anledning att efterlysa en ökad sats-

ning på statligt stödda utvecklings- och forskningsprojekt. Enligt kommunens mening bör dessa projekt i första hand inriktas på. områden där socialutredningen föreslår utvidgningar av verksamhetsområdet eller mera omfattande förändringar. Projekten bör bedrivas under medverkan av praktiskt verksamma socialarbetare.
Sociologiska i11stit11tio11en vid Stockholms uni1·ersitet pekar på. svårigheterna för socialnilmnden att medverka aktivt i samhällsplaneringen och
menar att dessa beror dcls pii att önskemål och behov skiftar starkt inom
olika skikt och grupper i samhället. dels på. att kunskaperna om orsakerna
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till att problem 1h.:h hjälpbchov uppstår 1ir nfullstiindiga. Institutionen vill
därför understryka det pa flera håll i utredningen framförda pi'lpekandet
om behov av ökad forskning inom socialvårdens område som kontrast till
den enligt institutionens uppfattning i hög grad på tyckande grundade debatt. som förekommit rörande t. ex. lämpliga vårdinsatser. effekter av olika vård- och behandlingsåtgärder samt av olika boendemiljöer. En systematisk uppföljning av olika vardåtgärder är enligt institutionens mening
väsentlig för att ge underlag för framtida åtgärder inom området.
S1·eriges .rnciaUi"irb1111d vill starkt understryka behovet av att statsmakterna satsar tillräckliga resurser för ett omfattande utvecklings- och forskningsarbete inom socialvärden. Den nya och i flera avseenden utvidgade
uppgiften för socialtjänsten kräver enligt förbundets mening i sig omfattande utvecklings- och utbildningsinsatser om den nya lagstiftningen skall fä
genomslagskraft i kommunerna. Men även de stora kostnadsökningar som
socialvården i vid bemärkelse medfört för kommunerna motiverar enligt
förbundet ökade forskningsresurser så att kommunens invånare skall fä
ut sä positiva effekter som möjligt av olika samhällsinsatser.
S1·eriges ko111m1111al(jii11ste11uJ111u~fiirb11ml menar att de strukturinriktade
insatser som utredningen föreslår kräver en intensifierad social forskning
som är direkt anknuten till socialtjänstens verksamhet. Förbundet anser
därför att en kraftig utbyggnad av den sociala forskningen är väl motiverad. Väsentligt är enligt förbundet. att en sädan forskningsorganisation
byggs upp så att ett direkt samarbete kommer till stånd mellan den sociala
verksamheten. forskningen och grundutbildningcn av socialarbetare. Förbundet betonar att vidareutbildning och forskning för många socialarbetare är av stor betydelse för att de skall kunna utvecklas i arbetet och klara
av sin svåra psykiska arbetsmiljö. Socialforskningsinstitutet <SOFI) bör
enligt förbundets uppfattning organisatoriskt knytas till grundutbildningen
av socialarbetare för att resurserna bättre skall komma socialtjänsten tillgodo.

5.3 Sociah·årdsstatistik
Frågor som rör den framtida socialvärdsstatistiken behandlas utförligt i
yttrande av statistiska centralbyrån. Yttrandet fogas till sammanställningen som bilaga I.

6

Det kommunala ansvaret
Remissinstanser som har yttrat sig över förslaget i denna del är bl. a.

riksåklagaren, kammarrätterna i Giiteborg och Sund.n·all. brott.1förcby1.:ga11de rådet, socialstyrelse11. riksrevisionn'erket. statens invandran-erk,
flertalet länsstyrelser och kommuner. Kommunförbundet, Lanclstingsförbunclet. LO, TCO. SACO/SR och.flera intresseorganisationer.
5 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr. I. Del B
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Oct iir en allmiin uppfattning hland remissinstanscrna att kommunen bör
ha det yttersta ans\'aret för att de som vistas i kommunen far det stöd och
den hj;ilp som de hchöver. Utredningens förslag i denna del tillstyrks därför eller Himn•t~ utan erinran genomg<knde.
Ett stort antal remissinstanser uppehåller sig vid frågan om gränsdragningen mellan ansvaret för soeialtj;lnstcn och ansvaret för insatser pt1 andra samh;illsomr:\den. s;irskilt sjubr1rdens och kriminalvi'lrdens omri'lden.
Utredningen kritiseras i detta sammanhang för att inte tillräckligt noga ha
angett griinserna fi.ir olika ansvarsLimr<\den. Flera remissinstanscr anser att
detta kan leda till att andra huvudmän drar sig undan sitt ansvar eller att
parallella resurser byggs upp pä t. ex. sjukvr1rdsområdet.
Några remissinstanscr varnar för risken att ett utvidgat kommunalt ansvar för den enskildes levnadsförhållanden kan leda till ett minskat ansvarstagande för den egna situationen. I nflgot remissvar ~ätts i fråga om
det utvidgade ansvaret gär att förena med kommunernas rätt att göra prioriteringar mellan olika insatser. Även annan kritik mot förslaget förs fram.
De rcmissinstanser som särskilt uttryäer en positiv syn på förslaget betonar främst värdet för den enskilde av vetskapen att det alltid finns en
myndighet som är skyldig att antingen själv vidta hjälpinsatscr eller förmedla sådana.
Rik.w/k/agaren ger uttryck för denna uppfattning och framhåller att en
hcstämmelse med den föreslagna innebörden utgör en avgörande förutsättning för en framgångsrik tillämpning av helhetssynen. Riksåklagaren pekar
vidare på att kommunens principiella ekonomiska ansvar för denna del av
förvaltningen slås fast genom förslaget. vilket inte minst för kriminalvårdens frivärdsklicntel innebär betydande fördelar jämfört med nuläget.
Kammarrätten i Götchorg betonar att den omständigheten att det i ett
visst fall kan råda tveksamhet om vilken huvudman som är ansvarig för att
nödvändigt bistånd ges inte för gå ut över den enskilde. Det är därför enligt
kammarrättens mening en stor fördel att fä klart fastslaget att ett organ i
samhället har det yttersta ansvaret för medborgarna. Inte minst viktigt är
detta i och med att samhället hlir alltmer komplicerat.
Länsstyrelsen i Kn>nohcrg.1· liin anser att förslaget kan innebära ett
maximalt utnyttjande av samhällets samlade resurser. Bmtt.1fiircbyggandt'

nldct hälsar med tillfredsställelse att det slås fast att i vart fall en instans inte kan frånsäga sig ansvaret för en hjälpsökande. Liknande synpunkter
förs fram av LRF. H1lho. l.inkijpings. Kalmar och Helsingborgs kommuner samt .'frerigcs .fi1/kpc11si1111iircrs riksfiirhunJ.
Starens i111·a1lliran·ak framhåller att många människor har svårigheter
att hitta rätt bland samhällets många serviceställen. Inte minst invandrarna
har stort behov av att något samhällsorgan ser till att de fär det stöd och
den hjälp de behöver. Verket instämmer därför i förslaget.
Socialstyrcl.l'l'fl finner att förslaget ligger i linje med de strävanden som
präglar dagens socialtjänst och inneb~ir ett förstärkt kommunalt inflytande
över socialtjänstens inneMll och utformning.
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Några remissinstanser. bl. a. LO och Lii11kc11.1· Ka111ra~fi"irh1111d, betonar
att den föreslagna ordningen med ett yttersta kommunalt ansvar ökar möjligheterna att ge medhorgarna en enkel införmation om' den s0<.:iala service
som finns.
flera remissinstanser understryker utredningens uppfattning att det yttersta ansvaret för kommunen förulsätter ett väl fungerande samarbete
med andra s<tmhiillsorgan.
Borås ko1111111111 finner det uppenbart att förslaget om det yttersta ansvaret innebär en tvingande nödvändighet för socialtjänsten att finna od1 utveckla smidiga samverkansformer med näraliggande verksamheter. Denna
process kräver enligt kommunen dock en hög grad av ömsesidighet. som
torde gynnas av gemensamma sociala mål och klart uttalade ansvarsområden för resp. parter.
Spri betonar att dd krävs en samordnad plancringsprocess mellan primärkommuner och landsting. Med utgångspunkt från gemensamma principiella riktlinjer kan det inom ramen för en sådan planeringsprocess ske en
fördelning av vem som skall ansvara för vad. En sådan mer preciserad ansvarsfördelning får enligt Spri ses som ett instrument att förbättra nödvändig samverkan mellan socialvård och sjukvård. Även rik.ffe1·ision.1T1'rket,
Fiireningcn S1·aigcs socialchefer och \/tisterås kommun framhåller behovet av en samordnad planering för primärkommuner och landsting som en
följd av det kommunala ansvaret.
Andra remissinstanser som i detta sammanhang uttalar sig för ett nära
samarbete mellan kommunerna och andra samhällsorgan är hrott.~förchyK
gunde rådet. Botkyrka och Vura kommuner samt Länkens Kamratfiirhund.
LO finner det väsentligt att påpeka att kommunernas yttersta ansvar inte
får medföra att enskilda och organisationer kan frita sig från ansvar att solidariskt stödja och hjälpa sina medmänniskor. Dt:t får inte bli så att anställda "experter" på människor och deras problem tar över allas vårt ansvar. Då finns det enligt LO risk för att solidariteten uttunnas och vi får ett
känslokallt och ännu mer privatiserat samhälle. I stället måste socialtjänsten. som det uttrycks i målparagrafen "inriktas på att frigöra och utveckla
enskildas och gruppers egna resurser'·. LO anser att detta i första hand bör
ske i form av stöd till det sociala arbete som bedrivs av de organisationer
på arbetsplatser och i bostadsområden som verkar för att förbättra människornas livsvillkor. Det är enligt LO också viktigt att man inte glömmer
bort de insatser fackföreningsrörelsen gör för sysselsättning. god arbetsmiljö m.:h bättre villkor överhuvudtaget i arbetslivet. LO framhåller att den
sociala gemenskap som fackföreningsrörelsen bidragit till att skapa på arbetsplatserna är av stort värde.
Intresset av att enskilda och organisationer även i framtiden tar ett ansvar för att stödja och hjälpa medmänniskor understryks också av Svenska
nyktcrhetsvärdsförhundet. Länkens Kamratfiirhund och Övervakarnas
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rik.1Firh1111il. Länkens Kamratförhund anser dock att en föruts;ittning för
att detta skall kunna ske iir ett betydligt förhiittrat stöd till det sociala arbete som hed rivs av nrganisat ionerna.
Även den eml;.ildes eget ansvar för sin situation betonas av nt1gra rcmissinstanscr.
FiirC'11i11gl'11 S1·aig1·.1 socia"'h<:frr menar att det iir viktigt att individens
eget ansvar framhälls :i ven i en situation där kommunen har ett yttersta ansvar for att stöd- 1ich hjälpinsatser kommer till stånd. Föreningen påpekar i
detta sammanhang att synsiittct att individen måste ha ett egenansvar för
sin situation i övrigt priiglar förslaget till sm:ialtjänstlag där tvånget och detaljreglerade atgiirder ställs ät sidan och individen förutsättes ha störst
möjlighet att bedöma sin egen situation.
Även .'Vorrkiipings /,;01111111111. SACO/SR och S1·1·11ska nyktl'rhet.\·1·årds.fi'irh1111d1'/ understryka att principen om kommunens yttersta ansvar inte
fär tnlkas sa att den enskildes ansvar för sin egen situation flyttas över på
kommunen.
Som tidigare har antytts kritiserar ett betydande antal remissinstanser
utn:dningen för att den inte har preciserat ansvarsfördelningen mellan socialtjänsten och andra samhällsområden.
Socia/stvrd\'1'11 är av uppfattningen att kommunens yttersta ansvar måste ges en klarare hcstämning i förhållande till andra huvudmäns ansvarsområden. friimst då gentemot sjukvården och kriminalvården. I annat fall
kan det enligt styrelsen finnas risk att en kommun med sitt yttersta ansvar
far ta på sig uppgifter som normalt skall utföras av annan huvudman. Styrelsen menar att svära gränsdragningsproblem finns framför allt inom äldreomsorg och värd och behandling av alkohol- och narkotikamissbrukare.
Även utvecklingen mnt öppnare vårdformer innm psykiatri och kriminalvård ställer krav på precisering av ansvars- och kompetensområden mellan
dessa verksamheter och socialtjänsten. Socialstyrelsen anser vidare att
andra huvudmän bör åfaggas motsvarande skyldighet att inom sitt ansvarsområde tillhandahålla erforderliga resurser.
Riksrn·isi1111.1·1·crkcr anser att behovet av en närmare ansvarsreglcring
mellan kommunerna och sjukvardshuvudmännen framstår särskilt klart
när det gäller äldreomsorg och behandling av missbrukare. Inom båda
dessa områden krävs ofta både medicinska insatser från landstingen och
sociala insatser frt111 kommunerna. När vårdresurserna är knappa kan i
dessa fall en oklar reglering av ansvaret lätt leda till att berörda huvudmän
inte sätter in tillräckliga resurser för sin verksamhet utan i stället förlitar
sig till andra huvudmäns åtgärder. En klarare ansvarsfördelning kan enligt
verket också vara betydelsefull för att huvudmännen inte i onödan skall
bygga upp parallella resurser som är avsedda för samma ändamål.
Lä11sstyrdsc11 i Srodho/111.1 län uttalar sig for en klarare bestämning av
socialtjänstens ansvarsområde främst i förhållande till sjukvård och kriminalvård. I annat fall kan det enligt länsstyrelsen finnas risk för att kommu-
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nen i vissa fall för ta på sig uppgifter som t:gentligen borde utföras av annan
huvudman. Länsstyrelsen menar att svära griinsdragningsprnblcm finns
framför allt på äh.lrcvärdssidan men ati iiven utve1.:klingen mot mer öppenvård inom mental- och kriminalvården har lett till ökad belastning pil den
kommunala socialvärden av psykiskt svårt störda och insufficienta personer. Detsamma giiller alkohol- (Kh narkotikaberoende personer vilkas efterfrågan pi\ medicinsk vård också synes ha ökat. För att kommurn:ns yttersta ansvar skall bli möjligt att bära och därmed meningsfullt anser länsstyrelsen att andra vardhuvudmän bör åläggas en motsvarande skyldighet
att tillhandahålla erforderliga resurser inom sitt ansvarsomrädc. Det framstår dessutom som nödvändigt för länsstyrelsen som tillsynsmyndight:t
och för besviirsinstanser att fä innebörden i och gdnserna för kommunens
yttersta ansvar klarlagda. Den föreslagna paragrafen mi\ste enligt fansstyrclsens mening därför kompletteras för att mer konkret ange kommunens
skyldigheter och därmed sammanhängande rättigheter för den enskilde.
Länsstyrelsen ifrågasätter vidare om inte en beslutsinstans hör finnas för
att avgöra gränsdragnings- och crsättningsfrågor mellan olika huvudmän.
liinsstyrelsen i Ma/miih11.1· liin vill att räckvidden av och innebörden i
kommunens anwarsområden fär en klar avgränsning, så att bestämmelsen
inte blir till allt eller intet förpliktande. Redan nu ställs enligt liinsstyrclsen

förväntningar på att socialvården skall kunna lösa samhällsproblem som
faller utanför dess ansvarsområde. För den enskilde är det äwn av vikt att
fä fastslaget olika huvudmäns ansvarsområden. För länsstyrdsen 01.:h
länsrätten som besvärsinstanser framstår det emellertid inte bara som
angeläget utan också som nödvändigt att såväl lagens syfte som gränserna
för det kommunala organets befogenheter och förpliktelser anges i gripbara termer.

Liinsstyrel.1"C'11 i \'iir111/a11d.1· liin konstaterar att utredningen inte niirmare
har tagit upp frågan om avgriinsningen av sm:ialtjiinsten mot sjukvftnlcn
med hänsyn till att samarbetsfrågorna iir föremt1l för särskild utredning.
Enligt Hinsstyrelst:ns uppfattning hade det emellertid varit av stort v~irde
om utredningen änd~t klart hade redovisat en uppfattning. För kommunt:rna är det angeläget att den kommunala socialvärden inte hclastas med
kostnader för att avhjälpa vi:'trdhehov. som det ankommer på sjukvärdsmyndighetcn att ombesörja. Landstingen ä sin sida får nu ta hand om v~ird
av människor. som egentligen borde omhändertas av socialtjänsten. Denna saknar emellertid adekvata vårdresurser. Läget kommer enligt liinsstyrelsens mening knappast att förhiittras om det kommunala ansvaret vidgas.
Länsstyrelsen anser det därför vara i samtliga huvudmäns intressen att bestämmelserna blir så utformade att kompetenstvister i m~jligaste män undviks.
Stocklw/111s kommun delar utredningens uppfattning att primärkommunen har de största förutsättningarna att ta det yttersta ansvaret för den enskildes sociala situation, men vill understryka nödvändigheten av klarare
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griinser median skilda \'ärdhuvlldmäns ansvarsomriLden. Erfarenheterna av
nuvarande
i praktiken - ultimativa vårdansvar för kommunen visar
klart behovet h~irav. friimst d:'1 gentemot sjukvtirdcn vars värdansvar är
alltför allmänt formulerat. Otaliga exempel kan enligt kommunen anföras
pf1 de negativa konsekvenser detta har tätt för socialv<'trden, framför allt på
~ildrcvardssidan.

För den öppna socialvärden i övrigt har utvecklingen mot

en iikad öppcnvard inom mental- och kriminalvården medfört en ökande
tillströmning av psykiskt störda och insufficienta personer. Också antalet
alkohol- och narkntikabcroenue personer har ökat starkt. Skyldighden för
kommunen att bereda erforderlig vård innebiir i praktiken en i mänga fall
omöjlig uppgift. Kommunen menar att det redan vid nuvarande formella
anwarsföruelning inte är ovanligt viJ en del av socialvärdens institutioner
att man nödgas mottaga eller alltför länge behålla klienter för vilkas adekvata värd man saknar resurser. I valet mellan vad man kan erbjuda och
ingen vård alls fär Jr1 en nöulösning accepteras som kan innebära att st1väl
klienten som hans medklienter och värdpersonal far illa. Di:! är kommunens uppfattning att så länge denna situation består löses inte frägan om
gränsdragning mellan socialtjänstens och sjuk värdens ansvarsområden genom den av utredningen föreslagna samverkan. En sådan samverkan kan i
bästa fall ta Fara pä de vinster som ligger i en mobilisering av den goda viljan hos berörda parter men ökar inte de resurser man faktiskt har atl röra
sig med. Av avgörande betydelse är att respektive ansvarig huvudman erhåller erforderliga resurser för att kunna fullfölja sin del av vårdans varet.

Gii1ehorgs kommun betl1nar att socialtjänstlagen inte får leda till att
myndigheter och organisationer skjuter över sitt ansvar på socialtjänsten.
Ansvarsområdena för olika huvudmiin m:iste därför enligt kommunen definieras och avgränsas sä klart som möjligt. I annat fall kan förslaget om
kommunens yttersta ansvar leda till godtycke och passivitet från andra
myndigheter och organisationer och föranleda kompetenstvister. kanske
främst mellan kommun och landsting.
Ma/111ii kommun beklagar att utredningen har avstått från att klargöra
ansvarsfördelningen mellan socialtjänst och sjukvård. Kommunen framhåller vidare att utredningen inte heller har klarlagt om eller pä vilket sätt
det yttersta ansvaret skall förenas med direkta befogenheter för socialtjänsten. Om exempelvis narkotika- eller alkoholmissbrukare inte kan erhålla erforderlig medicinsk vård ankommer det på socialtjänsten att i någon form ersätta den uteblivna adekvata värden. Andra samhällssektorer
kan sMedes visa sig sakna möjligheter att motsvara sina författningsenliga
äligganden. Riskerna för ett permanent provisorium är därför enligt kommunen inte obetydliga även om socialutredningen säger sig vilja motverka
en sMan utveckling. Kommunen understryker vidare att det trots socialtjänstlagens regler måste vara kommunstyrelsen som har det yttersta ansvaret inom kommunen rn.:h att det är styrelsen som liksom hittills skall
verka för alt kommunens olika organ samarbetar till medborgarnas bästa.
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Det är vidare enligt kommunens mening ahsolut niidviindigt att klartligga
kompetensgriinserna liven i förh::illande till fakultativa niimnder. I annat
fall kan man enligt kommunens mening befara mycket hesvlirliga kompctenskontliktcr till nackdel för hela den kommunala verksamheten.
f/dsi111;bor1;s kom1111111 finner att såviil riittsslikerhctsskäl som behovet
av enhetlighet mellan kommunerna fordrar att kommunens kompetens
gentemot andra huvudmän blir bättre klarlagd. Detta gäller i första hand
avgränsningen mot landstingets verksamhetsområde. Fastfaggande av det
yttersta ansvaret enligt § ~i socialtjänstlagen implicerar enligt kommunen
en risk för passivitet for såviil andra myndigheter som enskilda. Myndigheten kan underlåta att ge erforderligt stöd med hiinvisning till socialtjlinstens yttersta ansvar. Den enskildes sociala ansvar och vilja att bisttt människor i umgivningen som behöver kontakt och stöd kan reduceras. Socialtjänsten kan bli den isolerades och utstöttes ställföreträdande kamrat och
vän. Kommunen anser dock att socialtjänstlagen. med kännedom om att
denna risk föreligger. genom ett utvecklat förebyggande arbete med bl. a.
information kan motverka en sådan utveckling.
Örebro kommun menar att en så oklar gränsdragning som utredningen
har angett av flera skäl är förkastlig. Om socialtjänsten skall ht'tlla sig ajour
med tillståndet inom områden där det redan finns samhällsorgan med motsvarande uppgifter så krävs det enligt kommunen en resursuppbyggnad
som inte är samhällsekonomiskt försvarbar. Kommunen finner att erfarenheten också visar att samarbetet mellan olika verksamhetsområden och
huvudmän i hög grad försvåras om ansvars- och uppgiftsfördelningen är
oklar. Enligt kommunens mening måste därför strikta gränser eftersträvas.
Detta måste ske genom att ansvarsområdena för hälso- och sjukvl\.rd. kriminimalvård, skolans elevvård etc. preciseras bättre.
Vilhelmina kommun uppehåller sig särskilt vid skyldigheten för socialtjänsten att vidta åtgärder i avbidan pil. att ansvarig huvudman kan bereda
den enskilde erforderlig vli.rd. Kommunen anser att utredningen gl\.r förbi
de problem som är förknippade med denna skyldighet. Inte heller i förhållande till kriminalvården är enligt kommunen den av utredningen gjorda
gränsdragningen invändningsfri. Enligt kommunens uppfattning försväras
samarbetet mellan olika verksamhetsområden och huvudmän om ansvarsoch uppgiftsfördelningen är oklar. Kommunen anser det därför nödvändigt
med ett förtydligande av de olika huvudmänm:ns ansvarsområden.
Spri och Norrköpings kommun understryker att det kommunala ansvaret inte får leda till skyldighet för socialtjänsten att skapa resurser om brist
föreligger hos annan huvudman.
Sl'criges .wcia{ft.Jrhund finner det betänkligt att föreskriva ett ultimativt
ansvar för primärkommunen så länge tillräckliga medicinska resurser inte
finns som möjliggör för socialvärden att förmedla erforderlig värd. Förbundet framhåller att så länge denna situation består löses inte frågan om
gränsdragningen mellan socialtjänstens och sjukvärdens ansvarsområden
genom allmänna rekommendationer om samverkan.
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SACO/SR knnstall:rar inledningsvis att det rt1der stor enighet om den
grundliiggande principen. nämligen att kommunen skall ha det yttersta ansvaret fiir att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjiilp de behöver. Men man skall enligt förbundet i detta sammanhang inte glömma bort
att fr~1gan 0111 det yttersta ansvaret är komplicerad när den skall timimpas
rent praktiskt. En orsak härtill är att ett hjälpbehov nfta innehåller !lera olika aspekter. Förbundet anser att lagförslaget kan resultera i en miirkbar
förskjutning av ansvar och maktfi.irhttllanden inom kommunen och anför i
detta sammanhang.

Det n~',a lagförslaget innebiir att det yttersta ansvaret för miinniskors sociala situation. si'tväl på strukturell nivå som pä individnivti. higgs hos den
framtida socialtjänsten. lfarigenom kommer denna att bli den förvaltningsapparatur som har störst tyngd. Sm:ialn~imnden Ol:h dess förvaltning fär på
detta sätt det yttersta ansvaret inom kommunen. Det måste innebära att
förslaget kan tolkas som om sociala nämnder inte bara har rätt men också
plikt att pttvisa eventuella brister inom andra förvaltningsomrä.den och
nämnder. t. ex. sjukvård och skola m. m. Detta kan lätt leda till en oklarhet
om kompetensområden och därför medverka till konflikter. SACO/SR finner att olika förvaltningars kompetensområden, avgränsning och samarbetsformer närmare bör utredas och klargöras.
SACO/SR anser vidare att socialnämnden inte kan åläggas ansvar för
förhållanden som nämnden inte har möjlighet att på ett avgörande sätt påverka. Om socialtjänsten skall ha ansvaret för att kommuninvttnarna har
tillfredsställande bosfader mästc enligt förbundet socialtjänsten ha möjlighet att styra såväl hostadsproduktion som fördelning av bostäder. Samma
sak gäller resursuppbyggnad och resursfördelning inom en rad andra samhällsområden. Eftersom avsikten uppenbarligen inte är att socialtjänsten
skall fä en styrande roll när det g~iller andra samhällsfunktioner anser förbundet att rätten till blistad etc. mt\ste garanteras av de organ som förfogar
över resurserna.
SACO/SR påpekar att utredningen i sina överväganden om ansvarsfördelningen använder flera olika ansvarsbegrepp: yttersta ansvar, kostnadsansvar, vårdansvar och behandlingsansvar. Enligt principbetänkandets
definition innebär ett ··yttersta ansvar" ett ··vårdansvar·· enbart när inget
annat samhällsorgan står för vården. På andra ställen synes enligt förbundet det yttersta ansvaret emellertid utsträckas till att också gälla samtidigt
som annat samhällsorgan står för vården. Förutom oklarheten beträffande
termen ·'yttersta ansvar'· leder enligt förbundet den konstlade uppdelningen i ett vård- och ett behan<llingsansvar till oklarhet. Dessa oklarheter i begreppen skapar en motsvarande oklarhet beträffande den faktiska ansvarsfördelningen. vilket innebär risker för övervältring av ansvar, för dubbelarbete eller för att ingen instans tar ansvar för ett konkret hjälpbehov. Förbundet anser att socialutredningens beskrivning av gränsområdena mot
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andra samhiillsfunklioner dlirfor i mänga fall hlir oklar. För att undvika
kompetenstvister bör enligt SACO/SR:s mening termen "yttersta ansvar""
definieras sf1 noga som möjligt, varvid man i huvudsak htir kunna 11tgi1 fr{111
prinl'.iphetiinkamkls definition. Kravet pt1 mera prel'.is definition av använda termer mi'lstc enligt förbundet även glilla termerna vr1rd- och behandlingsansvar.
Även Sn·11.1ka liikaresiil/sk1111et och Sl'eri~<'s /iik111:fi"irh1111cl ftironlar en
definiering av begreppet "'yttersta ansvar·· med utgtu1gspunkt frän principbetiinkandets definition. Dessa hftlla remissinstanser anser vidare att den
av utredningen använda termen ""behandlingsansvar"" bör utgr1 m:h i stiillet
termen ""vi!rdansvar"" konsekvent anvlindas där ett vf1rd- och behandlingsansvar avses.
Några remissinstanser understryker siirskilt risken för att en llklar ansvarsfördelning kan leda till att andra huvudmiin drar sig undan sitt ansvar
med hiinvisning till knmmunens yttersta ansvar. Till dessa remissinstanser
hör ka111111arriitte11 i S1111d.1Tall. Uppsala och Ski.hdc ko111m1111er samt /k
handikappades riks.fi'irh1111d.
I linje med den sist niimnda inviindningen ligger ett av flera remissinstanser framfört önske mal att det ansvar som ligger hos andra huvudmän skall
anges i författningar som giiller för dem. Rcmissinstanscr som har denna
uppfattning är bl. a. Up11.rn/a. \:ara, Skellejie1/ och Norr/..ii17i11Ms ko1111111111cr samt S1·c11ska 11ykterhct.1Tlird1fiirh11mlet.
Aven l\01111111111fiirh1111ilet på.talar risken för att andra huvudmän undviker att hygga ut angränsande resurser. Det är diirfor enligt förbundet angeläget att det kommunala ansvaret i princip begränsas till det kommunala
kompetensområdet. Förbundet är emellertid införstätt med att det inte gfir
att dra skarpa kompetensgränser mellan olika huvudmän ol'.h framhåller
att gränsfrågor så långt möjligt bör lösas i samförstf111d mellan huvudmännen. För det fall att detta undantagsvis inte kan skt: föreslär förbundet att
ansvarsrcgeln kompletteras med hestiimmclser om rätt till ersiillning friin
annan huvudman. Detta för enligt förbundet över på frågan hur tvister hör
regleras mellan olika huvudmän om ersättning för den vård det yttersta ansvaret för med sig. Även hiir gäller i första hand alt detta bör lösas ptt frivillighetens väg. Förbundet kommer att överviiga vilka former som diirvid
kan stii till huds. I varje fall anser förbundet att domstolprövning inte är
lämplig och förutsätter att denna fråga blir föremål för fortsatta överväganden mellan kommun- och landstingsförbunden. Till detta vill förbundet foga att bestämmelserna om det kommunala ansvaret måste utformas på ett
sådant sätt att man inte fråntar kommunstyrelse och kommunfullmäktige
deras rätt att prioritera och fördela resurserna i den enskilda kommunen.
Uinsstyre/srn i Giil'/eborgs liin tar i likhet med Kommunförbundet upp
frågan om förhållandet mellan det ansvar som kommunerna föreslås få. och
den kommunala kompetensen. Länsstyrelsen finner att den utformning
som utredningen har gett ansvarsregeln kan komma att stå i strid med
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kommunallagens kompdensregel och dessutom komma i konflikt med den
riittspraxis som under en bng följd av ar har utvecklats. Enligt liinsstyrelsen kommer sannolikt ocks:i problem att uppst;'\ för de besviirsprövande
myndigheterna när det gäller att bedöma huruvida en kommun skall anses
ha överskridit sina befogenheter.
Bland övriga remissinstanser som iir kritiska mot eller tveksamma till utrcdningens förslag dä det gäller ansvarsgriinserna mot andra samhhllsorgan finns .flera lii11ss1yrds1'r och k1J/11111111u•r. L1111d1·1i11g.\/i°irh1111dd. Fiir-

c11i11ge11 Sl'aigi·s socialchi:frr. Sl'aiges socio110111ers rik.1fi,irh1111tl och
S1·aige.1· komm1111a/(jii11sl<'llllll111a.fi'irh1111ll. Kritiken rör i första hand griinsdragningen mot sjukvården. I flera remissvar pfttalas emellertid oklara
gr~inser ocksft mot kriminalvfmlcn.

7

Socialtjänsten - funktion och uppgifter

7. I Allmänna synpunkter
Kw11111arriitte11 i Giitchorg finner att utredningens förslag innebär att socialtjänsten kommer att fil. en alltmer framträdande roll i samhället. Mot
den föreslagna utvidgningen av det sociala verksamhetsområdet har kammarrätten inget att erinra. Snarare kan det enligt kammarriitten sägas att
en sMan utvidgning ligger väl i linje med den satsning på förebyggande insatser som präglar den moderna socialvi\rden. Allt talar enligt kammarrättens mening för att ökade satsningar bör göras på förebyggande och allmänt inriktade insatser.
Kammarriitten i S1111d.1Tall har inget att erinra i sak mot utredningens beskrivning av socialnämndens uppgifter. I den beskrivningen anser dock
kammarrätten det angeläget att den enskildes berättigade krav pl\ hiinsyn
till den personliga integriteten betonas starkare än vad utredningen har
gjort.
K11mm1111fi)rb11ndl't påpekar inledningsvis att utredningen med social
tjänst avser varje social insats som socialnämnden svarar för och som direkt eller förmedlat tjänar den enskilde och utgiir medel för verksamhetens
måluppfyllelse. Enligt förbundets mening har utredningen inte niirmare belyst konsekvenserna av denna vida definition. En konsekvens kan bli att
vad man i en kommun betraktar som social tjänst i en annan kommun inte
betraktas som sådan. Förbundet avser då t. ex. fritidsgårdsverksamhetcn.
Om denna typ av verksamhet drivs av socialnämnden i en kommun kommer den där att betraktas som social tjänst medan den kommer att betraktas som fritidsverksamhct i en annan kommun där verksamheten drivs av
fritidsnämnden. Den i allmänna motiveringarna givna definitionen pä "'social tjänst" har inte kommit till uttryek i lagtexten. Förbundet vill förorda
en mer preciserad definition av begreppet '"social tjänst" med utgångs-
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punkt fran "kommunens ansvar.. och ··riittcn till bistand'". J\vgriinsningen
kan enligt förbundets mening liimpligcn utgft fr?tn sm:ialniimndens lagbundna verksamhet. Detta behöver dock inte utgöra hinder ior att ko1111111111e11
svarar för sociala tjiinstcr som gftr hiirut(iver.
De medel som utredningen har angcll för Slll'ialtjänslen - ~lruklllrinrik
tack insatser. allmiint inriktade insatser. individuella insalscr - iir enligt
fi.irbundets mening en liimplig verksamhctsindclning och kan ulgöra underlag för socialtjänstens uppgifter. förbundet vill dock understryka att samtliga uppgifter som föreslås inte iir tifömpbara i alla kommuner. Exempel
rå sådana insatser är social jour och grannskapsarbctc. Det iir diirfor angcfagcl att understryka all kommunerna inte äliiggs att utföra alla de verk~amheh:r som niimns. Förbundet ser diiri"ör indelningen och uppgifterna
som bra exempel på verksamheter

Slllll

socialtjänsten kan bedriva. För-

bundet vill även betona att de anvisningar som skall komplettera lagstifiningcn inte skall t11iigga de enskilda kommunerna ett visst handlingsmi:inster utan enbart vara <tv allmän karakfar.
Förbundet p:l.pekar vidare att utredningen i olika sammanhang talar om
samverkan med övriga fackniimnder. Även förh:illandet till kommunstyrelsen är emellertid enligt förbundet av stort intresse med tanke på kommunstyrelsens övergripande och samordnande ansvar för hela den kommunala verksamheten. Beskrivningen av socialniimndens generella uppgifter i förslaget till socialtjänstlag tangerar pft olika sätt kommunstyrelsens
uppgifter. Förbundet efterlyser därför en klarare avgriinsning av socialnämndens generella uppgifter i förhållande till kommunstyrelsen.
Även Ö1·errnkamas rik.lfc.irhund berör socialtjänstens roll i förhållande
till andra verksamheter i kommunen och menar att denna horde belysas
och diskuteras bättre. Enligt förbundet är det av värde att kommunerna
upprättar handlingsprogram, där olika kommunala verksamheters skyldigheter och 1'.ttaganden klart anges för att undvika målkonflikter.
S1·eriges socionomas rik.\:f("irbund framhttllcr att förbundet helt delar utredningens starka betoning av de strukturinriktade och allmänt inriktade
insatserna. Unkii11i111<s kommun anser att det iir bra att utredningen utgår
från krav som hör ställas på den sociala miljön i stort. liksom generella behov av sociala tjänster. Kommunen uppfattar detta så att den sociala verksamheten i större utsträckning får sin utgtmgspunkt i de allmänna behov
människorna har och som kan vara svåra att tillgodose för i första hand resurssvaga grupper. Liknande synpunkter förs fram av Ste111111gs1111d.1· kommun som menar alf allmlint inriktade insatser m:l.ste prioriteras ytterligare i

syfte att förbättra de sämst sliillda gruppernas villkor och därigenom minska behovet av socialhjälp och andra individinriktade insatser. - Å andra
sidan anser liinsstyre/serna i Malmiilws och ;\/\'Shorg.1 liin att tyngdpunkten i socialnämndens verksamhet även i framtiden bör ligga i att lämna den
enskilde råd. stöd och hjälp. vilket bör markeras genom en omredigering
av den föreslagna 4 § i socialtjänstlagen.
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/.,·i11.\slyrels1·11 i U11prnlt1 li'i11 ~ir av den uppfattningen all de allm~int inriktade insatserna bör vara en helt naturlig uppgift för -;ocialtj:inslcn, ~iven om
det biir hetonas att medverkan miiste ske från andra organ i samhiillet. De
individuellt inriktade insatserna Sl>m är socialvårdens traditionella uppgift
hör enligt liinsstyreben. pft det sätt lagen föreslås utformad. i begreppets
verkliga mening kunna bli individuella och nexibla. Uinsstyrclsen varnar
dock för risken all llexihilitctcn inte bara blir beroende av individeth be-

hov utan

~·1ven

av den pol it iska viljan och de ekonomiska resurserna i kom-

munen. Även Borås

Å.111m111111

framhiiller i detta sammanhang att kommu-

nernas ekonomiska resurser blir av avgörande hetydclse för möjligheten
att genomföra förslaget.

!_ii11sstyrd.1c11 i \/ii.1t11w11/ands liin konstaterar att de allmiint inriktade
insatserna omfattar mänga områden. Linsstyrclsen framhäller i detta sammanhang betydelsen av att socialtjiinsten har ett viilorganiserat samarhete
med föreningslivet som kan utny\t_ia~ shv~tl som 'mformationskanal som
medarbetare. Srate11.1 1111gdomsråd stöder utredningens uppfattning alt
ökade ekonomiska resurser bi.'ir ges till frivilliga organis<ttioner. klient grupper och samarbetsgrupper dfa deltagarna sjiilva har inllytande pi\ verksamheten.
FCO och S1·eriJ;es .1ocio11omji:irh1111d är positiva till utredningens beskrivning av de individuellt inriktade insatserna men p{1pekar att en brist i
fi_irslagct iir att utredningen inte helt lyckats precisera mMet för den individuella behandlingen. Organisationerna iir införstådda med att detta lir en
svår uppgift men anser att man i propositionsarbetet biir siika nt1 en mer
ensartad målheskrivning. Man framhäller att det i hetänkandet finns alltför
miinga m<'1langivclser pa individnivå(' 'frigöra". "fiirsfarka ... "utveckla··,
"tillvarata" och "räda över fiirhällanden" osv.). En ensartad målangivelse bediims vara av betydelse inte minst ur synpunkten om vad som skall
tillt'tggas begreppet "bisti111d för sin livsföring".
\'c"israds k.01111111111 beklagar att utredningen i samband med redovisningen av de individuellt inriktade insatserna inte alls berör frågor som hänger
samman med metlidiken i behandlingsarbetet. Enligt kommunens uppfattning ger utredningen uttryck för en behandlingsoptimism som m;m emellertid inte alls visar beliigg för. Kommunen anför vidare.

De individuella insatserna tar i första hand sikte på en förändring av den
sociala situationen. men utredningen tänker sig också former som mer direkt syftar till förändringar hos den som söker hjälp och nämner gruppterapi och psykodrama. Det hade varit viirdefullt om utredningen hade analyserat sådant terapeutiskt behandlingsarbete inom socialtjänsten, t. ex. i
fräga om socialarbetarnas roll som samhli.llsrepresentant eller klicntombudsman. På det principiella planet skulle det ha varit av intresse att få
klarlagt om portalparagrafens människosyn och lagens frivilliga karaktär
går att förena med en social kontroll. som belönar och motiverar individen
att bete sig på ett för samhället acceptabelt sätt. Skall socialtjänsten lyckas
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i sitt arhete med all frigöra resurscr hos människor med olika sociala prohlem -- viktigt inte minst med tanke pä anstriingningarna all undvika
tvängsi\tgiirder - iir metodfrf1gorna angeliigna att komma till riitta med.
Metodfrtigorna hiinger ()(:ksti niira samman med medvetenhet. miinniskosyn och etisk hällning. rnirför iir det en h1ist att socialutredningen inte haft
utrymme för ett bidrag till den di~kussion om dessa frågor snm för~ bland
socialarbetarna.
S\'(·rige.1· .1ocio1101111'r.1 rik.1:fi'irh1111d framhåller att utredningens förslag
kommer att medföra att det sociala arbetet m:h diirmed innehällct i socionomernas yrkesroller kraftigt förskjuts i riktning mot mer k valilicerade arbetsuppgifh:r. Behovet av gemensamma bedömningsgrunder och kunskaper kommer enlig! förhundet att fiirstiirkas för att arbetsuppgifterna skall
kunna utföras efter de mål och riktlinjer som utredningen förordar. Förbundet anser att utredningen har försummat att niirmare behandla socionomernas yrkesroller och arbetsfördelningen mellan förtroendemän och personal. Det är vidare enligt förbundet ytterst beklagligt att utredningen inte

har använt sig av några modeller med stöd av pt1g!iende projekt for att beskriva hur det sociala arbete som utn:dningen rekommenderar skall kunna
utföras. Förbundet anför vidare.
Förbundet anser att förtroendemiinnens huvudsakliga arbetsuppgifter
hör vara att fastställa mål och planer för verksamheten sam! beslut i frågor
av övergripande slag. Det måste sedan ankomma på de anställda att med
sina yrkeskunskaper och i samverkan med andra myndigheter, verka för
att målen förverkligas. Detta innebär också att socialarbetarna skall besluta i alla enskilda ärenden i enlighet med lagarna och de allmänna riktlinjer
som politikerna fastställer. Den ökade samverkan med klienten samt med
andra myndigheter och organisationer som utredningen förordar förutsiittcr också att socionomen i ökad omfattning har den beslutanderätt som
krlivs för att samarbetet skall kunna fungera. Ett bra innehhll i samarbetet
kan iiventyras om inte tjänstemännen kan fatta de nödvlindiga besluten ett
konstruktivt samarbete förutsiitter. Socialtjänstens kvalitetskrav medför
också att hastjänsterna inom den primärkommunala socialvården skall besättas med socionomer. Socionomerna kommer i allt större omfollning att
arbeta i grupp eller ingå i team eller projekt. Slirskilt den lilla gruppen väntas få alltmer ökad betydelse som arbetsinstrument. (För att inga missförstånd skall uppstå vill förbundet understryka att vi med arbetsgrupp avser
personer frän samma personalkategori medan ett team består av mlinniskor med olika yrkeskunskap.) Såväl socionomernas verksamhetsområde
som kontaktyta kommer att utökas kraftigt om utredningens intentioner
genomförs. Förbundet anser det därför mycket väsentligt att det sociala
arbetet bedrivs sä att socionomerna kan repliera pä i första hand hela den
offentliga organisationen i närsamhället. Först härigenom kan en i verklig
mening helhetssyn tillämpas vid bearbetning av människors problem. oavsett om problemct(-en) berör en enskild person eller en grupp. Team och
projektgrupper bör således sammansättas efler arbetsuppgifternas art. Socionomtjänsterna hör också i princip vara enhetliga och utbytbara mellan
olika verksamhetsområden. Inriktning mot t. ex. socialt grupparbete. sam-
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hiillsarbcte eller uppsökande arhete bör således kunna ske utan att kommunen diirför inriittar speciella tjiinster. Det hör i stiillet handla om arhctsomrädcn. Individuellt inriktade insatser kommer troligen också i framtiden
att utgöra grunden för det sociala arhi.:tct och vara det största arhctsområdet. Att längre tider tjänstgöra på skilda arhetsomräden kan dessutom vara
till fördel för den enskilde sociomHncn som för socialvardsorganisatitlnen.
Det gäller friimst i de största kommunerna. Socionomerna måste iiven i
framtiden ha den samhällsvetenskapliga bredden i sin utbildning. Med de
uppgifter som socialtjiinsten skall klara hlir en omfattande kunskap om
samhället ahsolut oundgiinglig för att socionomen skall kunna fungera som
samordnare av insatser i niirsamhiillct. Den mångfald av arbetsuppgifter
som föreslås rymmas i socialtjänsten gör det dock nödvändigt att socionomern~t i sin yrkesutövning praktiskt måste inrikta sig på skilda arbetsområden inom socialtjänsten. Detta kommer troligen att medföra att behovet av
intern samverkan kommer att öka kraf'tigt. Det blir särskilt viktigt att finna
en hra modell för denna interna samvc:rkan.
Även J/elsinghorg.1· k11mm1111 anser att utredningen har behandlat den
framtida socialarbetarrollen allt för översiktligt. Enligt kommunens uppfattning hör denna fråga hli förcm[1l for särskilda studier innan den nya lagen träder i kraft. Kommunen ger vidare: uttryck för följande synpunkter.
Den nya lagen medför höjda ambitioner. Helhetssynen skall utgöra
grunden för det dagliga arbetet. Hur skall helhetssynen kunna tillgodoses
med beaktande av de differentierade krav på insatser som fordras inom socialtjänsten? Kan en socialarbetare syssla med så vitt skilda arbetsuppgifter som familjeterapi och f:iltverksamhet? Har denne också kunskap om
fö1farnnde vid utredningar som t. ex. leder till omhändertagande av barn
och är dessa arbetsuppgifter förenliga? Socialtjiinstens organisation torde
härvid spela en avgörande roll. En organisation grundad på lagarbete men
med möjlighet till viss arbetsdifferentiering inom lagen kanske är en lösning. Helhetssynen innebär m.:kså att den omfattande kunskap om levnadsförhållanden inom ett begränsat område. som såväl barnomsorgsassistenter som hemvårdsassistentcr besitter. måste knytas samman med
erfarenheter från det individ- och familjeinriktade arbetet. För att fä en socialtjänst som fungerar enligt utredningens intentioner måste således socialarbetarrollen i vid mening och socialtjänstens organisation bli föremäl
för siirskilda sllldier.
Kommt11(f'iirh11ndct påpekar att socialarbetaren i den framtida social-

tjänsten förutsätts - utifrän en helhetssyn - arbeta utätriktat. aktivt och
med bredd i kunnandet. En specialisering av socialarbetarrollen i olika
fack kan enligt förbundets mening till en del sägas motverka en utveckling
mot det målet. Om t. ex. socialassistent rollen beskärs p. g. a. specialiseringar av typ grannskapsarbete. invandra1frågor. familjerätt etc. uppstår
lätt två effekter: dels utarmas socialassistentens arbete till att omfatta enbart .. tunga'' ärenden vilket i sin tur sannolikt medför svårigheter att rekrytera assistenter. dels uppkommer en tröghet i organisationen som kan
leda till att helhetssynen i praktiken inte kommer att tillämpas. Med detta
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vill förbundet instiimma i utredningens resonemang ang[1ende orgarnsa-

tionsstrukturen inom socialtjiinsten.
Flera remissinstanscr har uttalat sig .ori1 utredningens förslag att föra
samman socialtjänstens medel i huvudgrupperna str11k111ri11rik1wil' in.1·111ser, allmiint inriktad!' i11.1atser och i11dii·id11d/1 inriktade insatser.
Liin.1s1yrci.l'l'n i Kalmar lii11 finner att indelningen är riktig och naturlig
och utgör en fiirutsiittning för att framtidens socialtjänst skall kunna uppnå
sin målsättning. Nyktcrhctsriire/.\'l'llS la11d.1fiirh1111d framhåller att den föreslagna grupperingen lägger en värdefull grund för en fortgående analys av
samhilllsutvecklingen och för ett fortsatt socialt reformarbete. TCO och
.'frcri1:cs sociono11!/i'Jrh1111d anser att indelningen av socialtjänstens huvuduppgirter är iindamälsenlig. Även SA CO/SR stiillcr sig i huvudsak positiv
till den föreslagna indelningen.
Socia/s1yrdsc11 är kritisk mot begreppet "strukturinriktade insatser"
och vill för de insatser som ryms under detta begrepp i stället anviinda
"samhällspäverkande insatser'". Styrelsen anför i denna fråga.
Socialutredningen beskriver de olika uppgifter som hvilar den framtida
socialtjänsten. Utredningen skiljer mellan strukturinriktade insatser. allmänt inriktade insatser och individuellt inriktade insatser. I socialstyrelsens utvecklingsarhete är motsvarande beniimningar: samhällspåvcrkandc
åtgärder. allmiint inriktade åtgärder och avhjiilpande åtgärder. Dessa begrepp förekommer också i utvecklingsarhete pä andra håll. Styrelsen anser
därför att strukturinriktade insatser i stället bör benämnas samhällspåverkande insatser eftersom den beniimningen redan blivit etablerad.
Socialstyrelsen anser vidare att uppsökande verksamhet hellre bör ses
som en allmänt inriktad insats än - som utredningen har föreslagit - en
strukturinriktad (samhällspåverkande) insats. Styrelsen motiverar detta på
följande sätt.
Enligt styrelsens mening kommer det sociala arbetet att sammantaget
utgöra kunskapsundcrlag för del samhällspåverkande arbetet. Några särskilda kunskaper kan alltså inte hämtas ur just den uppsökande verksamheten. Detta antagande stöds också av pågående försöksverksamhet. Styrelsen anser därför att man hellre bör se den uppsökande verksamheten
som en allmän tjänst. Avgränsningen mellan huvuduppgifterna är av betydelse för det teoretiska arbetet och för planeringen men påverkar givetvis
också innehållet i verksamheten.
Även Örehro och l/i/'1e/111ina kon11n1111er vänder sig mot utredningens
uppfattning att uppsökande verksamhet bör betraktas som en strukturinriktad insats. Dessa båda remissinstanser anser vidare att 5ocialjour hellre
hör ses som en individuellt inriktad än en allmänt inriktad insats och påpekar att det med tanke på förestående planerings- och utvecklingsarbete inte är likgiltigt vilken terminologi och vilken indelning av verksamhetsområdet som används.
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7.2 Strukturinriktade insatser
7.2. I A·frd1·cr/.:.w1 i .1u111hiill.1pla111•ri11g1'11

All111ii1111u sy111i1111/.:.1er
Socialutn:dningens l"iirslag om socialtj;instens medverkan i samhiillsplaneringen f(1r ett i det niirma~te enhälligt po'iitivt mottagande av n::missinstanscrna. Bland ek remissinstanser som tillstyrker förslaget i denna del
m;irks ri/.:.s1//.:./agurc11. /.:.11111marriittem11 i Giitehorg och S1111d.1Tal/. /.:.rimi11//l1"ll rdsstyrl'l.1 l'll, soda lstyrd.1 en. .1·1a1.1/.:.011/1 ire I. ri/.:.sre 1·isio11.11 ·er/.:.et. s/.:.oliii·astyrei.H'll, .\'fa Iens pla11ver/.:.. host cuisstyrelsc 11, samtliga lci nsstyrelser
som uttalar sig i denna del, state11s hwu!i/.:.apprl'ul, Sl'ens/.:.a /.:.0111111111(/iirh11mlet, samtliga ko1111111111er som tar 11pp.fi·åw111, /,0, SACO/SR. TCO. De
ha 11 di/..appade.1 ri l...l:/i'irh1111d. S 1·crit:l'.1· .f i1//.:.pe11 si< mii re rs rik.1fiirh1111d. S 1·erig l'.1' .\'Ol'iaffi"irh1111d. S1·erigl'.1· .\'Ocio110111cr.1 ri/.:..\{iirh1111d. S1·aiges lii!..m:fårh1111d och LRF.
Socia/.1·tvrl'l.1c11 anser att heteckningen strukturinriktade insatser bör ersiitlas med samhällspäverkandc insatser. eftersom denna beteckning redan
är etablerad. Genom att man för in samhällsp:'lverkande insatser i det sociala arbetet markeras strävandena att minska hehovet av individuella
tjänster. Styrelsen framhåller att det är nödvändigt att betona samarbetet
mellan de nya uppgifterna att pf\Vcrka samhällets struktur och arbetet på
individplanet. Genom det individinriktade arbetet och de allmänna tjänsterna fiir socialtjänsten kunskap om brister och missförhållanden i samhiillet och om de förhållanden människor upplever som problem. Styrelsen
anser. liksom socialutredningen. att socialtjänstens möjlighet att påverka
samhällsplaneringen är ett villkor för en mera genomgripande föriindring
av arbetsformerna inom den sociala verksamheten. Hiirigenom hryter socialtjänsten sin isolering och tvingas redogöra för sitt arbetsomrllde och sina kunskaper. Socialtjänsten blir en aktiv problemsökare som kan beskriva sociala problem och missförhållanden i samhället. Sammantagna kan de
erfarenheter och kunskaper som fäs genom personkännedom och områdesinriktad verksamhet i kommunerna samt resultaten av forsknings- oich
utredningsinsatser väsentligt öka förutsättningarna fiir en konkret medverkan i samhiillsplaneringen. S/.:.ohil'crstyrd1·cn finner att utredningens
amhitioner. att socialtjänsten aktivt skall påverka samhällets utformning,
stlimmcr väl med aktuella strävanden inom skolan. De delmål som anges
innebär att niirmiljön bör göras så levande och rik som möjligt med skilda
slag av verksamheter. Styrelsen anser det viktigt att det finns uttryck för
ett allsidigt samhällsliv såväl i barnens boendemiljö som i deras skol- och
fritidsmiljö. Frågor av detta slag hcrördes hl. a. i utredningsarbetet kring
skolans inre arbete. För att förverkliga den goda närmiljö som SIA-reformarbetet både förutsätter och strävar efter är den fysiska och sociala planeringen i kommunerna väsentlig.
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Det viktigaste i sm:ialutreJningens sluthctänkandc lir. enligt statens

plw11·1•r/... att Jet markerar ett urpbrott frfln den symtom- och inJividinriktadc lagstiftning som hittills reglerat socialvården. Verket framhflllcr att
Jet lir i första hand kommunstyrelsen som har att svara för att de av statsmakterna och kommunen uppstlillda sociala målen och värderingarna vligleder samhällshyggandct. Sociala ccntralniimndcn har numera fatt en starkare koppling till kommunstyrelse och fullmäktige lin tidigare och socialvånlens företrädare torde i allmlinhet ges tillfälle att framföra sina synpunkter. inte hara pft fardiga planförslag utan även under planarhetcts
gång. Mycket talar emellertid för att denna samverkan hehöver utökas och
fördjuras. Sociala hänsyn måste enligt planverket prligla hela plancringsarhctet. PlaneraJc åtgärder bör utgfl fri\n kunskap om kommuninvånarnas
levnadsvillkor och allmänna förutsättningar. Antingen det gäller fysisk planering, hostadsplanering eller sysselslittningsplanering är det angeläget att
planeringen inleds med inventering, hcskrivning och analys av de sociala
behoven. Att fi't fram metoder som på ett tillfredsställande sätt kan mäta
och värdera den sociala situationen och utvecklingen är således angeläget.
liksom att diskutera de olika sociala komponenkrnas betydelse i planeringen. I analysen av den sociala situationen är det siirskilt viktigt att kunna beskriva denna situations sannolika bakgrund, för att därigenom ge ett
underlag för riktiga insatser. De ha11di/..appades rik1fiirh1111d understryker
behovet av att sociala aspekter i mycket högre grad lin som nu är fallet får
påverka all framtida samhällsplanering. Socialtjänsten måste ges en starkare stiillning framför allt niir det giiller att formulera målen för den kommunala planeringen. Förbundet ser diirför mycket positivt rå förslaget om
socialtjänstens medverkan i samhlillsplaneringen. Planeringsarbetet kommer kanske att ta längre tid, nya rutiner mästc arbetas fram osv .. men möjligheterna att fä en samhällsrlanering, som utgår från människornas levnadsvillkor. bör öka. Behov finns bl. a. av samordning av olika planeringsåtgärder för att fä fram en helhetssyn rå den sociala miljön. En ny samordnad social syn pä samhällsplanering lir därför nödvändig. Här kan socialtjänsten göra stora insatser. J,RF finner det angeliiget att socialtjänsten ges
möjlighet att päverka samhällsplaneringen på alla nivåer. Strukturomvandlingen i samhället går snabbt och det är därför väsentligt att sociala hänsyn
tillåts balansera de oft<i annars dominerande effektivitetshänsynen. LRF
understryker särskilt vikten av att sociala hänsyn tas vid lokalisering av utbud av social service och möjligheter till sysselsättning. Särskilt i bygder
med glest befolkningsundcrlag. diir liven andelen äldre vanligen är liög, är
det angeltiget att sociala överväganden rrioriteras. framhåller förbundet.
Några remissinstanscr. Malmii /..11mm1111, TCO. S1·criges s11cionomfiirh11nd och Alk11lro/prohlematikers ri/..sorganisation iir kritiska till vad socialutredningen föreslår om socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen.
Malmö k11mm1111, TCO och S1·eriges socionomfiirh11nd anser att avsnit6 Riksdal(en 1979/80. I sam/. Nr. J. Del B
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tet om soeialtjiinstens medverkan i samhii!bplaneringen b~höver utvecklas
med stöd av bl. a. vunna praktiska erfarenheter och det forsknings- och utvecklingsarbete som bedrivs. En sådan översyn behövs också for att nyansera vissa tämligen kategoriska påståenden om boendesegregationens uppkomst och utveckling, den sociala gemenskapens villkor och sambanden
mellan yttre miljö och sociala problem. Här är. menar man. verkligheten
betydligt mer sammansatt och komplicerad än vad socialutredningen gör
giillande. Alkoho/prohlemati/..ers rik.rnrgani.\'l/tion skriims av tanken att socialtjänsten skall verka som en sjiilvstiindig politisk kraft. Det är inte svårt
att tänka sig vilka reaktioner man skulle möta om man gav t. ex. polisen.
som ju ocksä kommer i kontakt med sociala prohlem. samma uppgift. Socialtjänsten skall alltså. i likhet med andra nämnder och organ. endast redovisa sina erfarenheter. Det lir viktigt att politikerna får en allsidig information om människornas problem. men det är fel att ge socialtjänsten en
särställning i detta avseende. Det kommer alltid att finnas andra sätt att se
på de sociala problemen. än dem som socialarbetarna redovisar. Socialutredningen har t. ex. inte föreslagit att klienterna skall få några speciella
möjligheter att påverka politikerna. Socialtjänsten kan, genom grannskapsarhete och andra liknande projekt. komma att la frän människor deras egna initiativ och avpolitisera deras kamp för förändringar. Det är också risk för att socialarhetarna tar över arhetsuppgifter som borde vara
människors gemensamma angelägenheter. En ökad social kontroll fran
myndigheterna blir också effekten. Det är politiska och andra organisationer som skall driva samhiillspolitiska frågor. Organisationen anser al\tsa.
till skillnad från socialutredningen. att socialtjänstens uppgifter skall klart
avgränsas i förhållande till andra samhällsfunktioners.

Formafiir socialtjän.1·11•11.1 mecfrak1111 i samhiillspla11eri11Rl'l1
Formerna för socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen tas upp
av åtskilliga remissinstanser. Vissa remissinstanser delar socialutredningens uppfattning att det ankommer på socialnämnden att i samverkan med
övriga facknämnder närmare utveckla formerna för denm1 medverkan.
medan andra remissinstanser anser att socialutredningen borde närmare
angett formerna för socialnämndens medverkan. Att vissa remissinstanser
önskar att socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen hör skrivas in
även i annan lag än socialtjänstlagen redogörs för i avsnitt 1.3.
Inledningsvis kan man notera att hrott.1:fi'ircbyRRtll1de rådet anser. att socialutredningen inte redovisar socialtjänstens ansvarsområde tillräckligt
konkret. Vad sedan gäller formerna för socialtjiinstens medverkan i samhällsplaneringen anför socialstyre/sen att som socialutredningen påpekar
krävs det ett inledande utvecklingsarbete som i första hand dokumenterar
socialtjänstens kunskaper om sociala missförhållanden. Enligt utredningens förslag åläggs socialstyrelsen en betydande roll när det gäller att medverka till att kommunerna får erforderligt basmaterial för sitt arbete.
Forsknings- och utredningsinsatser om bl. a. människors närmiljö är ett av
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flera viktiga kunskapsunderlag för styrelsens arhete. Pt1 kommunal nivt1
giilkr det oekst1 att föriindra arbetsrutinerna för redan etablerad administration sf1 att soeialtjiinsten far möjlighet att påverka beslut som fattas om
förändringar av den fysiska miljön eller om hur ekonomiska resurser skall
utnyttjas. I flertalet kommuner saknas i dag förutsättningar för all bedriva
ett sadant arbete. Det iir därför angeläget att utbildning och metodutveekling för medverkan i samhiillsplaneringen snarast breddas oeh fördjupas.
St11te11.1 plw11·erk anser att det inte riickcr med hiiga sociala mitlsiitlningar
och medverkan från sm:ial sakkunskap för att planeringen skall kda till
önskat resultat. Planeringen hör, som också utredningen antyder. leda till
en samordning av kommunens resurser och verksamhet. De miinniskor
som berörs av planeringen måste men tidig insyn i planeringsarbetet för
att därigenom fä möjlighet att påverka detta. Handfaggningsregler om detta finns inom byggnadslagstiftningens ram. Det ankommer enligt utredningen på socialnämnden att i samverkan med övriga faekniimnder och
kommunstyrelsen närmare utveckla formerna för nämndens medverkan i
planeringen. Eftersom urganisatoriska oeh andra förutsättningar varierar
kraftigt mellan kommunerna bör formerna inte detaljregleras i soeialtjiinstlagen. Planverket anser att det är tillräckligt om planeringsarbetet organiseras så att socialvårdens representanter ges tillfälle att mt:dverka i programarbete. vid analys av olika planalternativ, vid planering av atgärder
och då samordnade insatser genomförs. Detta kan exempelvis ske genom
att tjänstemän inom socialvården adjungeras till planeringsorganet eller att
särskilda arbetsgrupper som består av representanter för hyggnadsniimnd,
socialnämnd och andra nämnder oildas på fi.irfroendemannaplanet. Malmii
kommun framhåller att eftersom soeialtjänstens medverkan i de här frt1gorna är en ny arbetsuppgift måste en längre tids försöks- och utveeklingsarbete få tillåtas pågå. På olika håll söker man sig också fram till lämpliga arbetsmetoder m:h modeller liksom man förbättrar kunskapsumlerlaget. Ett
inledande skede för socialtj;instens medverkan i samhällsplaneringen torde
främst bli att i vissa angivna avseenden (exempelvis på basis av levnadsnivåkomponcnter) följa och oeskriva utveeklingen för grupper som har det
särskilt svårt (sociala problem) liksom att tala om när den sociala och ekonomiska situationen tenderar att relativt sett försämras eller om resursbrister hlir särskilt påtagliga för olika befolkningsgrupper. Den sociala sektorn
skall således granska planeringen ur en angiven aspekt och föreslå åtgärder
för att komma tillrätta med b1isterna. Detta slag av medverkan kan vara
förhållandevis anspråkslöst och är närmast ett sätt att i ord beskriva människors levnadsförhållanden, villkor eller vardag.
Liknande synpunkter anförs av andra remissinstanser.
Några remissinstanscr pekar pft att socialutredningen borde närmare
preciserat formerna för socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen.
Länsstyrelsen i Stockholms liin framhåller att om den föreslagna lagstiftningens intentioner skall uppfyllas är det viktigt att formerna för soeial-
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tjänstens mcdverkan i planeringen klargör~. Tyvän ger inte utredningen
annat iin allmiinna rekommcmlatiL1ner. Några direkt hindande anvisningar
om hur detta viktiga arhete skall gh till i praktiken och vilka nya resurser
som krävs förekommer inte. Öri•hro komm1111 finner det naturligt att socialutredningen talar mycket om vad socialtjänsten skall göra och mindre om
hur det skall göras. Detta g~iller inte minst avsnittet om socialtjänstens
medverkan i samhiillsplaneringen. Socialvårdens medverkan i samhällsplaneringen har länge diskuterats. men det utvecklingsarbete som hittills
bedrivits iir mycket blygsamt. Socialutredningen tänker sig uppenbarligen
att socialtjänsten skall spela en mera central roll i planeringssammanhang
än tidigare. Utredningen siiger exempelvis att socialnämnden bör ta initiativ till åtgärder även in11m andra förvaltningsområden. För att socialtjänsten framgångsrikt skall kunna intervenera inom andra verksamhetsområden krävs naturligtvis en avsevärd kunskapsuppbyggnad som i sin tur ställer stora krav på socialtjänstens informationssystem. Inom detta område
fordras alltså ett fortsatt utvecklingsarbete. betonar kommunen. /,11/ctl
kommun anser att socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen måste
klart slås fast. För att denna medverkan skall bli möjlig måste emellertid
socialtjänsten snarast utveckla instrument. rutiner och metoder härför.
Sn'11ska riida korset framhåller att socialutredningen inte anger hur socialtjänstens stnikturpåverkande insatser skall utformas. men att det finns
skäl anta att denna inriktning av socialtjänsten kommer att anpassas efter
lokala förhållanden och förutsättningar. En remissinstans, Fiire11inge11
harn1'11s rätt i .rnmhiillet. förordar att socialnämnden får vetorätt till planer
i de fall de planerade förändringarna inte tar tillräcklig hänsyn till männi·skornas livsmilji.i.

Lagbcstiimmelser om

.1·ocial~iii11stens

mNfrerka11 i .rnmhiillspla11eri11gen

En fråga som många remissinstanser har synpunkter på är om socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen bör regleras inte endast i socialtjänstlagen utan även i annan lagstiftning.
Några remissinstanser. bl. a. liinsstyrl'isen i Kopparhl'rgs liin. framhåller att socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen bör säkerställas
genom uttryckliga bestämmelser i tillämpliga lagar och andra författningar.
Länsstyrelsen anger dock inte i vilka författningar dessa bestämmelser
skall tas in. Karlstad.i· kommun saknar en tvingande regel för kommunstyrelsen att höra socialnämnden i planeringsfrågor och S1·c11s/.:a Diako11siill.1kapet sätter i fråga om det inte föreligger behov av att ålägga de för samhällsplaneringen särskilt ansvariga organen skyldighet att samverka med
socialnämnden. Sadana föreskrifter. framhåller sällskapet, skulle öka genomslagskraften av den föreslagna rollen för socialvården i samhällsplaneringen.
Flertalet av de remissinstanser som kommenterar denna fråga framhåller, att om socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen skall slås fast
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iiven i annan lag än socialtjänstlagen bör detta i första hand göras i byggnadslagstiftningen. Positiva till att best;immclser härom tas in i byggnadslagstiftningen är bl. a. följande remissinstanser. Socialstyre/sen, liinsstyrelscma i Stockholms, Älrshorg.1· och Jiimrle111d.1· hin. Srocklwlms, Vara
och Arl'ika komm1111er samt Fiire11inge11s S1·eriges socialclll'.fcr,
SACO/SR, S1·erir;es socionomers rik.1:fi'irb1111d och Liinkens KamratJ("irhund.
Endast en remissinstans, stare11s p/a111·crk, anför sklil mot att bestämmelser om socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen tas in i annan
författning än socialtjänstlagen.
Av de remissinstanser som är positiva till att bestämmelser om socialtjänstens medverkan i samhiillsplaneringen tas in i byggnadslagstiftningen
pekar .rncialstyrel.H·n på att socialutredningen. i .sitt principbetänkande ansåg att socialtjiinstens medverkan i samhällsplaneringen borde regleras
förutom i sociallagstiftning även i annan berörd lagstiftning. Mest aktuell
ansågs d:i byggnadslagstiftningen vara. I sitt slutliga förslag anser socialutredningen att behov inte föreligger av ytterligare regler för socialtjänstens
deltagande i samhällsplaneringen. Socialstyrelsen ifrågasätter utredningens motivering och föreslår att man särskilt prövar behovet av regler i
främst byggnadslagstiftningen för socialtjänstens medverkan i planeringsarbetet. Srockholms kommun och F"iireninr;en !ii'eriges socialclufer framhåller att med den utformning som lagförslaget fäll finns stora risker att utredningens intentioner vad gäller socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen inte kommer att kunna uppfyllas. Bestämmelsen fär genomslagskraft först om andra samhällsplanerande organ, exempelvis byggnadsnämnd, åläggs att efterfråga socialnämndens medverkan i planeringen
och redovisa framförda sociala aspekter inför beslutande organ. Byggnadsnämnden och övriga plam:ringsorgan skall ha skyldighet att redan i början
av en planering samarbeta med socialtjänsten. !'ii'eriges socio11omer.1· rik.1·.fi"irhund, vars uppfattning i denna fråga delas av bl. a. SACO/SR. framhåller att socialutredningen har nu i någon mån utvecklat sina urnkegångar
kring socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen. Utredningen har
bl. a. formulerat ett antal delm:il som socialtjänsten skall verka för. Utredningen föreslår däremot inte att socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen skall regleras i annan lagstiftning än socialtjänstlagen. Detta är
anmärkningsvärt då socialutredningen i principbetänkandet påpekade att
även byggnadslagstiftningen skulle hehöva förändras. Förbundet understryker att socialtjänsten måste fä en reell makt att påverka planeringen.
Detta kr~iver ändringar även i annan lagstiftning iin sociallagarna. Som exempel nämns att igångsättningstillstånd för byggnation av t. ex. bostäder,
fritidsområden. kommunikationer och industriområden bör fä lämnas först
sedan socialnämnden bedömt de sociala konsekvenserna. Även andra former av lagreglering av socialtjänstens medverkan är tänkbara, anför förbundet.
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Den enda n:missinstans som uttryckligen anger att socialtjänstens medverkan i samhtillsplaneringcn intc hör komma till uttryck i någl>n annan
författning iin socialijiinstlagcn iir. som tidigare nämnts, st11tl'11.1· p/11111·erk.
Verket anser att utöver sucialtjtinstcns medverkan i planeringens olika stadier bör. som socialutredningen framht11lcr. färdiga planförslag remittcras
till socialntimnden for ytlrande. Verket betonar emellertid att det iir viktigt
att en sådan ordning inte ltises i lagstiftningen. cftersom detta skulle kunna
tolkas som att det vore tillriickligt att färdiga planförslag remitteras till socialnämnden. Ett annat skäl ~ir all den snabba utvecklingen pt1 olika områden leder till organisatoriska födndringar som gör det mindre lämpligt att i
fölfatlning reglera omfattningen av samrådsförfarandct genom att där
l. ex. riikna upp de förvaltningar. vilkas mening byggnadsnämnden i olika
fall skulle vara skyldig att inhiimta. Det måste förutsiittas att kommunstyrelsen tillförsäkrar socialnämnden inflytande på hela planeringen inom
kommunen.

Sociu/11iimnd1'11s f('irlull/1111dl' till ii1Ti1<11.fi1ck11ii11111der
Flera remissinstanser kommenterar socialtji.instens samverkan med övriga fa1.:kntimnder. De flesta av dessa rcmissinstanser behandlar frågorna
om samverkan helt kortfattat och de inskränker sig ofta till att framhr1lla,
att det lir av största vikt att socialtjänsten aktivt samarbetar med andra
nämnder om socialutredningens intentioner skall kunna förverkligas eller
att de ser mycket positivt på ett sådant samarhete. Några rcmissinstanser
utve1.:klar dock sina synpunkter på samverkansfrågoma.
Kumm111!fi'irh1111dl't anför att av socialtjänstens uppgifter i den total<t
kommunala verksamheten följer att socialtjänsten genom sina resurser
skall uppfylla huvudparten av det kommunala ansvaret. Arbetet med att ta
fram planeringsunderlag kräver medverkan från flera kommunala organ
och kanske t11.:kså från utomkommunala organ. I detta arbete bör något organ ges uppgiften att vara initiativtagare och administrativ samordnare av
verksamheten. Dessa uppgifter kan enligt styrelsen läggas pä socialnämnden. Detta hehöver inte innebära att so1.:ialtjänsten ges en överordnad roll i
förhållande till andra nämnder. I stället bör socialtjiinsten ges en praktisk
samordningsroll. Möjligheten för den enskilda kommunen att ge annan
nämnd denna roll hör även finnas. Även om annat kommunalt organ ges
denna samordningsuppgift bör inget hindra att so1.:ialnämnden tar initiativ
till ett sådant arbete, framhåller förbundet. S111tc11s handikapprcld pekar på
att socialutredningen framhäller. att en förutsiittning för att utredningens
intentioner skall kunna uppfyllas är ett väl utvecklat samarbete mellan och
inom olika samhällsorgan och mellan olika yrkeskategorier. Rådet frågar
sig hur detta samarbete praktiskt skall kunna realiseras m:h vilka ytterligare resurser det kommer att krävas. Dessa problem har utredningen tyvärr
inte gått närmare in på utan de överlämnas i stort sett till kommunerna att
lösa. Yiss.erligen framhåller socialutredningen behovet av centrala direktiv
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för samverkan och speciellt angdägcnhetcn av riktlinjer för samverkan
mellan socialtjänsten och hälso- och sjukv[tnlcn. men det sker i ytterst svepande ordalag. Det måste understrykas att samverkan aldrig är ett miil i
sig. anför rädet. Upp.rnla ko1111111111 framhåller att om srn.:ialtjiinstens medverkan i samhällsplaneringen skrivs in i lagen far detta inte uppfattas sä att
det bara blir sm:ialnämnden som svarar för de sociala mälen i kommunens
planering. Det bör vara självklart för de olika facknämnderna att planera
sin verksamhet efter sociala mäl. I praktiken iir en förutsättning att det
finns effektivt och smidigt fungerande samarbetsformer mellan de olika
facknämnderna och förvaltningarna. Arl'ika kommun anser att socialtjänsten ensam inte kan ange den sociala dimensionen i samhällsplaneringen
och att det är nödvändigt att kommunerna organiserar ett väl utbyggt och
fungerande planeringsorgan där social. ekonomisk och fysisk planering
kan samordnas. S1·crigt's kommunaltjii11.1·1emwrnafiirhu11d ställer sig i vissa
avseenden tveksamt till vad som i utredningsförslaget sägs om samarbete
med exempelvis föreningar. Ett sådant samarbete kan. enligt förbundet.
leda till att socialtjiinsten indirekt kommer att styra föreningsaktiviteterna
och därmed minska föreningarnas initiativförmåga och vitalitet. Förbundet
vill inskränka det lagbundna samarbetet genom att föreslå följande lydelse
av 4 § i förslaget till socialtjänstlag: "'Till socialnämndens uppgifter hör att
göra sig väl förtrogen med enskildas levnadsförhållanden i kommunen och
genom stöd av generell art gentemot föreningar, organisationer och enskilda verka för goda miljöer i kommunen. ge information om socialtjänsten i
kommunen ... Den föreslagna lydelsen av paragrafen innebär självfallet att
socialnämnden skall ta tillvara föreningslivets positiva möjligheter att aktivera grupper och enskilda. betonar förbundet.

Ö1·riga niimndas och styrelser.i· med1·akan i ilt'n sociala planeringen

Flera remissinstanser framhåller att det får inte vara förbehållet sm:ialtjänsten att bidra med sociala synpunkter pä planeringen av samhället.
Även andra nämnder och styrelser, t. ex. kulturnämnd och skolstyrelse.
har erfarenheter av och kunskap om sociala frågor även om underlaget för
dessa ofta är mera begränsat än för socialnämnden. Att dessa nämnder och
styrelser bör fä medverka på lika villkor då det gäller att tillföra samhiillsplaneringen social kunskap, betonas av flera remissinstanser.
Statt'ns plam·erk anser att den kommunala planeringen skall vara ett lagarbete. Således har inte bara sociala centralnämnden viktiga bidrag till planeringen, utan hälsovårdsnämnd m. fl .. vilka alla har erfarenheter av den
sociala situationen i kommunens olika delar. Borås kommun finner det
angeläget att ta tillvara den kunskap som finns inom en förvaltning. Socialtjänstens kunskaper bör dock varken överskattas eller underskattas. Socialtjänsten är enbart ett av flera samhällsorgan med kunskaper om den sociala verkligheten och socialtjänsten kan ensam inte göra anspråk på alt
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ange den "sociala dimensionen ... Det Lir viktigt att den klimmunala planeringen omfattar iiven SlH:ial sakkunskap fri'tn skilua häll och rm:u varierande perspektiv. S111uf.1·1·1i/ls /..111111111111 poiingterar att socialtjiinstens i.ikaue
ansvar och engagemang i samhiillsplaneringcn inte får innebiira att andra
fackniimnders och samhiilborgans sociala engagemang minskar. Tviirtom
bör den sociala medvetenheten m:h ansvaret för miinniskors sociala situation genomsyra alla samhiillsorgan. Förutom att tillföra social sakkunskap
i enskilda planeringsprojekt. bör sttfedes socialtjiinstens uppgift bli <tll mera totalt och lå.ngsiktigt verka för att denna sociala medvetenhet ökar hos
även andra samhällsorgan. Liknande synpunkter förs fram iiven av andra
remissinstanser, bl. a. Ko111111111(/i"irh1111cfrt. Skiil'(/e /..111111111m. S1·c11ska liikaresii/ls/..apet och S1·c·rige .1 /..11111111111/CI Itjiinst ema 1111c(/lirh1111d.
Barn11111.wrgsgmppe11 anser att socialarbetarnas personliga erfarenheter
av sociala problem inom olika omrftden kan bidra med mycket material till
planeringen. men gruppen rinner att socialutredningens beskrivning av hur
planeringen tillförs underlag iir koncentrerad till socialarbetarna pi\ ett
olyckligt siitt. Inom socialtjiinsten har iiven andra yrkesgrupper än socialarbetarna. exempelvis barnomsorgspersonal. stora erfarenhett:r som bör
tas tillvara. Aven fi.iriildrautbildningen bör ges stor betyddsc i detta sammanhang. Genom den inriktning barnomsorgsgruppen ger fiiriildrautbildningen. dlir föräldrar sinsemellan och i samspel med perSllnal förutsiitts utbyta erfarenheter och kunskaper som bl. a. giiller samhiilleliga förhå.llanden bör verksamheten ge ett rikhaltigt underlag för planeringsarbetet. I
målet all ge föriildrarna möjlighet att riiverka sin m:h barnens situation bör
även inga att kunna påverka den samhälleliga planeringsprocessen.
N 1\gra remissinstanser uttrycker farhtlgor för att socialutredningens förslag kommer att medföra. att ansvaret för att ek sociala aspekterna blir beaktade vid planeringen övergår frftn kommunstyrelsen till socialniimnden.
Bro11.1:fi"irehygg1111ill' rcldC'I an~cr att ansvaret för att de sociala aspekterna blir beaktade i all kommunal planering fortfarande skall ligga hos kommunstyrelse/fulfmiiktige. De olika fackn~imnderna (byggnadsnlimnd. skolstyrelse. fritidsniimnd etc.) bör dock under pägående planeringsarbete regelmässigt samverka med socialtjiinstcn. På motsvarande sätt bör socialnämnden samarbeta i sitt planeringsarbete. Enligt K<m1111111(/i"irh1111ill't är
kommunstyrelsen det organ i kommunen som har ansvaret för övergripande kommunal planering. Enligt förbundets mening skulle det vara olyckligt
om man gav ytterligare ett kommunalt organ motsvarande ansvar. Förbundet avvisar socialutredningens förslag att sncialniimnden skall ges ett övergripande ansvar för att tillföra planeringen sociala aspekter.
Ri/...1Te1·isii.111.1·1·er/..et framhåller all ett lagstadgat ansvar för all sociala
mål beaktas i planeringen bör ligga pil kommunstyrelsen och att det för socialnämnden snarare bör vara en lagstadgad befogenhet :in en obligatorisk
skyldighet att medverka i planeringsprocessen.
Enligt stC11e11s pla111·er/.. är det i första hand kommunstyrelsen som har att
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ansvara för att de av statsmakterna od1 kommunen upps1;·t11da sociah1 mt·1len rn:h v~irdcringarna ff1r vara viiglcdande för samhiillsbyggandct.
J_() linner del nödviindigt att betona dcis att socialtjiinsteri inte får utvecklas till ett andra kommunalt stadsarkitektkontor. dels att socialtjiinslen inte få.r ta över kommunstyrelsens roll som samordnare och ledare av
den kommunala planeringen.

Dl'lmål att hca/..ta i (llanerini.:en
Socialutredningen anger i sill slutbetiinkandc tio dclmtil som socialtjiinstens företrädare skall verka för då de deltar i planeringen av nya bostadsomr<'iden och sanering av gamla. De remissinstanser som kommenterar socialutredningens förslag i denna del är positiva till de uppsatta dclmfilcn.
Endast en remissinstans. hrotts/i"irchyggande nidet. iir tveksam till de angivna delmålen. Ril.del anser all för !lera av delmålen har andra samh;illsorgan det verkställande ansvaret. vait"ör socialutredningens formuleringar
kan förorsaka problem beträffande kompetensgränserna mellan de olika
ansvarsorgam:n.
Övriga remissinstanser tillstyrker de uppsatta delmalen.

Bostatf:.;styrelsen anser alt dclmtilen iir vtil formulerade och tonk omfattas av de tlesta p<111er. Doå saknar styrelsen i detta avsnitt mälet all göra
det möjligt för invånarna i äldre områden att bo kvar ctier en sanering. Styrelsen pekar ocksä på att utredningen inte berör några av de svärighcter
som föreligger for att förverkliga många av målen - svärigheter som

~iven

socialtjiinstens företriidare kan ha svårt all klara av. Liin.1·styrd.1t'11 i Blekinge lii11 finner all delmålen i och för sig inte är nya i samhiillsdebattc:n.
De har däremot ofta få.Il sta tillbaka pf1 grund av bl. a. tekniska och ekonomiska restriktioner. En biJragande orsak till att så har blivit falkt kan enligt länsstyrelsen vara att ingct av de i planeringen deltagande organen har
känt speciclll ansvar för Je sociala aspekterna. Vidare torJe inte heller
konsekvenserna för samhiillet av ett bristande hänsynstagande: till de sociala aspc:kterna vara tillfredsstiillande belysta. Linsstyrelsen ansluter sig
sålunda till Je av utrc:dningen angivna delmålen. \/iisterås ko1111111111 menar
att delmålen svarar mot Je krav man kan ställa på en god bostad~miljii med
hänsyn till behoven hos olika kategorier av hocnde. Att medvc:rka till en
sådan god bostadsmiljö bör vara ett rimligt mäl för socialtjiinsten.
LO och Länkens Kamratji'irh1111d anser att förteckningen över delmålen
är utomordentligt värdefull och att det måste vara en angdägenhct för hela
samhälkt att se till att målen uppnås. De finner Jc:t därför halvhjärtat när
utredningen endast föreslår att detta är punkter som skall bc:vakas av socialtjänsten. Eftersom del må.len är mycket angelägna borde de ingi\. som en
obligatorisk checklista i varje planeringssammanhang. Listan borde därför
införas i byggnadslagstiftningen så. att det blir ett åliggande för byggnadsnämnden och kommunstyrelsen att se till att de angivna delmålen uppnås.
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( J111rädc sh!'skri1·11i11gar

I den fysiska planeringcn ingr1r som regel en omfattande teknisk och geografisk områdesheskrivning. Sucialutrcdningen förcsli\r att planeringen
kompletteras av en sucial omrt1desbeskrivning. Nägra av remissinstanserna har synpunkter ptl detta förslag.
Statistiska C!'lltrulhyrt/11 anser att uppgiften att framställa sociala omrädcsbcskrivningar med information om befolknings-. inkomst-. boende och
andra förhi:i.llanden är av sädan karaktär att statistisk fackkunskap behövs.
Omri:i.desbeskrivningar förutsätter kunskap om bl. a. olika informationskfölor. statistiska metoder \1ch presentationsformer. Det bör i första hand
vara en uppgift för en statistisk forskningsmyndighct att här söka ge behövlig service genom att tillhandahälla ett enhetligt statistiskt underlag av
detta slag.
Skoh.i1•crstyrl!lsen framhåller att den sociala omrädesbeskrivningen bör
delvis ske i samverkan med skolmyndigheterna.
Enligt statl'11s 11/an\'erk kan en social områdesbeskrivning enligt utredningens förslag innehålla uppgifter om befolkningens sammansättning. inkomstförhällanden, bostadsförhi\llanden. servicestandard samt förekomst
av sociala problem. Dessa uppgifter har i allmänhet använts vid den fysiska planeringen. i varje fall de fyra första typerna av uppgifter. Vanligtvis
har kommunstyrelsen numera till sill förfogande ett planeringssekretariat
som tar fram ml'rnga av dessa uppgifter med hjälp av allmän statistik och
den egna förvaltningen. Sociala problem av olika slag har dock mera sällan
dokumenterats och analyserats i plansammanhang. Även länsstyrelsen i
Blekinge liin understryker att uppgifter om befolkningens sammansättning.
inkomstfi.irhällanden l1Ch bostadsförhMlanden sedan länge ingä.r som en
stor del av underlaget för såväl den regionala som den lokala planeringen.
Den i dag tillgängliga statistiken ger i dessa avseenden tämligen goda möjligheter till social omrädesbeskrivning med den huvudsakliga innebörd
som utredningen lägger i begreppet. Vad som däremot fär anses otillfredsställande belyst i flera plancringssammanhang är förekomsten av sadana
problem som kan ha sin grund i samhällsmiljön. Enligt länsstyrelsens mening är det framför allt inom detta omrtide som socialnämnden kan lämna
väsentliga bidrag till planeringsunderlaget. Linköpings kommun understryker vikten av att sociala mål ligger till grund för samhällsplaneringen. En
social omrädesbeskrivning utöver de tekniska och geografiska områdesbcskrivningar som vanligen förekommer är här väsentlig. Tendenser till sektorisering av planeringen. som lätt uppstår vid indelning i ekonomisk planering. fysisk planering, planering för speciella områden m. m .. måste så
långt möjligt motverkas. Annars försväras den överblick som krävs för ett
samlat planeringsarbete mot de sociala målen.

Forma F>r redovisning ar socia/11iim11ds kunskaper och erfarenheter
Av remissvaren framgår att remissinstanserna är ense om att socialarbetarna har stora kunskaper och erfarenheter om sociala problems uppkomst
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oc:h orsaker. Flera rcmissinstanser anser dock att sol·ialt_i:insten kan fä
stora svårigheter med att redovi.sa sina kunskaper och erfarenheter pä ett
tillgängligt m:h förståeligt sätt.
St11tc11.1 1>la11rerk framht\ller att inom den kommunala socialv!irdcn finns
erfarenheter ;iv och kunskap om orsaker till villklin:n för enskilda och
grupper som bör förmedlas. De frägor -;om hör samman med att samla in.
systematisera och presentera erfarenheterna iir dOl·k otillrlickligt beaktade. Man måste framdeles undersöka vilka modeller som kan bidra till en
mer nyanserad vcrklighetsbcskrivning som underlag för plilitiska hcslut i
kommunerna. Det är sf1ledcs enligt planverket vliscntligt att sociala beskrivningssystem utvecklas och prövas. Sttdana system kan ge ett blittrc
underlag bl. a. vid den kommunala fysiska planeringen och vid vlirderingen
av denna. För att fullgöra uppgiften att förmedla information fiirutslitts
vidare att socialvården tar tillvara de uppgifter som den sociala och tvlirvctenskapliga forskningen tillhandahåller.
Även lii11sstyrd.1e11 i Stocklto/111s /iin pekar ptt att socialtjlinstcn m:iste
finna praktiska former och mc1odcr för att kunna hcskriva och formulera
sina erfarenheter och kunskaper om mlinniskors livsvillkor i termer som
kan förstås och användas av politiker, tekniker och planerare.
Liknande åsikter förs fram av hi11sstyrdn·11 i Fii.1111w11/wul samt lldsi11gb11rgs och Giil'/c ko1111111111er.

Sa111/tiills1>la11cri11g på riks- och lii11.111i1·tl
Några remissinstanser berör i sina remissvar frågan om hur medverkan i
samhällsplaneringen skall ske pä riks- rn:h länsnivä. Lii11sstyrdsc11 i Stock-

holms liin framhåller att pf1 riksnivå (socialdepartementet. socialstyrelsen.
statens planverk m. tl.) biir meuvnkan i samhiillsplaneringen syfta till att
formulera översiktliga mål pii. grundval av de kunskaper som finns diir.
Liinsstyrd.1·l!m11 i Kro11oherg.1 och \/iir111/1111ds liin finner det angeläget med
en ökad medverkan från socialvårdens sida iiven i den planering som sker
på läns- och riksnivä. På den regionala nivån bör sm:ialkonsulenterna i
ökad utsträckning kunna engageras i arbetet med länsplaneringen. Socialkonsulenterna kan bidra med synpunkter på och underlagsmaterial för den
~ociala servicen i kommunerna framför allt i fraga om barna- och åldringsvård och komma med förslag till åtgärder inom dessa områden. lJi>tkyrka
lw111m11n anser att det bör ligga i sakens natur att socialsektorns medverkan i samhällsplaneringen har sin tyngdpunkt p~t lokal nivå, d~ir klinncdomen om mlinniskors villkor och om effekterna av samhiillsplancringen
finns. Det ~iremellertid viktigt att man på n~gional nivä fär del av socialvårdens erfarenheter på detta område. Det är niimligen mycket svårt att genom lokalt samhällsplanerande förändra den sociala strukturen i kommunen pä grund av del starka inflytandet från regionen i övrigt.
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tar upp fri1gan om sociahjiinstens framtiua n:-

surser, unuerstryker samtliga att det iir nliJviinuigt meu kraftiga förstärkningar av sm:ialtjiinstens resurser om meuverkan i samhiillsplaneringen
sk;dl bli effektiv och ge resultat. f,ii11.u1yrdse11 i Viirmlands lii11 framhäller
att socialniimnden måste fä möjligheter att bevaka att den får de resurser
som kriivs för att socialljiinstlagens mäl

~kall

kunna uppnås inom ramen

för kommunens resurser. Htiho /..01111111111 anser att staten bör träda in med
stöd. som siikerstiillcr att srn::ialniimnuen kan meuverka i samhällsplaneringen. Borii.1 /..11111m1111 finner att socialutredningens förslag om ytterligare
sociala insatser komma all medföra betydanue krav ptt förstiirkning av socialtjiinstens resurser. Fiirst p[t längre sikt torde resultatet av allmiint förebygganue insatser slå igenom od1 påverka behovet av hjiilpinsatser på individnivå. Enligt kommunen torue vare sig vinsterna genom soft-reformen
eller genom en omfördelning av resurserna inom sm:ialtjänsten ha särskilt
stor betydelse. An·i/..a /..01111111111 fram hal kr all de väsentligt föriindradc
målen tör socialt arbete innebiir ett iikal behov av resurser som enuast i
mycket begränsau omfattning kompenseras genom den föreslagna softreformen. De nya arbetsuppgifterna kommer att innebära omfördelning av
ekonomiska och personella resurser. krav på nya ekonomiska resurser och
krav på utbildning av tjänstemiin och förtroenucmän. S1·erige.1· /..011111111-

11a/1jii11s1e111w1111!fiirh1111d unucrstryker att ytterligare personalförstärkning
behövs för att berörda tjiinstemiin i realiteten skall kunna aktivt arbda
med strukturinriktade insatser. Resurserna lir i dag sä knappa att insatser
utom de individuella iir ovanliga. Fiirmi11ge11 hame11s riill i sumhiillet betonar att skall de barnavårdande insatserna kunna förbiittras krävs ett nytänkande i resursfrågorna. Ett bdydande antal nya tjiinster måste skapas.
Dessa tjiinster måste vara avpassade efter klientelets storlek och beskafknhct och efter tumregler för hur lång tid varje klient måste få ta på socialbyrl'tn. inom mödravårdscentral. barnavårdscentral, hos skolpsykolog. kurator. sköterska och andra sedan länge underbemannade omräden. De faktiska problemen kan inte längre lösas med .. omfördelning av resurser"".

Uthi/d11i11g
Åtskilliga remissinstanscr betonar alt de nya uppgifterna for och kraven
på Sl)Cialtjiinsten kommer att leda till ett stort behov av fort- och vidareutbildning för såväl förtroendevalda som tjlinstemän. Bland de remissinstanser som särskilt betonar behovet av utbildning märks socialstyrelsen,

sta1s/..n11111re1, lii11sstyrd.H•ma i Östl'l"götlands, Jö11kiipi11gs och Örebro
län. Upps11/11. Kolmar. V11rn. Anika. Fa/11, Öster.rn11ds. Skellefieä. S1111ds1·alls och \/ilhd111i1w /..01111111111a. S1'<•rig1'.1· soci11110111ers ri/..s_/i)rh1111d samt
S 1·eriges /..111111111111a/(jii 11s/e111a11111(/i'irh1111d.
S/..ellc'.ficå /..om1111111 framhåller alt om det skall bli möjligt för socialtjäns-
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ten att meningsfullt medverka rå det sii11 som socialutredningen tiinkl sig.
förutsiitter detta bl. a. avseviirda uthildningsinsatscr för de fiirtrnendevalda och för socialtjiinstens anstiillda. Detta giiller även fiir iivriga grurper
som är ansvariga för samhiillcts rlanering.
S1111d.1Tall.1· ko1111111111 ser det som mycket angcliiget all socialtjänstens allt
stiirre engagemang i samhiillsrlancringcn föregfls och följs urr av utbildning för att diirigenom giira del möjligt for socialarbetare att första de begrerr och den terminologi som rlanerare anviinder och diirmed pf1 ett hiittre sätt kunna tillgodogöra sig erfarenheterna av medverkan i samhiillsplaneringen. Det finns stora fördelar alt vinna i att gemensamt med t. ex,
hyggnadsniimnd och stadshyggnadskontor bedriva kurs- och konfcrensverksamhet. lnternuthildning i denna form ger personlig kontakt mellan
olika herörda tjänstemiin och politiker. varvid förviintningar. roller. kunskaper. frågor om målsättning. organisatoriska frt1gor osv. kan diskuteras.

Sl'aiRe.1·

komm111wl(iii11.1·1ema11111~fi'irh1111cl

anser att det iir nödviindigt att

allt större resurser avsätts för de strukturinriktade insatserna. I dag saknas
emellertid den kunskap som erfordras för att sociala centralnämnden med
någon större framgång skall kunna utvidga denna verksamhet. Förbundet
framhåller att en omfattam.lc fo11- och vidareutbildning av socialarhetarn;1
är nödviindig för dessa arbetsuppgifter. Exempelvis behövs ökade kunskaper om samhällsrlanering, kommunal ekonomi och planering. Ett samarbete i planeringssammanhang kriiver förstt1clse mellan olika förvaltningar
och funktioner i kommunen. För att denna forstl'telse skall komma till
stånd är det väsentligt att kunskaperna om sm:ialnämndens verksamhet
ökar bland övriga rcrsonalgruppcr/förvaltningar i kommunen. Fortbildning. fortlöpande diskussioner och pcrsonalutvecklingsprojekt med företrädare för olika delar av kommunens verksamhet. är här ett verksamt
medel för att fä till sti'tnd en bättre förståelse.
Liknande synpunkter anförs av flertalet av de remissinstanser som uttalar sig i denna fråga.

Forskning
Behovet av forskning vad giiller socialtjiinstens medverkan i samhällsplaneringen kommenteras av nägra remissinstanser. liinsstyrelsen i Giil'leh<lfR.1' liin anser att det är väsentligt att forskningen om orsakssambanden
mellan de sociala problemen och samhlillsstrukturen utökas. Det är också
angeläget att existerande forskningsresultat och mälsiittningar inom den
sociala sektorn sprids till dem som är verksamma inom så.väl socialvården
som samhällsplaneringen. Sociologiska i11stit11tio11e11 1·id Stockho/111s 1111i1·crsitct anser att det är svårt för socialnämnden att medverka aktivt i samhällsplaneringen. Svärigheten beror dels på att önskemål och hehov skiftar
starkt inom olika skikt och grupper i samhället. dels på all kunskaperna om
orsakerna till att problem och hjiilphehov uppstär är ofullständiga. Institutionen understryker därför det pä flera håll i utredningen framförda på.pc-
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kandct om bcho\· a\ iik;HI forskning inom sllcialvf1rdens nmrtidc som kontrast till den i hög grad pf-1 tyckande grundade debatt. som förekllfllmit rörande I. ex. Hirnpliga värd insatser. effekter av nlika v~1rd- och hehandlingst1tgiirder samt av olika boendemiljöer. En systematisk 11ppföljning av olika
vtmltitgiirder lir enligt instit11tionens uppfattning vlisentligl för att ge underlag för framtida titgärdcr inllm omrt1det. S1·1•rigl'.I /.;0111111111111l!iii11.1·1,,111w111uFirh1111il frarnhttller att de strukt11rinriktadc insatserna kriiver en intensifierad s(1cial forskning som ;·1r direkt knuten till socialtjiinstens verksamhet.
Förbundet anser därflir att en kraftig utbyggnad av den sociala forskningen
lir vlil motiverad. Vlisentligt lir. att en sädan forskningsorganisation byggs
upp st1 att ett direkt samarbete kommer till stånd mellan den sociala verksamheten. forskningen och grundutbildningen av socialarhctare. Vidareuthildning och forskning i'tr for rni111ga Sll<:ialarhetare av stor betydelse rör att
kunna utvecklas i arbetet och för all klara av sin svi1ra psykiska arbetsmiljö. Socialforskningsinstit11kt I SOFI I hör enligt förbundets uppfattning organisatoriskt knytas till grundutbildningcn av socialarbetare för all resurserna bättre skall komma socialtjiinstcn tillgodl1.

7.:!..2 Fiiltraksu111het och gru1111sk111>sarh1'te
Fle11alet remissinstanscr är positivt insfallda till fältverksamhet och
grannskapsarhctc som resurser i dct sociala arbetet. Viss kritik riktas dock
mot 11tredningens slit! att beskriva arbetsformerna, vilket anses kunna leda
till en styrning som inte gflr att förena med de frivilliga initiativ ~om utgör
grundvalen för en framgi111gsrik verksamhet pli detta område. I linje med
denna invändning undcrstryker flera remissinstanscr behovet och värdet
av ett niira samarhete mellan socialtjiinsten och föreningslivet i arhetet på
fältet.

Brot1.1:fi"irchygga1H/e rtldct finner alt fält verksamhet och grannskapsarbcte iir av central betydelse från förebyggande synpunkt och att utvecklingen av dess<1 arhetsmetoder bör förstärkas. Rfidet vill dock understryka
vikten av att arbetsomri1dena inte avskiirmas fri'tn den mer individinriktade
delen av socialtjänsten. Erfarenhcten har enligt rädet visat att kLmkurrensförhällandcn har kunnat uppstt1 inom socialförvaltningen mellan t. ex. fältvcrksamhct och utrednings/behandlingsverksamhet. De skilda arhetsmetoderna har ibland varit orsak till att socialarbetarna haft olika uppfattningar om sina resp. ansvarsl1mräden. Detta har i sin tur fått till följd endera att
man duhhelarbetat eller att önskvärda insatser inte alls kommit till ständ.
Förebyggande synpunkter betonas också av riksåk/agarc11, som menar att
grannskapsarbete iir av stor betydelse då det gäller att motverka kriminalitet och annat asocialt beteende. Riksi'tklagaren anser att en ökad satsning
på detta onm~1de diirför lir angeliigen.
Även S1111d.1Tal/s /.;01111111111 ger uttryck för en odelat positiv inställning till
fält- och grannskapsarbcte. Kommunen anför.
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Inom Sundsvalls socialkontor hcdriver en av de värd- och behandlingsgruppcr som arhctar innm sociala avdelningen ett mera okonventioncllt arbek med sociala problem. Man har genom ett pftgäendc försök med förenklad socialhjiilpshantcring enligt SOFl"-modellen skapat utrymme for
att i ökad utstriickning gti ut pa fältet och diirmed i projektform pröva en
del grupporienterade metoder med samtalskontakt som grund. Man har
(färvid fött olika malgrupper att aktivera sig. formulera krav p{1 sin omgivning osv. i sytk att förhiittra sin situation. Gruppen har sett detta nya siitt
all arheta som en angcliigen och framkomlig viig för socialt arbete.

TCO och S1·aigcs .1·ocio11011(filr/)f(11d iir n<'tgol !vcksamma !ill värde! av
dessa verksamhctsformer och anför.
Dt:n hittills bedrivna verksamheten med grannskapsarhde har inte varit helt framgångsrik. men väl gett nyltiga kunskaper. Den har hl. a. pekat
pti nödvändigheten av värdegemenskap. av miinniskors behov av att kiinna
varandra. av at! kiinna samhörighet med sitt omrtide och av atl ha en social
förankring. Den myndighetsutövade sociala kontrollen har varit elt annat
hinder för en ut veckling av en naturlig social gemenskap. De vunna erfarenheterna av grannskapsarhete pekar vidare pä behovet av att kh1rHigga
socialarbetarens roll i förhållande till politikerns.
Klippans kom1111111 anser att grannskapsarbetets funktion bör ytterligan:

analyseras. Erfarenheter fr1'1n genomförda projekt visar enligt kommunen
att man med använda metoder kan uppnå goda resultat på kort sikt. men
att verksamheten stagnerar eller gfir tillbaka när socialarbetarnas direkta
engagemang upphör.
För<'ningcn S1·aigcs .wci11/che_frr iir tveksam till utredningens heskriv-

ning av grannskapsarbetet. Föreningen utgår från utredningens uttalande
att detta arbete;: ""liksom annan verksamhet inom socialtjänsten skall bedrivas inom ramen för de må.I och riktlinjer som författningarna och socialnämnden anger. Ärenden som aktualiseras i arbetet hör handliiggas enligt
samma principer för kompetensförddningen i beslutsprocessen som andra
ärende.'" Enligt föreningens mening är det varken möjligt eller lämpligt att
detaljstyra den verksamhet som bedrivs inom ramen för ett grannskapsarbete. Grannskapsarbete innebär i många fall att socialförvaltningen st~iller
resurser till förfogande som gör det möjligt för en grupp att bearbeta gemensamma problem. Detta arbete måste bedrivas på gruppens villkor och
ansvar. föreningen påpekar att det i sammanhanget liven hör observeras
att grannskapsarhete i mänga fall bedrivs genom olika organisationer. Organisationerna mäste enligt föreningen i sådana fall arbeta uti frän sina egna
värderingar i exempelvis politiskt och religiöst hänseende. Även
SACO/SR och Sl'erigcs socio110111er.1·

rik.~förh1111d

reagerar negativt p[t det-

ta uttalande av utredningen och understryker att grannskapsarbete innebär
att samhället tillför resurser och på så siitt möjliggör en aktivering av olika
intressegrupper men att dessa grupper själva bestämmer innehållet och tar
ansvaret för verksamheten. Liknande synpunkter förs fram av bl. a. Örebro och Vilhe/mi11a kommuner.
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\'ii.1'/l'fli.1 k.01111111111 instiimmer mcJ utredningen om att arbete med sociala pwhlcm i m~inniskurs niirmiljii hör vara en srn:ialtjiinstens uppgift.
Grannskapsarhete kan enligt ktimmunen siigas fylla dubbla funktioner ge-

nom all Jcls aktivera invänarna till gemensamma insaher pä ett hostadsomrftJe (grannsamarhctcl. dels ge enskilda miinniskor tillfälle till gemenskap och syssclsiittning p[1 sin fritiu. Mftnga betonar ocksä de miijligheter
till större med\'etenhet tim strukturella sammanhang som deltagande i st1dana aktiviteter kan ge. Behoven pi't va1:je bostadsomrf1de fttr avgöra om arbete med sociala problem iir meningsfullt diir. Kommunen betonar dock
att grannskapsarbete av llcra skiil lir omdiskuterat bädc med hiinsyn till
mäl och metoder. De problem som kan uppstt1 på ett område är i första
hand en angeliigenhet för dem som hor pä området. I mi\.nga fall kan det
emellertid vara nödviindigt att utomstt1cnde tar initiativ för all organisera
ett arbete med sikte pfl f'örhiittringar av omrädets miljö. Det behöver nödv~indigtvis inte vara sm:ialnämmkn som tar sådana initiativ. Man kan också tiinka sig fritidsnämnd. politiska organisationer. hyresgiiströrelsen eller
andra. Målet bör vara att verksamheten efter hand helt iivcrliimnas till de
boende. De personella resurser som kan komma att fristiillas när vissa soenligt utredningens förslag överflyttas till försiikringskassorna hiir enligt kommunens mening kunna användas till falt- och
grannskapsarbete i människors närmiljö. De delm~tl som skall gitlla kan va-

cialhjiilps~irenden

ra mer eller mindre ambitiösa och i fråga om metoderna återstår mycket av
utvecklingsarbetet. Eftersom arbetsformerna LKkst\ ~ir friare än i det traditionella soeialarhetct anser kommunen all det är viktigt all det skapas garantier för att verksamheten hålls inom ramen för de mål och riktlinjer som
lagstiftningen och socialniimndcn anger. Kommunen framhåller också att
det bland förvaltningens personal finns vissa bctiinklighetcr inför ~ocialar
betarens roll som grannskapsarbetare efiersom i den finns inbyggd duhbla
funktioner. Dels den som traditionell socialarbetare med inslag av social
kontroll. dels Jen som uppsökande. förehyggande och aktiverande. Det
kan vara svi\.rt att förena dessa roller eftersom socialarbetaren -· samtidigt
som han ställer sina tjänster till förfi.igande fiir de boende - kan nödgas initiera tvångsb.tgiirder i t. ex. barnfamiljer.
1.0 anser att organisationslivets insatser inte värderats tillräckligt väl
när det gäller utredningens behandling av fält- och grannskapsarbete. Det
fria organisationslivet har enligt LO:s mening gjort och gör mycket stora
sociala insatser i bostadsområdena. Tyvärr är erfarenheterna av samhälleligt grannskapsarbete ofta att det skett i konkurrens med föreningslivet i
stiillet för som stöd till det. LO anser att en första utgfrngspunkt bör vara
att allt fält- och grannskapsarbcte skall hygga på de resurser som redan
finns i hostadsområdena. främst genom föreningslivet. Sådana insatser har
större förutsättningar att lyckas eftersom de bygger på människornas egna
aktiviteter. Dessutom kan de begränsade kommunala resurserna användas
pä ett effektivare sätt än att anställa egen personal när det redan finns
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engagerade föreningslcdare i omradet. Stödet bör dock vara selektivt. dvs.
ges till si'tdana organisationer som arbetar efter de mal utredningen satt upp
för socialtjänsten som sädan i målparagnlfen.
Mulmii kommun framhåller betydelsen av att grannskapsarbete drivs i
nära samarbete med folkrörelser och föreningar. Det är enligt kommunens
mening först genom ett aktivt deltagande i en organisation som människor
kan förändra och påverka sin situation och omgivning. Det bästa sättet att
arbeta med sociala problem i samhället är att möjliggöra för folkrörelser
och föreningsliv att nä alla grupper. Kommunen påpekar vidare att grannskapsarbete är en tämligen ny verksamhetsform och att erfarenheterna är
blandade. Kommunen tror dock att med stöd av vunna erfarenheter grannskapsarbetct bör kunna bli mer framgångsrikt än hittills. Det har exempelvis visat sig att kontakt och gemenskap främst utvecklas ur en värde- eller
intressegemenskap. att man känner samhörighet med sitt område, att man
vet något om varandra och att det finns sociala situationer som underlättar
möten mellan människor. Sådana egentligen ganska självklara förhållanden bör enligt kommunen bilda basen för hur man planerar insatserna.
Vikten av att grannskapsarbete bedrivs i nära samarbete med organisationslivet understryks även av Skövde och Vara kommuner samt Länkens
Kamratförhund.

7.2.3 Uppsökande 1·erhamhet
Ingen remissinstans ifrågasätter värdet av en fortlöpande uppsökande
verksamhet. Risken för konflikt mellan en sådan verksamhet och integritetssynpunkter påtalas emellertid av flertalet remissinstanser. I några remissvar föreslås att verksamheten skall begränsas till riskgrupper eller liknande.
Riksåkla,;arcn och hmtt.1:/ifrchyf;,t<tmdc rtldN betonar - liksom i fråga
om grannskapsarbcte - vikten av uppsökande verksamhet i förebyggande
~yftc. Fiircningen .'frerigcs socialclufer och S1·enska Diakonsällskapet
finner det tillfredsställande att begreppet uppsökande verksamhet har getts
en definition. som i korthet innebär att verksamheten sä långt möjligt skall
vara fri fri\n uppspi\rande och kontrollerande moment. Även Linkiipings
kom1111111 betonar vikten '.l.V att verksamheten inte blir av uppspårande natur. TCO. S1·erigc.1· .wcionom.flirhund och Malmö kommun noterar med
tillfredsställelse att utredningen vid beskrivningen av den uppsökande
verksamheten har övergett tanken på att samla information om människor
utifrån någon "kriskatalog". Helsingborgs kommun konstaterar att utredningen genom att insortera uppsökande verksamhet under strukturinriktadt: insatser betonar den uppsökande verksamhetens generella positiva betydelse när det gäller kartläggning och analys av den sociala situationen
samt information till medborgarna om deras rättigheter. Medborgarnas egna intressen och behov skall styra verksamhetens utformning. Ett sådant
7 Riksdaf?en 1979/80. I sam/. Nr. I. Del B
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synsiitt stiimmer enligt kommunen viil i.iverens med s,icialtjiinstens inriktning i övrigt.
ll1111clikap11forl11111d1·11.1 1·t'11tral/..0111111i1fr anser all en effektiv urrsökande verksamhet iir en förutsiittning flir att de grurrer i samhället som i olika
avseemkn har det siimst stiilll - hit hör handikarraclc -- skall få information lHll sina riittighet.:r och möjligheter all fa sina behov tillgodosedda.
Kommitten framMllcr vidare all den urrsökande verksamheten är viisentlig också för den heh,wsinventering som mäste utgörn grunden för all rlanering inom knmm11nen. En bristflillig uprsökande verksamhet ger en skev
bild av förhttllandena och diirmed ett felaktigt rlaneringsunderlag. Dt handikappw/es riks.fi'irh1111cl ''ch Riks.fiirh1111dl't .for hjiilp tlt /iikl'ml'dl'ismi.uhr11k11rl' betllllar all behovet av urpsökande verksamhet iir mycket stort
och anser all man i framtiden rnt1ste satsa mycket mer pä denna verksamhetsform. Sn·rii.:cs .fi1/f..11t11.1io11iirl'rs riks:fi"irlmnd är av uppfattningen att
den urpsökande verksamhet Sllm bedrivs i dag inte fungerar helt tiJlfredsstiillande. Utredningens förslag att den skall göras mer kontinuerlig och
systematisk tillstyrks diirför av förbundet. Enligt förbundets mening borde
alla 65-åringar I. ex. tillfrågas om nngot vt1rdhehov föreligger eller om vederbörande önskar besök av rerresentant för socialniimnden. Med jämna
mellanrum borde därefter en allmiin kollationering av vårelbehovet göras.
S1111sko111orc1 utgtir frtrn utredningens uttalande att den uppsökande
verksamheten skall ges en bred inriktning och rikta sig till alla grupper där
siirskilda hehm kan tänkas förekomma. Det är enligt statskontorets uppfattning viktigt. av s[1viil integritetsskäl som av ekonomiska skäl. att en
mer aktiv uprsökande verksamhet hegränsas till niirmare preciserade riskgrurper inom rcsr. mälgrurr. Ril...11"c1·i.1io11.1·1·l'rf..e1 ger uttryck för samma
uppfattning och anser att det i fråga om grupper. som inte bedöms vara påtagliga riskgrupper. bör riicka med mer allmän information om vilka stöd-.
värd- och hjälpi\tgärder sllcialtj;insten kan erbjuda.
Botkyrka /.;.111111111111 anser för sin dd att sm:ialvården i dag varken har resurser. metodik eller kunskaper för att hedriva uppsökande verksamhet.
Frågan är enligt kommunen om en uprsökande verksamhet som bedrivs
frän en instans med myndighetsprägcl kan uppnä resultat som står i prorortion till nedlagda arbeten. ,1m man inte med uppsökande verksamhet
menar någon form av kartläggning av problem i vissa områden. vissa grupper av människor etc. och som sker utan att den enskildes integritet störs
eller inkräktas. Enligt kommunens uppfattning bör en uppsökande verksamhet som ter sig meningsfull i stiillet utgå frän andra kriterier och andra
strukturer - skolor. olika typer av institutioner. fria organisationer med
fungerande lokal verksamhet i form av gruppverksamhet och egen uppsökande verksamhet som t. ex. hyresgiistorganisationer i bostadsområdena.
faåföreningar rf"I arbetsplatserna. Uinkrörelse- och Verdandiverksamhet.
Med dessa hör ett frivilligt samarbete kunna ske frän sncialtjänstens sida.
Skoliiras1yrc/.1·c11 är av samma uprfattning sflvitt gäller förhällandet mel-
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Ian socialtjiinsten och skolan och påpekar att man i skolan kommer i kontakt med ham od1 ungdomar med sociala pniblem. Skoliiver~tyrebcn anför vidare.
För skolans del giillcr uppsökande verksamhet också uppsökande studie- och yrkesorienterande verksamhet (SYOJ. Den tidsperiod dh ungdomarna lämnar grundskolan och ghr över till gymnasieskolan alternativt viiljer att inte gå över - är ytlerst betydelsefull. SYO-personalen skall genom
sin uppsökande verksamhet ta personlig kontakt med alla som lämnar
grundskolan. I sysselsättningsutredningen föresli\.s i Intensifierad arbetsförmedling för ungdom att man bl. a. i "viigledningsgrupper". vari socialtjänstpersonal kan delta. skall samverka till den unges bästa. Skolöverstyrelsen menar att socialtjänsten dels i den uppsökande verksamhden. dels
även i andra sammanhang bör arbeta mer i nära kontakt med skolans elever och personal.

Länsstyrelsen i Giitebori;s och Bohuslän konstaterar att socialnämnden
enligt den gällande socialhjälpslagen skall tillse. att den som vistas i kommunen erhi'lller den omvårdnad som med hänsyn till hans behov och förhållandena i övrigt kan anses tillfredsställande. Nämnden skall göra sig väl
förtrogen med den enskildes behov av omvårdnad och verka för att detta
blir tillgodosett. Dessutom åligger det nämnden att sörja för att den som
finnes vara i behov av hjälp erhåller socialhjälp. Länsstyrelsen anser att
det inte är troligt att alla nämnder kunnat leva upp till dessa lagens intentioner om en uppsökande verksamhet. men de har funnits som ett mål för
det sociala arbetet. Enligt 8 § i förslaget till socialtjänstlag skall socialnämnden "i den uppsökande verksamheten upplysa om socialtjänsten och
erbjuda grupper och enskilda sin hjälp". Den uppsökande verksamheten
har enligt länsstyrelsens mening nu utformats som en betydligt mer passiv
verksamhet än som följer av gällande socialhjälpslag.
Socialstyre/sen finner att det råder delade meningar om vad begreppet
uppsökande verksamhet skall stå för. Det finns risk för att ordet '"uppsökande .. fattas som uppspårande och att verksamheten därmed karaktäriseras som en negativ social kontroll från samhällets sida. Styrelsen anser
därför att det är viktigt att innebörden i begreppet klarläggs och att tonvikten därmed läggs på förmedling av information om socialtjänstens möjligheter att erbjuda olika tjänster. - Andra remissinstanser som betonar att
förmedling av information bör utgöra det viktigaste inslaget i en uppsökande verksamhet är Håbo, Skövde, Vara och Örebro kommuner.
Frågor om förhållandet mellan en uppsökande verksamhet av det slag
som utredningen beskriver och skyddet för den personliga integriteten berörs av flera remissinstanser.

Datainspektionen är av den uppfattningen att utredningen har tagit allt
för lätt på integritetsproblemen i detta sammanhang och utvecklar denna
ståndpunkt på följande sätt.
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För att en uppsökamk verksamhet skall fungera krävs att de sociala
myndigheterna pti något sätt skaffar sig kännedom om var deras insatser
skall göras. Niira till hands ligger d:i att uppgitkr om detta skaffas frftn
andra myndigheters register eller att hos de sociala myndigheterna själva
samlas intimnation till hjl"ilp i den delen. Ett sådant utnyttjande av andra
register eller uppbyggnad av egna '"informationsbanker" i form av register
eller p~t annat siitt kan inte godtas frtln integritetssynpunkt. Datainspektionen vill här peka pt1 tvti nagot uppmärksammade "fall'". Härom året lade
några forskare fram förslag om att vissa uppgifter om personer skulle samlas in rn:h registreras for att man från dessa skulle kunna fä fram presumtiva sj[ilvmonlsfall och hinna ingripa och förebygga självmord eller försök
diirtill. Aven om detta kan vara vetenskapligt motiverat får det med hänsyn till integriti:tsriskerna anses betlinkligt. Ett annat exempel är att en
kommun ville ha löpande uppgifter beträffande samtliga kommuninnevånare från försäkringskassan i kommunen. vilka skulle kunna ··vara bra att
ha" för att planera den s11ciala uppsökande verksamheten. Datainspektionen anser att starka integritctsskiil talar mot häda de angivna fö1farandena
och anser det vara stor risk för all liknande synpunkter skulle göra sig gällande tim socialt.ilinsten kom att syfta till en långtgående uppsökande verksamhet. Datainspektionen delar de farhl\gor som framförts av vissa remissinstanser i anslutning till utredningens principhetänkande och som föranlett ett avståndstagande frän verksamhet som kan leda till registrering av
"människor som i vissa avseenden avviker frän en tänkt idealbild av normal personlighetsutveckling". Uppsökande verksamhet kan givetvis inte
helt undvaras men bör av hänsyn bl. a. till den personliga integriteten begränsas i förhållande till utredningens förslag. Det kan dessutom komma
att sitt i strid mot utredningens tankar om ett förtroendefullt samarbete
mellan sociala myndigheter och enskilda om myndigheterna söker upp den
enskilde och under frivillighet - som helt visst stundom är skenbar - ger
värd och hjälp som inte har efterfrågats. Förtroendefull samverkan. som
frän integritctssynpunkt är högst eftersträvansvärd, synes förutsätta mättfullhet frän myndigheterna i nu behandlade avseenden. Utredningen har
för övrigt uttalat. att med hänsyn till att stöd och hjälp skall lämnas endast
vid samtycke det inte föreligger behov av att vid vite kunna kalla den enskilde till sncialnämnd eller behov av befogenhet för nämnden att göra
hembesök. Detta sttir i samklang med vad utredningen yttrat i specialmotiveringen till 12 ~ socialnämndslagcn. Behovet av en långtgående uppsökande verksamhet torde kunna bcgriinsas om de sociala myndigheterna ges
möjlighet att arbeta i sma enheter med lämplig lokalisering. Datainspektionen anser det vara vlisentligt att arbetet bedrivs pfi ett sadant sätt. Möjligheten att utnyttja sociala distriktsnlimnder bör härvid beaktas. Också en
vidstriickt information om socialtjänsten och den enskildes rättigheter.
dlirvid alla tiinkhara kanaler utnyttjas. kan antas ha goda effekter. Dessutom hör inte effekten av en allmän samhlillsinformation förringas.
U J anser att den uppsökande verksamheten är ytterst väsentlig for att

framför allt tillgodose de sämst ställdas behov av vi'lrd och service. Enligt
LO:s mening iir det emellertid mycket väsentligt att människornas rlitt till
personlig integritet respekteras och att den uppsökande verksamheten därför liger rum i form av ett erhjudande av samhällets sociala tjänster. Det fär
inte bli stl att mlinniskor pi\.tvingas uppfattningar och service som kommu-
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nen tillhandahalh:r. Då förfaller mycket av utredningens egen ide med socialtjiinsten. frihet och frivillighel. LO hetonar vidare att det iir den enskilde själv som skall avgöra hur han vill"kvi1 st1 liinge det inte g<'lr ut över andra.
Kommw~fi'irbundct understryker att individens fundamentala dtt att
själv ha inflytande över sin situation till fullo skall respekteras även om
detta innebär att man kommer i konflikt med syftet hakom den uppsökan-

de verksamheten.
Sl'enska läkaresäl/skapet påpekar att uppsökande verksamhet från socialtjänsten bör bedrivas mjukt och i en positiv anda. Man måste dock betona socialtjänstens absoluta skyldighet att söka upp familjer som undviker kontakt med barnhälsovård. skolhälsovård. barnmedicinsk och ibland
barn- och ungdomspsykiatrisk expertis. 1 dessa fall måste den uppsökande
verksamheten intensifieras och barnens behov av skydd gå före föräldrarnas behov av bevarad integritet. Ansvaret här vilar på socialtjänstt:n. då
barnavårdscentralens karaktär av frivillig sökinstans ej får förändras. Från
barnavårdscentralens sida fordras dock en noggrann individuell bedömning av varje familj innan ärendet rapporteras till socialtjänsten; man måste kontrollera att familjen ej har skäl att utebli från barnavårdscentral. såsom t. ex. regelbundna kontroller på barnklinik eller barnpsykiatrisk klinik. vilket kan göra barnavårdscentralkontroller onödigt belastande. Huvudprincipen bör dock vara att även sjuka och handikappade barn går på
ordinarie barnavårdscentralsbesök.
Andra remissinstanser som i detta sammanhang betonar vikten av skydd
för den personliga integriteten är justitiekanslern. länsstyrelserna i Stockholms, Jönköpings och KronoberRs län, Klippans och lvla/mii kommuner
samt Länkens Kamra(f'örbuncf.

7.3 Allmänt inriktade insatser

7.3. / Jnj(Jnnation
De remissinstanser som har yttrat sig i ämnet understryker över lag betydelsen av en lättfattlig information som når ut till breda grupper. Från
denna utgångspunkt förs fram nlika synpunkter på informationens innehåll
och utformning.

Länsstyrelsen i Stockholms län anser att en förutsättning för att dt:n nya
socialtjänsten skall få den betydelse som utredningen förväntar sig är att
allmänheten ges en bred och allsidig information som talar om de rättigheter och tjänster som socialtjänsten kan erbjuda. Men det behövs även och framför allt - en information som syftar till att förändra allmänhetens
inställning till socialvärd och sociala problem. En bättre kunskap bland allmänheten om de förhållanden i samhället som skapar problem för enskilda
människor kan enligt länsstyrelsen förhoppningsvis leda till ökad tolt:rans
- kanske även frivilliga hjälpinsatser - och därmed minska risken för so-
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cial utstötning och isolering. Nya informationsmetoder där socialtjänsten
t. ex. medverkar i information pa skolor och arhetsplatser behöver Jiirför
prövas sa att kunskaperna förhättras om olika gruppers villkor i samhället.
Även Giil'/e lw1111111111 anser det viiscntligt att informationen i större utstriiåning riktar sig till skolan.
Skol<frcrstyrd.1·1·11 vill framhålla vikten av information om socialpolitik
m:h sm:ialtjiinst till medborgare i egenskap av föriildrar och vuxenstuderande. Samverkan om informationens uppläggning och innehåll med föriildranrganisationcr lH:h elevorganisationer bedöms som viirdefull i detta
sammanhang.
Lii11s.1·1rrelse11 i Ka/11111r liin anser att utredningen allt för litet har bely~t
hur man har tiinkt sig att informationsverksamheten skall utformas. Utredningen omniimner ett flertal mäl för informationen. men nöjer sig diirefter
meJ att framhttlla. att stora ~v{trigheter föreligger att nå vissa hehövande
grupper. Olikheten i programomfattning mellan de olika kommunerna iir
stor fu.:h skapar enligt utreJningen samonlningsprnhlem. Uinsstyrelsen efterlyser här en mera specificerad skrivning om hur m:h i vilken omfattning
de enskilda sm:ialnämnderna äliiggs att föra ut information till mhlgrupperna. Denna speciliccring iir enligt Hinsstyrelsen ock sa ön sk viird frfrn ekonomisk synpunkt eftersom socialnämnden skall kunna motivera sina anslagsiiskanden inför varje budget~lr.
Niin11ule11 fiir .rnmhii//si11jim11atio11 konstaterar att den sociala informationen har haft svårt att nå fram till alla grupper i samhället och att utredningen har pekat p;l detta förhållande. lnformationsproblematiken utvecklas dock inte närmare i betänkandet. Enligt nämnden saknas en djupare
analys av informationens prin..:ipiella inriktning o..:h betydelse. Nämnden
vill därför betona vikten av att informationen ses som en integrerad del i
den förebyggande sociala vt:rksamheten och det sociala behandlingsarbetet och att informationen får en mer framträdande roll än f. n. i den kommunala och statliga budgeten.
Nämnden framhåller vidare att utredningen inte närmare tar upp hur informationen konkret skall föras ut. Detta är enligt nämndens uppfattning
en grannlaga uppgift och det är inte möjligt att fastställa en definitiv arbetsfördelning för informationsarbetet mellan olika sociala organ. Nämnden
vill ändå framhålla några principer som bör vara viigledande i detta informationsarbete. För det första kan och bör visst informationsmaterial tas
fram centralt. Detta som en service lit kommuner och landsting för att
dessa inte skall hehöva ta fram eget material. För det andra är det viktigt
att planeringen o..:h samordningen sker så att onödigt dubbelarbete undviks. Att gå ut med dubbel information från exempelvis socialstyrelsen och
kommunförbundet eller från olika regionala förvaltningar är enligt nämndens mening olyckligt. För det tredje är det väsentligt att både kort- och
långsiktiga informationsprogram utvecklas. Detta innebär bl. a. att olika
informationsinsatser tas med och budgeteras reJan i propositionsarbetet
med anledning av socialutredningen.
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Niimnuen anser att en principplan för hur informationen skall föra~ ut till
medhorgarna m~tste utarhctas och realiseras. Att information om socialtjiinsten och socialförsiikringsti!Higg nttr ailmiinhetcn iir enligt niimnden en
förutsättning för att reformen skall kunna genomföras.
Det lir enligt nämnuens uppfattning oeksft av största hetydclse att uthildningen av Je berörda personalgrupperna och informationen ses som en integrerad enhet. Principplanen hör alltsii omfatta httde information och uthildning. 1 utbildningen kan ocksä inl(irmationshcteende inga som en del. 1
utbiluning och information till de som kommer att arbt:la enligt den nya sociallagstiftningen maste nya grupper som traditionellt inte berörts tidigare
komma att inga. Det gäller t. ex. polis. domstolar. liirare. arhetsförmedlingen. distriktssköterskor. försiikringskassor och kriminalvtml. Den samverkan och helhetssyn som förordas i utredningen stiiller stora krav pft utbildning m:h information till dessa grupper. Vidare ansluter sig niimnden
till utredningens bedömning att stora informationsbehov inte iir tillgodosedda. Ett allvarligt problem är att fft kontakt med de grupper som behöver
information och förebyggande atgärder. Frågorna kring dessa behov måste
enligt nämnden ges ök<1d betydelse. Detta innebär att de som har informationsansvar i dessa frågor maste ges större resurser. Ökade krav på dessa
informationsansvarigas insatser niir det gäller samordning. begriplighet
och tillgänglighet måste också ställas.

Länsstyrelsl'll i Nurrbottl'ns län anser att socialv[irdsinformationen är
en utomordentligt svår och viktig funktion. Strävan måste vara att effektivt nä ut med informationen till alla medborgargrupper - och allra främst
de mest eftersatta. Samtidigt måste man enligt länsstyrelsen etablera goda
kanaler för information frän medborgarna till myndigheterna. Detta är en
nödvändig förutsättning för att samhällets socialvårdsinsatser skall kunna
optimeras och komma de bäst behövande till godo. Länsstyrelsen påpekar
vidare att informationen är en mycket grannlaga verksamhet. där stränga
sekretesskrav måste sättas upp i frågor som rör den personliga integriteten. Detta förhållande päverkar naturligen myndigheternas mt:llanhavandcn med massmedia. I opinionsbildningen kring socialpolitiken måste vid
sidan av myndigheterna organisationerna spela en tongivande roll. Det
finns enligt länsstyrelsen djupgående fördomar om '"avvikande hetecndc ..
och de allmänna kunskaperna om socialpolitikens uppgift och innehäll är
många gånger bristfälliga. Det är därför viktigt att väl tilltagna resurser avsätts för att öka informationen och stimulera opinionshildningen i sociala
frågor. Massmedia har med sin stora genomslagskraft ett alldeles spe.:iellt
ansvar på detta område. - Vikten av att i ökande utsträckning ta massmedia i anspråk för den sociala informationen understryks även av Sl"erigcs
.f i1/kpensioniirers rik.1fiirb1111d och s\"('fi ges ko111m111w l(iii /l.\'/ l'lllll llllllförbund.
Skövde kommun menar att den sodala informationen. som dock i något
avseende rör de flesta människorna i samhället. i de flesta kommuner är
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försummad i förhällande till annan samh~illsinformation. t. ex. om försäkringskassans verksamhet. om arbetsförmedlingen, om bostadsbidrag till
barnfamiljer. om kulturuthudet m. m. Hänsyn till sprakliga minoriteter
mästc enligt kommunens mening tas vid utformningen av den sm:iala informationen.
lla11di/.:.appji"irb1111de11s ccntralkommittJ sH\.r fast att medborgarnas rätt
till information är grundlagsfäst. Det innebär enligt kommittl!n att alla
medborgare måste kunna näs av information vilket bl. a. kräver speciella
insatser för blinda. döva. dövblinda och utvecklingsstörda. Kommitten
framhåller vidare att olika organ svarar för olika hjälpåtgärder och finner
det därför viktigt att kommunens socialnämnd initierar en samlad information.
Vara kommun anser att det är viktigt att den sociala informationen sker
pä lokal nivå. Enligt kommunens mening bör man dock pä central nivå
kunna ge kommunerna råd om hur informationen skall gå till och sammanställa visst informationsmaterial i stil med socialkatalogen. I/åbo /.:.omm11n påpekar att man bör överväga formerna för informationsinsatserna i
små kommuner med begränsade resurser. Borils kommun framhåller att
den nya kommunallagen ger kommunstyrelsen ett övergripande ansvar för
kommunens information. Denna lag och förslaget till socialtjänstlag överensstiimmer alltsä inte, varför lagarna bör samordnas. Ansvaret för informationen om socialtjänsten bör enligt kommunen ligga på socialnämnden.
Flera remissinstanser. bl. a. länsstyrelsen i Viisternorrlands liin. Klippans kommun och LRF understryker betydelsen av att informationen ges
en klar och lättfattlig utformning.
LO vill starkt understryka den sociala informationens betydelse och
framhfiller att informationen kommer att spela en stor roll i den ändrade
karaktär socialtjänsten skall fä. Det är då enligt LO viktigt att organisationslivets informationsverksamhet ges allt tänkbart stöd. Det är vidare
LO:s bestämda uppfattning att den information som knyter an till organisationernas ideburna verksamhet ocksfl. är den som bäst förstäs av allmänheten och särskilt de s. k. resurssvaga grupperna. Däremot kan en alltför
stark betoning av den rena kommunala informationen bli ett svårt konkurrensmedel för föreningslivet.
Andra remissinstanser stim betonar värdet av den sociala information
som kan ges av föreningar och organisationer iir state11s 1111gdo111sråd samt
Helsingborg.1· och Gii1·1e komm1111er.
Linköping.i· /.:.ommun påpekar att det under perioden 1973-1976 har bedrivits en försöksverksamhet med social samverkan i kommunen. Verksamheten omfattade bl. a. information och ledde i denna del fram till följande slutsatser.
Personal. som har omfattande kontakt med allmänheten. har en viktig
roll Sl>m informatörer om samhällets hela utbud av service.
Orientering om olika samhällsorgans verksamhet genom kunnig perso-
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nal. förstiirkt av informat ionsrnaterial och genom swuiebesök. iir ett verksamt meuel att stimulera personalen i denna uppgift.
Organiserade former för samvei·kari i hehandlingsarbcte kräver att berörd personal får kunskap om olika organs arbetsformer m.:h resurser och
tillfälle att gemensamt diskutera mål och metoder i arbetet.
Utbildning. styrd av personalens förutsättningar och önskemål. måste
ingå som ett viktigt lcu i introduktionen llCh som ett fortlöpande stöd i utvecklingen av gemensamma handlingslinjer och arbetsmetoder.
En fristående informationscentral kriiver ett relativt stort befolkningsunderlag men kan då fylla en viktig funktion som heltäckande och neutralt informationsställc.
Förstärkning av olika receptioner med informaiionsmatcrial från olika
håll är ett enkelt meuel att förbättra informationen till allmänheten.
Områdeslokaler för enhart information har svårt att bli godtagna. Informationen bör ingå som en del i befintlig verksamhet vid vårdcentraler. bibliotek etc.
Faktablad. som innehåller ett koncentrat av upplysningar om en viss
verksamhet. kan utnyttjas både som stöd i olika personalgruppers informationsarbete och som information till allmänheten i viss fraga.
En faktapärm. lik den i Linköping, är ett hjälpmedel som underliittar och
breddar personalens och förtroendemännens information till allmiinhcten.
Den kräver uock introduktion och resurser för i1-jourhallning.
En samordnad katalog helt anpassad till servicen inom en kommun och
med genomarbetad indelning och liittbegriplig text bör utgöra basen i myndigheternas gemensamma information till allmänheten.
Utvärderingen av informationsinsatserna visar att material av typ kommunkatalog och faktablad observeras jämförelsevis mer än allmänt tillgängliga broschyrer och annonser.
Information via TV och postförsänt material färden bredaste spridningen i olika grupper av medborgare och också det bästa mottagandet. Utöver
en allmän information behövs dock riktad information till grupper i viss aktuell situation. t. ex. äldre (som närmar sig pcnsionsåldern ), barnfamiljer.
handikappade, arbetslösa m. n.
7.3.2 Barns och ungdoms om1·årdnad och 11t1·eckling
Utredningens förslag om åtgärder för barns och ungdoms omvårdnad
och utveckling behandlas av ett stort antal remissinstanser. Dessa för genomgående fram uppfattningen att socialtjänsten på detta område har en
av sina viktigaste uppgifter. Flera remissinstanser anser att utredningen inte tillräckligt noga har beaktat de ungas rätt till skydd och stöd. Även annan kritik mot förslaget förs fram. Det räder delade meningar bland remissinstanserna om den föreslagna utvidgningen av begreppet barnomsorg till
att omfatta hela den del av den kommunala socialtjänsten som avser verksamheten för barn och ungdom.
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Kom111111!fiirh1111cl<'t inst;immt:r i utredningens 11rrfat1ning all de mål för
verksamheten som finns angivna i barnL1ms\1rgslagen i framtiden skall giilla
hela samh;illets omsorg om barn och ungdom. Förbundt:t saknar dock en
analys av vad de föreslagna målen innebiir för tddt:rsgrupren 12- 18 ~1r.
Enligt förbundets mening 1-iör vidare mt1len giilla liven om viss del av verksamheten - t. ex. fritidsgärdsverksamhet och kulturella aktiviteter handhas av andra kommunala organ iin socialtjiinsten.
Statc11.1 1111gc/0111.1n/cl anser att man vid mttlformuleringen. utöver de mt\l
som utredningen har föreslagit. ;iven hör knyta an till de allmiinna mål för
samhiilleh ungdomsrolitik som riksdagen har fastsfallt.

Ui11sstyrd.1e11 i Kr<111<'h<'rgs liin uttrycker besvikelse över att hela den
del av den kommunala socialtjänsten som avser verksamheten for barn
och ungt.lom tas upp under rubriken barnoms,irg i förslaget till socialtjiinstlag. Samhiillcts rroblem med ungdomen och ungt..lomens egna problem iir
enligt liinsstyrelsen av sådan storleksordning i dag all ungdomsomsorgen
mf1ste ges en egen utformning med lagfäst skyldight:t för socialniimnden att
gör;1 upp en plan för den liksom för barnomsorgen. Även Falu /.:.111111111111
finner att det föreligger behov av en siirskild plan för kommunens ungdomsverksamhet.
LO betonar att en mycket verkningsfull form av bi!-.tånd utgörs av en viil
utbyggd barnomsorg. Även hroll.lfiirebyggwule rtld<'t och S1·crige.1· /.:.0111m1111altjii11.1·1ernv1111a.f('irlm11J understryker viirdet allmänt sett av insatser
pä detta område. Liin/.:.cn.1· Kamraaiirh1111J päpekar att en mycket stor del
av de sociala problem människor lider av kan hänföras till bristfälliga förhållanden i barna- och ungdomsåren. Det måste därför enligt förbundet vara en av socialtjänstens allra viktigaste uppgifter att sö1ja för barns och
ungdoms behov. Det kommer ocksä att stiillas stora krav pä samhiillet i
fråga om utbyggnad av barnomsorg m. m. Även pä skolans omräde kommer det att kriivas stora insatser. Hiir bör enligt förbundets mening organisationernas möjligheter att göra insatser tillvaratas pä ett betydligt biittre
sätt än som hittills varit fallet.
Stol'klw/m:,; k.01111111111 !inner att en utomordentligt viktig del av de allmiint inriktade insatserna iir förskole- och fritidsverksamheten som har tilldragit sig speciell uppmärksamhet under senare tid. Här finns enligt kommunen en bred uppslutning från hela samhiillet för en snabb utbyggnad.
Att dessa planer kan förverkligas har en avgörant..le betydelse för socialvärden som helhet. vilket för ses mot bakgrund av att förskolan kommit att bli
socialvårdens foimsta medel inom den förebyggande barnavården. Fiirl'ningl'n S1·erige.1· .1·ocia/cl1<'.frr iir av samma uppfattning och framhäller
vidare att förskolan är en unik resurs i det uppsökande arbetet i och med
att den har kontinuerliga. nära kontakter med såviil barn som föräldrar och
därigenom är en naturlig has för olika insatser. För att utredningens intentioner om förskolans betydelse i det förebyggande sociala arbetet skall
uppfyllas krävs dock enligt föreningen god tillgång pa platser. hög kvalitet i
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verksamheten od1 framför allt speciella insatser för de harn. som behöver
det. I detta arhek behöver förskolan tillriickligt med utbildad personal
samt tillgång till handledare och k1in~ulter. Ln sällan sat~ning kriiver att
stora resurser stiills till förskolans flirfogande.
Även .11otl'll.1 i111·lllulrlll'l'l'l'Å anser att förskolan m{1stc fri en central placering i barnomsorgen. Via den öppna förskolan kan man ntt liven hemmaföräldrar och olika fögiin1er for stt.id och hjiilp i föriildrauppgiften far en naturlig anknytning till förskolan. Kommunerna mi\ste vidare enligt verkets
mening aktiveras att genom uppsiikande verksamhet motivera invandrarföräldrar att lttta barnen ta del i den hemspräkstriining. som lagen ger llem
rätt till. Verket påpekar att giillande barnomsorgslag, som foresliis ingä i
socialtjiinstlagen. föreskriver att barn som av fysiska. psykiska. spräklig~1
eller andra skäl behöver siirskilt stöll i sin utveckling. skall anvisas plats i
förskola redan före sex ärs ålder. Sflviil invandrarutredningen som barnstugeutrellningen har utförligt motiverat invandrarharns behov av förskolevistelse och aktiv hemspråkstriining. Statsbidrag till hemsprt1kstriining
beviljas för sexåringar mellan lagen föreskriver t'iirskola i tidigare äldrar
för barn. som av språkliga sbl behöver siirskilt stöd i sin utveckling. Enligt verkets uppfattning skall hemsprt1kstriining i förskolan ges iivcn ftt barn
före sex års ålder. I annat fall föreligger risk att hemsprt1ksreformen kommer att förfuskas. Verket anser att statsbidrag hör utgå för samtliga invandrarbarn som deltar i hemspråksträning. Verket päpekar dock att man
inte fär glömma, att föräldrarna utgiir de viktigaste förmedlarna av hemspråket. Invandrarföräldrarna skall 1.Hirfor pä ett tidigt stadium upplysas
om hemspråkets betydelse för barnets personliga utveckling.
S1·e11slw liikarc'.l'iil/skapet understryker behovet av psykologiskt stöd under graviditeten och barnavärdscentralemas centrala roll vid uppföljningen. En förutsättning - vilken i dag inte iir uppfylld - iir dock enligt sällskapet att barnmorskor vid mödravärdscentral och sjuksköterskor vill barnavärdscentral fiir tillräcklig utbildning och stöd av psykologisk expertis i
detta arbete. Sällskapet delar utredningens uppfattning att det iir viisentligt
att antalet nyfödda per sjuksköterska begriinsas och anser det rimligt att en
riksnorm angiicnde oarn per sjuksköterska anges i författning eller i direktiv fran socialstyrelsen. Stora variationer och olika prioriteringar hos skilda huvudmän medför enligt sällskapet i dag stora geografiska oriittvisor.
som inte beror pi\ brist pä utbildad personal. utan pä skillnader i antalet inrättade tjänster. - Läkaresiillskapet anser vidare att en samordning av
landstingens och socialliänstens barnavårdande resurser (bamavärdscentraler. distriktsfakarvärd. barnpsykiaterl är viisentlig. Här bör ett konstruktivt samaroete utvecklas sti alt man utnyttjar varandras kompetens
och resurser. samtidigt som dubbclarbcte kring enskilda familjer undviks.
Sällskapet menar att överensstämmande geografiska ansvars- och upptagningsomräden väsentligt underlättar dessa funktioner

o~·h

kontakter. Om

samma personal inom ett geografiskt litet område engageras såväl i föräld-
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rauthilJning som i uppsökande m:h terapeutiskt arhete kan man pf1 ett naturligt siitt överbrygga klyftan mellan allmiint förehyggande och inJividinriktade insatser. För att hibehålla sin kunskap och kllmpetens bör ocksä
personal av detta slag arbeta sttviil inom förchyggande som behamllande
verksamhet.
Förslaget att ge regeringen hemyndigandc att meddela ytterligare föreskrifter om förskole- och fritidshcmsverksamhctens organisation llCh omfattning kritiseras av /\01111111111.fi.irh1111det som menar att den föreslagna regeln strider mot X kap. 5 regeringsformen, enligt vilken sådana föreskrifter skall meddelas i lag. Regeringen kan enligt förbundets mening inte heller genom lag bemyndigas att utfärda st.dana föreskrifter. Förbundet påpekar vidare att regeln inte finns i i giillande barnomslirgslag och att den skulle kunna medföra en statlig styrning. Även statsko11trollkon1111itfr11 är tveksam till förslaget från konstitutionell synpunkt och anför.

*

*

Av X kap. 5 regeringsformen framgår att grunderna för iindringar i rikets indelning i kommuner samt grunderna för kommunernas organisation
oi:.:h vcrksamhetsformer od1 för den kommunala beskattningen skall bestämmas i lag. I lag meddelas rn:kst1 föreskrifter om kommunernas befogenheter i övrigt och om deras åligganden. Riksdagen saknar befogenhet
att delegera beslutanderiitten till regeringen i l"r~tgor som avser bl. a. kommunernas organisation och verksamhctsformer (jfr 8 kap. 7 § RF). Savitt
kommitten kan bedöma torde det s{tlunda krlivas att alla mera väsentliga
föreskrifter om förskole- och fritidsverksamhetcns organisation och omfattning intages direkt i socialtjiinstlagen. För hefogenhet att meddela rena
verkställighetsföreskrifter och andra föreskrifter som inte enligt regeringsformen behöver ges i lag krlivs inte något hemyndigandc av det slag som
har tagits in i den föreslagna 17 socialtjänstlagen.

*

TCO finner det överraskande att socialutredningen integrerar den giillande barnomsorgslagen i sitt förslag till socialtjänstlag utan att diskutera
behovet av lindringar i regleringen av denna sektor. TCO vill i detta sammanhang hiinvisa till det kongressbeslut som togs av I976 års TCO-kongress om barnomsorgens uthyggnad. Detta innefattade bl. a. krav pi·1 obligatorisk förskola för alla fem- och sexåringar före 1980. heldagsförskola
och fritidshemsplatser, motsvarande full bchovstäckning till början av
1980-talet. Dessa mål föreslogs uppnäs bl. a. genom tvingande lagregler för
utbyggnaden innefattande regler för markreservation vid planering av bostadsområden. regler för utbyggnad i befintliga bostadsområden och regler
för fördelning på olika om sorgsformer. Vidare löreslogs att förskoleplanerna skulle kompletteras med regler för kvalitetshänsyn i fråga om personalfathet. personalens utbildning och fördelningen på. olika personalkategorier. Dessa regler föreslogs intagna i en stadga till den reviderade förskolelagen. TCO menar att detta kongressbeslut kan ses som ett exempel på organisationens syn på samhällsplaneringen och behovet av styrmedel för att
viktiga sociala mål skall kunna uppnås. TCO konstaterar emellertid att so-
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cialutredningen nlir det giillcr barnomsorgen har nöjt sig med att föra över
nu glillande allmiinna lagbestlimmelser till den föreslagna socialtjiinstlagen.
Utredningens förslag pä denna punkt kominer d1i1för enligi TC(>:s mening
inte att tillriickligt päverka utvecklingen av denna viktiga förebyggande
funktion.
TCO diskuterar vidare utredningens syn p;'l barnomsorgens pedagogiska
funktioner och frf1gan om samverkansformcr mellan förskola och grundskola och anför i detta sammanhang.
Hlir kan for det första konstateras att socialutredningen behandlar sm:ialstyrclscns framtida uppgifter uteslutande i socialvårdstcrmer. Det förekommer inte ens en antydan om att tillsynsansvaret innefattar ocksti en
mycket omfattande pedagogisk verksamhet i kommunerna. Vid tidpunkten för den planerade reformens genomförande kan enbart förskoleverksamheten ha uppnått en s;'ldan omfattning att den blir minst lika resurskrlivande som den obligatoriska skolan. detta enligt den kvantitativa utveckling som redovisas i barnomsorgsplanerna för perit)den 1977- 1981. Mot
denna bakgrund ser TCO det som en brist att utredningen ej för en ingf1ende diskussion om barnomsorgens pedagogiska funktioner. Detta leder
vidare till att socialtjiinstens behov av speciell kompetens inom barnomsorgen inte exemplifieras med personal som genom sin fackutbildning och
fälterfarenhet har speciell kompetens för lcdningsfunktioner inom området. Detta består i allt väsentligt av barnpedagogisk verksamhet i förskola
och fritidshcm samt i familjehem. även om vidgning av barnomsorgsbegreppet sker enligt socialutredningens förslag. Det barnpedagogiska arbetet är fyllt av problem som en följd av den snabba utbyggnaden i flertalet
kommuner. Man tvingas på många håll att i hög grad arbeta med provisorier. både personal- och lokalmässigt. såväl på fältet som inom administrationen. Det är enligt TCO:s uppfattning otillfredsställande att det inte i betänkandet finns en antydan om medvetenhet om dessa allvarliga problem
inom det egentliga barnomsorgsområdet. I sin diskussion om organisatorisk anknytning av förskolan till utbildnings- resp. socialpolitiken redovisade barnstugeutredningen i princip likvlirdiga motiv för båda alternativen.
Att de socialpolitiska motiven kom att väga över berodde bl. a. på att skolan dl\. inte ansägs "mogen" för ett sådant steg. För att kunna uppnå en
djupare pedagogisk integrering måste ett närmande ha skett dlirhän. att
··skolan utvecklingspsykologiskt tar vid där förskolan slutar", ansåg barnstugeutredningen. Riksdagens beslut 1971 om SIA-skolan innehl\.ller riktlinjer för utvecklingsarbetet. som går längre lin vad barnstugeutredningen
skisserade. Utöver den utvecklingspsykologiska anknytningen anges att
också förskolans pedagogik och arbetssätt är en viktig grund för skolan att
bygga vidare på. Vidare framhålls fritidshemmcns betydelse för skolan
som en hådc pedagogisk och social resurs. men också som ett viktigt komplement till den i skoldagen inbyggda omsorgsfunktionen. Ett ökande antal
kommuner börjar dra praktiska slutsatser av riksdagens riktlinjer för utvecklingen av skolans inre arbete. Olika modeller för integration mellan
förskola. lågstadium och fritidshcm prövas nmt om i landet. Hittills har det
huvudsakligen giillt sådan lokalmiissig samordning. som underliittar kontakt mellan de olika verksamhctsformerna. men även pedagogisk integration lir under utveckling. bl. a. med stöd av ett intcgrationsprojekt i samarbete med skolöverstyrelsen och socialstyrelsen. Det finns lokala projekt
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som syftar till t?n total intq:ration mellan fiirsklila/lftgstadium/fritiJshem på
grundval av gruprindelning enligt "'syskonmodellen"' i anHiggning som utformats med daghemsfunktinnen snm förehild. Utvecklingen gt1r alltst1 i
den riktning som TCO verkat rör i sina pn•gram för uthildnings- och familjerolitik frf111 slutet av 1%0-talct.

Socia/.1·1yrds1·11 lir positiv till att socialutredningen har tagit med harnomsorgen i socialtj~instlagcn men heklagar samtidigt att utredningen inte
närmare har analyserat vad barnomsorgens utbyggnad och dess sociala
och pedagogiska verksamhet betyder för utvecklingen av socialtjänsten rtt
olika nivåer. Styrelsen anför vidan:.
Barnomsorgen har stor hctydelse för föriildrarnas livsvillkor och för barnens uppviixtmiljö. Riksdagen har fastslagit att barnomsorgen skall ha ett
socialt och pedagogiskt innd1äll. För harnen innehiir det att de skall tillförsäkras en uppviixtmiljö som ger dem stimulans och trygghet. För föräldrarna innehiir det ett stöd som gör det möjligt att förena rollen som föriilder
med n1llcn som aktiv ~amhiilbmcdlem. Barnomsorgen har som mälsf1ttning
att fungera rå alla barns villkor och ge stöd åt var rn:h en efter hehov utan
att skilja ut och erbjuda siirlösningar vid sidan av det "normala ... Denna
målsättning finns inskriven i h i nuvarande barnomsorgslag. Arbetssättet
bygger på detta synsiitt och kallas efter förslag frän barnst11ge11trcdningen
för ''dialogpedagogiskt"'. Det av barnstugeutredningen myntade begreppet
''barn med siirskilda behov"' har emellertid medfört svärigheter. Bakom
hegreppet låg en amhition att barnomsorgen skulle ta hiinsyn till de individuella barnens och föräldrarnas situation. Kommunen ålades i detta syfte
att hedriva uppsökande verksamhet. Tanken att barnomsorgen bör utformas si\. att den passar alla barn har vidareutvecklats av harnomsorgsgruppcn i betänkandet Samverkan i barnomsorgen Il (Ds 1976:0). Barnomsorgsgruppens förslag innebiir bl. a. att specialinstitutioner bara skall komma ifråga i yttersta undantagsfall. I stället skall barnen gti. i reguljär förskola och fritidsbcm som skall fä stöd av fackutbildad personal. För många
har begreppet '"barn med särskilda behov" likväl framstått som en vidgning av handikappbegreppet. vilket bl. a. ktt till att man begärt att fä kriterier för att fastställa när ett barn kan betraktas som ett '"barn med särskilda
behov"'. Socialstyrelsen ser allvarligt på detta problem och vill därför principiellt redovisa sitt synsiitt på denna fråga. Ett klarläggande på denna
punkt är viktigt för den kommande utvecklingen av socialtjänsten. Socialstyrelsen ser inte barn med hehov av särskilt stöd som n11gon speciell
grupp som vare sig bör eller går att avgränsa och föreslå speciella ätg;irder
för. Barns problem måste ses i sitt sammanhang och inte som bestående
egenskaper hos den enskilda individen. Hur man kan hjälpa barn och föräldrar i svåra situationer är något som fordrar inlevelse och kunskap i varje
enskilt fall och kan inte besvaras med hjälp av kategoriska kriterier. Samhällets harnomsorg måste ha som målsättning att fungera på alla barns villkor och ge stöd åt var och en efter behov utan att skilja ut. ge beteckningar
och erbjuda särlösningar vid sidan om det "'normala ... Det har kommit att
framstå som allt mer tydligt att man i detta sammanhang måste diskutera
förskolans och fritidshemmens roll i relation till andra verksamheter som
har till uppgift att ge stöd och hjälp till barn och barnfamiljer. Man arhetar
ju idag ganska isolerat frän varandra. var och en med sin utgångspunkt och

*
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huvuduppgift. Stödet till barnfamiljer i"1r uppuclat p;"1 många h~indcr. Det ~·1r
angcbget att samla ihop resurserna och ~e vau man kan giira tillsammans.
hur var och en kan bidra till ett gcincnsamt mtil. De diskussioner som har
förts om barn med siirskilda behov kan tilbmpas i alla de sammanhang dtir
socialtjänstens verksamhet iir tilmmpbar. Styrelsen anser dii1for att man
bör undvika si'tdana formuleringar att ocksi\ andra grupper kan komma att
betraktas som fi\remäl för åtgiirder pga ·· siirskilda behov". En fiirutsiittning for ett förverkligande av barnomsorgens mitl iir att sociala och pedagogiska synsiitt niirmar sig varandra. Socialarbetare som arbetar i avhjiilpande arbete med barnfamiljer kommer i framtiden allt oftare att behöva
arbeta pedagogiskt. På motsvarande siitt kommer fiirskolans och fritidshemmcns personal att fä allt starkare sociala inslag i sitt arbete. Detta kan
leda till mer konstruktiva insatser inom hela socialtjiinstcn. Enligt harnomsorgslagen {!ligger del socialniimnden att aktivt informera alla smaharnsföriildrar nm socialtjänsten och andra frf1gor S1lm har betydelse för barnfamiljerna. Denna aktiva information och kontakt iir en viktig och naturlig
del av socialtjiinstens omsorg om barnen. I de försök som sm:ialstyrelsen
bedrivit i samarbete med olika kommuner rörande utt1triktat arbete i barnomsorgen finns många exempel pr. förbiittringar som kunnat vidtas genom
den kunskap srn::ialtjiinstcn erhttllit gcntllll samtal med fiiriildrarna. Socialtjänstens effektivitet nch anpassning till verkliga behov har diirigenom
ökat.
Socialstyrelsen diskuterar också frågan om barnomsnrgsplanering och
framhåller bl. a. följande.
Bamomsorgsplaneringen tillkom efit:r förslag av harnst ugcutrcdningcn
och innebär att alla kommuner från och med I juli 1975 skall upprätta rullande femårsplaner för barnomsorgen. Planerna bchanular bfille kvantitativa och kvalitativa frågor. Barnomsorgs planeringen har under de första åren
av naturliga skäl kommit att koncentreras pä frågan om förskolans och fritidshemmens utbyggnad. Socialstyrelsen har dock redan 1976 rekommenderat kommunerna att även behandla för barnfamiljerna viktiga kvalitativa
frågor. Det sker ockå i många kommuner. Barnomsorgsgruppcn föreslog i
betänkandet Samverkan i barnomsorgen (SOLJ 1975: ~71 att harnomsorgsplaneringen skulle ut vecklas i riktning mot ett barn- och ungdomspolitiskt
program. Socialutredningen har i slutbeUinkandet inte behandlat harnomsorgsplaneringen. Socialstyrelsen vill därför framhälla betydelsen av att
planeringen kan vidareutvecklas o<.:h inordnas i de framtida planeringsformer för socialt arbete som styrelsen föruts~ittcr måste komma till stämt.
Föräldrautbildningens betydelse i arbetet med barnomsorgen berörs
några remissvar.

Skolii1·erstyre/s1'11 påpekar att den samlade skoldagen. som föreskrivs
genom riksdagens SIA-beslut. innebär att skolan skall ansvara för eleven
under vistelse i skolan såviil i undervisning som under fritidsaktiviteter. På
motsvarande sätt framhåller socialutredningen för sin del hur socialtjänsten har att ta ansvar för kommunens barn och ungdomar. Skolöverstyrelsen menar att skola och socialtjänst hör stödja varandra niir det

g~iller

att

hjälpa t. ex. de skoltrötta. de som skolkar. de som slutar i förtid eller med
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ofullst;indig gnindskolkompeh:ns. Dessa elever för många gånger med sig
sina prnblcm in i skolan fr~111 miljön utanför skolan. Skolan ensam kan därför inte komma till rätta med problemen. Insatserna under skoltiden hlir
otillriil:kliga. om de inte följs upp i hem- och fritidsmiljön. Föräldrautbildning kan d;irvid enligt styrelsen hli en god hjiilp. Styrelsen anser att ansvaret för röriildrauthildningen snarast bi.ir faststiillas. Oheroende av vem som
har ar1s\·an:t. hör en förh~ittrad samverkan mellan de herörda ske niir det
g;iller alt ge rt1d och stöd i frtlgor som rör barns och ungdoms utveckling.
Även Boras /\01111111111 anser det vara av vikt att frrigan om ansvaret för föriildrautbildningen far en lösning.
Enligt s/afl'lls i11\"(/11dran·crk iir det naturligt att föräldrautbildningens utformning omfattas med största intresse av invandrarorganisationer. Samtalsgruppcr a\ föräldrar med olika nationaliteter kan öka förstfl.elsen mellan m<tioritets- och minoritetsbcfolkning. Föräklrautbildningens möjlighet
alt nt1 ut till invandrarforiildrar iir enligt verket troligen helt avhängig av om
invandrarnrganisationerna ges tillfalle att pt1verka verksamhetens inriktning.
Bamom.wrgsgruppen anser att det hade funnits behov av en något fördjupad diskussion kring föriildrautbildningens betydelse. De mål barnomsorgsgruppen satt upp för en allmiin föräldrautbildning är att den skall leda
till att alla föräldrar får ökade kunskaper som ett stöd i sin föräldraroll.
Vidare bör den bidra till att skapa kontakt och gemenskap mellan föräldrar. Den bör också medverka till att föräldrar får inflytande över sin egen
och barnens situation. Föräldrautbildningen skall vidare bidra till att skapa
medvetenhet om hur förmdrarnas siitt att förhålla sig till barnen påverkas
av samhiillcliga förhållanden och samspel med andra människor. De arbetsformer barnomsorgsgruppen har valt att föreslä är s. k. föräldrautbildningsgrupper. dvs. grupper av föräldrar som - utan styrt urval - träffas
tillsammans med personal vid den aktuella samhiillsinstitutionen för samtal, informellt umgänge och aktivitet. Föräldrauthildningen företer enligt
gruppen stora likheter med flera av de verksamhetsformer t. ex. grannskapsarbete och uppsökande verksamhet. som socialutredningen diskuterar. Föräldrautbildningen fyller delvis samma funktioner som dessa verksamheter och det är angeläget att utvecklingen av de olika arbetsformerna
inte sker separat från varandra isolerade. Man bör därför enligt gruppen
sträva efter att finna gemensamma former för arbetet.
Fiirl'11i11ge11 harncns riifl i samhiillet förordar att en obligatorisk föräldraträning prioriteras, knuten till mödra- och barnavårdscentraler, militärutbildningen. grundskolans högstadium och förskolan. Mycket av den van-

vård och olämpliga behandling av barn som förekommer i dag kunde enligt
föreningens mening undvikas med upplysning och träning och verkningarna av det sociala arvet mildras. Barnets reaktioner på en bristfällig vård
och felaktiga krav ökar päfrestningarna på en redan utsatt familj och kan
leda till att föräldrarna provoceras till misshandel i interaktionen med bar-
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nen. En lokalt placerad föriildratr~iningskurs skulle ocksi\ kunna ge kontakter mellan föräldrar i samma område till ömsesidigt stöd nch uthyte.
Isolering är en mycket tungt viigande orsak i mänga fall av barnmisshandel.
En utvidgning av hegreppet "barnomsorg" till att avse hela den del av
den kommunala socialtjänsten som avser verksamheten för barn och ungdom tillstyrks uttryckligen av hrot1.1:fi"ir<'hyggande rådet. s11ci11/styrels<'n.
Kommunfiirbundet och mlgra k11111m1111er. Enligt socialstyrelsens mening
är det dock riktigare att i detta sammanhang tala om "Omsorg om barn och
ungdom".
Liinsstyrt'/sen i M11/miih11s län är kritisk mot den föreslagna utvidgningen och framhåller att begreppet fick sin nuvarande betydelse så sent som
år 1976. Även S1·cnska fiickliirar:/i"irhundet kritiserar utvidgningen och sätter dessutom i fråga om det är motiverat att reglera verksamheten i förskola och fritidshem i socialtjänstlagen. Förbundet anför.
Utredningen föresfär att kommunernas uppgifter enligt nuvarande barnomsorgslag inordnas i den nya enhetslagen om socialtjänst och att begreppet barnomsorg ska omfatta den sociala barna- och ungdomsvården i dess
helhet. Det senare innehär att barnomsorgsbcgreppet radikalt ändrar karaktär. Från att nu avse enhart en allmän. pedagogisk verksamhet som erbjuds föräldrarna vidgas det att innefatta även "ingripanden ifråga om
barn och ungdom som vistas i olämpliga uppväxtmiljöer, är socialt missanpassade eller värnlösa eller nödställda". Barnstugeutredningens förslag att
samla grundläggande bestämmelser om förskoleverksamheten i en speciallag aktualiserades genom förslaget om "allmän" förskola. Denna modell
valdes i stället för en "obligatorisk" bl. a. för att undvika koppling till
tvångssituationer. I målsättningen för avsnittet Barnomsorg i socialtjänstlagen får motsvarande pedagogiska mål i gällande barnomsorgslag en underordnad ställning till den målskrivning som hämtas frän barnavårdslagen
och som ytterst fungerar med tvångsmedel. Förbundet anser att ett genomförande av den föreslagna integrationen kommer att försämra främst daghemmens status av allmän förskola. en pedagogisk resurs för alla barn.
Förbundet avstyrker därför förslaget och föreslår att barnens rättigheter
och samhällets skyldigheter i förhållande till förskola och fritidshcm även
fortsättningsvis regleras genom speciallagstiftning. Det nya barnomsorgsbcgreppet skulle härigenom kunna förbehållas socialtjänsten och dess
övergripande ansvar för barns och ungdoms uppväxtvillkor. För en sådan
lösning talar också att förskola och fri tidshem befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede både pedagogiskt och organisatoriskt. Det kan snabbt bli
aktuellt att förändra och komplettera bestämmelserna i nuvarande barnomsorgslag. vilket underlättas om det berör enbart en speciallag.
Som tidigare har antytts anser flera remissinstanser att utredningen inte
tillräckligt noga har beaktat de ungas rätt till skydd och stöd.
Statens inmndrarl'erk anser det anmärkningsvärt att utredningen i sitt
förslag till socialtjänstlag inte har betonat att åtgärder skall vara motiverade med utgångspunkt från barnets bästa. Denna brist i utredningens förslag
8 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr. I. Del B
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innebiir enligt verkets mening en risk för försiimring av barns rättsliga srnllning i förhållande till nu giillande lagstiftning.

Lii11sstyrc/.1·c11 i Äh·shorgs lii11 finner alt utredningens förslag medför den
principiella förändringen. all barnavt1rdsniimnds ställning i barnavärdslagen som en "barnens ombudsman·· försvinner samtidigt som den verksamhet. som nu ligger utanför harnavardsniimnds egentliga område. görs
till samhällets huvudsakliga insatser för barnen. Det saknas emellertid enligt liinsstyrelsen anledning till övertrn på daghemmens och fritidshemmens möjligheter all självstiindigt skapa goda livsvillkor för alla barn.
Samtidigt ges socialniinmden inte kingre någon möjlighet till "ingripanden" eller ens till hembesök i en problemfamilj sä länge man där inte frivilligt går med på åtgfö·den eller fräga uppstt1tt om att omhiinderta barnet.
Möjligheten att komma till tals med den enskilde, vårdnadshavaren. om
barnets situation och att bisttt barnet har härigenom försvårats. Länsstyrelsen anser dä1för att socialutredningens förslag innebär att harnens rätt
försvagas. Barnavårdslagens anda att barnens rätt nch bästa skall sättas i
främsta rummet iir dock så värdefull att något av dessa tankegångar enligt
länsstyrelsens mening hör tas in i den nya lagen. Spörsmtilct om barnens
ställning bör därför iignas ytterligare uppmärksamhet.
Utred11i11gc11 om hamcns riifl påpekar att bestämmelser till skydd för
barnen nu finns i barnavnrdslagen. I denna lag är samhällets skyldigheter
gentemot barnen klart angivna. Socialutredningen borde vid utformningen
av sina lagförslag ha tagit större hänsyn till de speciella krav som barn har
på stöd och omvardnad från samhiillets sida. Den rätt som barn enligt nu
gällande lag har till skydd och stöd horde därför komma till klart uttryck.
JO menar att hela uppliiggningt:"n av reformen tycks bygga på antagandet
alt man bara har att göra med vuxna per~oner. vilka sjiilva kan ta stiillning
till sitt behov av hjälp från socialtjänsten. Socialtjiinstens relation till de
vuxna har fått träda i förgrunden på ett sådant sätt att samhället avhänder
sig mycket av ansvaret för de harn som inte sjiilva kan ställa krav på socialtjänsten. Denna tendens framtriidcr enligt JO på många ställen i förslaget.
Tillsammans kan dessa förslag komma att leda till en väsentlig försvagning
av socialvårdens harnavårdande funktioner. Enligt JO:s mening bör man
slå fast att socialnämnden har ett ansvar för att barn som far illa fär d1:n
hjälp som erfordras fran samhällets sida.
Friilsningsarmhi slår fast att förslaget innebär att möjligheterna för socialnämnden att t. ex. i tid utföra förebyggande arbete i mångprohlemfamiljerna försvinner. savida vederbörande familj inte frivilligt går med på åtgärder. Barnens rätt till hjälp från samhällets sida försvagas därmed. Det
förefaller armen som om föräldrarnas riittssäkerhct av utredningen tillmätts alltför stor betydelse på bekostnad av misshandlade och värnlösa
barns behov av skydd och vård. Dessa papekanden görs utifrån de erfarenheter armen har från sina barnhem och sommargårdar. Frälsningsarmcn
framhåller att dess sociala officerare liksom socialarbetare landet runt med
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förtvivlan har kunnat konstatera alt harn mer än nägonsin tidigare ;ir ut salta för hårdhet i hemmen till föl.id av för:ildrars allt mer tilltagande mis~bruk
av alkohol och/eller narkotika.
Fiireni111-:e11 barnens riitt i samhiillet anser sig kunna k1mslatcra alt förslaget leder till alt föriildrarätten st;irks oberoende av för;ildrarnas förmi'1ga
och vilja all ta hand om sina harn och all allvarliga risker alllsft ta' p:1 barnets hekostnad. För all motverka en sådan utveckling och trygga barnets
riittsliga ställning föreslår föreningen olika åtgärder. En s~tdan t1tgiird ;1r all
det till socialtjänsten knyts team av barnsakkunniga snm har till uppgift all
genom uppsökande verksamhet garantera att samtliga harn i riskmiljöcr fhr
del av samhället~ värd och omsorg, samt att harn i kris kommer i Mnjulande av den hjälp och behandling som b:ist gagnar dem. En annan tttg;ird :ir
att det till juristernas notaricuthildning knyts krav pa ett års tjänstgöring
som fältassistent eller därmed jämförlig sm:ial tjänstgöring. Föreningen
menar att man genom en sadan tjänstgöring hos ämbetsmännen kan öka
förstä.elsen för människors lcvnadsomständighetcr och barns livssituation i
stort. Enligt föreningens mening borde det vidare i va1je liin upprätlas en
speciell Barndomstol. som hade att döma i alla för harn livsavgöramk mäl
som vårdnadstvister. tvångsomhändertaganden. ungdomshrottslighel osv.
Rättens ordförande borde här förutom sin juridiska kompetens ha vis~
barnpsykologisk utbildning och praktisk erfarenhet av arbete med barn i
kris. Till dessa domstolar skulle också knytas ett team av harnsakkunniga.
Föreningen anser det också vara ett oavvisligt krav att harn för inflytande
som part i mälct med eget ombud niir det gäller frågor av livsavgörande hetydelse för barnet självt, alltså i vårdnadsärenden. vid fosterhemsplacering
och förflyttningar från en miljö till en annan. - I fråga om förfarandet i
vårdnadsärenden anför föreningen särskilt.
Det läggs i dag betydande och onödiga resurser pl't utredningar och domstolsförhandlingar i vl'trdnadstvister. Ärendena förs ofta ett obegränsat antal gånger genom alla instanser. Dessa vårdnadstvister för med sig uppslitande erfarenheter för såväl barn som föräldrar och leder till bitterhet som
försvårar vidare kontakt mellan föräldrarna till skada för barnet. Föreningen föreslår därför att det innan ett vårdnadsärende tas upp i riillen ställs
krav på att föräldrarna ska ha genomgått kontlikthcarbetning för att tillsammans med kompetent person ha getts tillfälle att lösa sina konflikter
kring vårdnaden. Det ska göras på ett sådant sätt att barnets bästa blir tillgodosett. Barnet ska under tiden ha fått hearheta sina känslor inför den aktuella situationen med hjälp av en erfaren barnterapeut i trygg miljö och
getts tillfälle att komma underfund med och uttrycka sina önskningar om
var det vill vara.
Även Rädda barnens rik.1fiirh1111d ger uttryck för uppfattningen att utredningen i många stycken förstärkt föräldrarätten på barnens bekostnad.
Rik4örbundet Hem och Skola finner att socialutredningen allvarligt underskattat svårighetsgraden när det gäller att lösa sådana prohlem som svårt
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missbruk. otillfredsställande uppväxtvillkor for barn osv. I dessa fall kan
man enligt förbundets mening knappast rlikna med att samverkan med klienten kommer att prägla det sociala arbetet. Klienten upplever s1illan intressegemenskap med den socialarbetare som vill omhänderta ett barn i familjen.
Flera remissinstanscr bedömer det som en brist att utredningen i förslaget till socialtjänstlag inte har tagit in regler som motsvarar bestämmelserna i 3 I barnavärdslagcn om skyldighet i vissa fall att omhiinderta barn för
samhällsvärd på föriildrarnas begäran eller med deras samtycke.

*

Utrcdning<'ll om ha mens riill konstaterar att möjligheten till sådant omhiindcrtagande enligt motivuttalanden i och för sig ryms under rätten till bi-

*

stånd enligt 5 i förslaget till socialtjänstlag. Utredningen anser dock att
paragrafen bör formuleras om eller att en särskild bestämmelse bör tas in i
kapitlet om barnomsorgen så att det av lagen klart framgår att barnet i vissa situationer har rätt att fä värd och fostran genom samhällets försorg.
Stod;/10/ms komm1111 framhåller att den vård som nu bereds barn och
ungdom enligt 3 I barnavärdslagen bygger antingen på frivillig framställning frän föräldrarna eller med deras samtycke. men endast efter vissa i lagen angivna indikationer, vilka tar sikte på barnets behov. Den nu före-

*

*

slagna bestämmelsen i 5 socialtjänstlagen ger föräldrarna rätt att såsom
bistånd få barn placerat utom hemmet. Varken lagtexten eller kommentarerna ger anvisning om att ett skiljande av barnet från hemmet skall vara
motiverat med hänsyn till barnets behov och bästa. Kommunen finner att
utredningen har utg:'ltt från att bistånd till föräldrarna i form av placering
utom hemmet också är att tillgodose bistånd till barnet och att någon intressekonflikt inte kan föreligga i dessa situationer. Så är enligt kommunen
dock ofta fallet. Erfarenheterna har visat att det finns ett inte ringa antal
föräldrar med "problem" som har en mycket ambivalent inställning till sina barn. De har en beniigenhet att begära dem placerade - under hiinvisning till "problemen" - för att när barnen har varit borta en kort tid. begära hem dem igen. och återigen, så snart barnen upplevs som besvärliga. begära ny placering. Kommunen uppger att det vid en registerundersökning i
Stockholms barnavårdsnämnd år 1968 av omhändertagna förskolebarn
framkom att vart tredje barn hade varit placerat i tre till nio olika miljöer.
innan de hade fyllt sju år. Vid samma undersökning visade det sig att barn.
som under förskoleåldern placerats för tredje gängen. därefter placerats
upprepade gånger. Inte ens med nuvarande lagstiftning har man enligt
kommunens mening lyckats förhindra upprepade separationer. Med utgångspunkt från senare års forskningsrön om de skador som barn åsamkas
genom upprepade separationer eller omflyttningar mellan olika miljöer
måste uppmärksamheten skärpas så att endast absolut nödvändiga placeringar av barn utom hemmet kommer till stånd. Kommunen finner det anmärkningsvärt att utredningen utan vidare kommentarer överfört denna
viktiga del av barnomsorgen till en allmän bestämmelse som avser att till-
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försäkra uen enskilue skäliga levnausvillkor. vilkt!t famnar f:.iltet fritt fiir
onödiga separationer i hiigre grad än vad som nu iir fallet. Den del av barnomsorgen som gtiller vård utom hemmei' enligt 31 barnav~rdslagen bör
enligt kommunen samordnas meu iivriga bestämmelser om barnomsorgen
och således inte omfattas av den föreslagna 5 ~ i socialtjiinstlagen. - Liknande synpunkter fors fram av fiirl'ltingen Sl'eriges socialclufer. S1·eriges
socia(fi"irhund od1 Rädda barnens rik.1ji.irh1111d.

*

7.3 .3 Arbete och försii1:ining

De stora flertalet remissinstanser lämnar utan erinran utredningens synpunkter och förslag i fråga om socialtjänstens verksamhet for arbete och
försörjning. De få som yttrar sig godtar i stort sett vad utredningen säger i denna fråga. Flera remissinstanser menar emellertid att utredningen
är för knapphändig och inte ägnar frågan tillräcklig uppmärksamhet.
Sysselsiit111ings111redningen anser således att utredningen ger sysselsättningsfrågorna ett litet utrymme i betänkandet. Av totalt över tusen sidor
ägnas ca fem sidor åt arbetsmarknaden. Enligt sysselsättningsutredningens uppfattning återspeglar denna avvägning en underskattning av arbetets betydelse för de enskilda människornas sociala välfärd. En väsentlig förklaring till att många människor behöver hjälp av socialvärden är att
de förlorat sina arbeten. att kontakterna med arbetsmarknaden har upphört och att de sedan har svart att få ett nytt arbete. Socialutredningen borde mot denna bakgrund ha ägnat betydligt större utrymme åt frågan om hur
utslagning från arbetsmarknaden skall förhindras och de sociala myndigheternas roll i detta sammanhang. Samtidigt borde man också ha tagit upp
ungdomens sysselsättningsförhållanden. speciellt arbetslösa ungdomar
med socialmedicinska problem. Det är enligt sysselsättningsutredningens
mening likaså anmärkningsvärt att socialutredningen förbigår arbetets betydelse i rehabiliteringen av personer med olika typer av handikapp, inte
minst psykiska och socialmedicinska. Försiikring.rnnställdas .fiJrbund och
Fiirsiikringskassefiirhundet framför liknande synpunkter och betonar i sina yttranden arbetets betydelse vid rehabilitering av människor med olika
handikapp.
llclbo, Kalmar och Västerås kommuner ansluter sig till uppfattningen att
utredningen har gel! etl för litet utrymme åt sysselsättningsfrågorna. Västerås kommun saknar för sin del särskilt en analys och beskrivning av vad
som kan göras av kommunerna för att bereda t. ex. arbetslös ungdom sysselsättning. Utredningen borde enligt kommunens mening ha inbegripit olika former av beredskapsarbete för ungdom som en socialtjänstens uppgift.
Även Sten11ng.\'llnds kommun anser att frågor om sysselsättning för unguom bör falla inom ramen för det kommunala ansvaret.
Linköpings kommun framhåller att arbetslöshet i många fall kan vara inledningen till söcial missanpassning. missbruk m. m. Kommunen ser det
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diirfor som en angeHigen uppgift för sucialtjiinstcn att bidra till att öka möjligheterna fi.ir den enskilde att försö1:ia sig genom eget arbete. Insatserna
kan dels vara individinriktade. t. ex. biträde vid arbetsanskaffning. förmedling av utbildning osv. Dessutom krävs dock mera allmiint inriktade
insatser. såsom alt undanröja förvärvshinder genom utbyggd förskole- och
fritidsverksamht:t. färdtjänst iför handikappade) osv. Genom strukturinriktade insatser bör socialtjiinsten slutligen i möjligaste mfrn underliitta och
möjliggöra för den enskilde att inneha ett arbete. Det iir enligt kommunen
viktigt att socialtjiinsten pekar pa och hos berörda myndigheter och beslutsfattare medvetandegör den stora bctyddse tillgång till arbete har för
den enskilde. förutom för möjligheterna till försö1jning även för den sociala situationen i övrigt.
LO påpekar att socialtjänstens möjligheter att göra insatser för att skapa
arbetsmöjligheter för de människor som har sociala problem är begränsade. Här är det enligt LO framför allt den allm~inna ekonomiska politiken.
arbets- och näringspolitiken -;om är av betydelse. Dessut\.im bör trygghetslagarnas betydelse för en tryggad sysselsiittning för människor med sociala
problem uppmärksammas. LO menar att socialtjänstens viktigaste uppgifter ligger i att vara kontaktorgan med arbetsförmedling och arbetsvård.
När det gäller socialtjänstens uppgifter för att skapa arbete måste det enligt
LO betonas att det inte bara är för försörjningens skull. Arhetets värde i
sig iir minst lika viktigt. Att ha ett arbete skapar sjiilvkänsla och gemenskap med andra. Att inte ha ett arbete upplevs av de flesta som att man blir
placerad utanför samhället och gemenskapen med medmänniskorna. Länkens Kw11ratförh1111cl för fram liknande synpunkter.
7.3.4 Sjiill'stiindigt hoencle

111.

m.

Synpunkter på förslaget i denna del redovisas i kap. 9 Äldreomsorg och
kap. 10 Omsorg om personer med handikapp.
7.3.5 Social jour

Remissinstanserna understryker viirdct av en väl utbyggd social jour. I
främsta rummet niimns verksamhetens betydelse från förebyggande synpunkt. Några remissinstanser framhåller dock att verksamheten blir resurskriivande. Förutsättningarna för mindre kommuner att anordna verksamheten berörs i ntigra remissvar.
Krimi1111/1·årdsstyrelse11 noterar med tillfredsställelse att utredningen så
kraftigt betonar behovet av en utvecklad jour- och beredskapsverksamhet
i s01:ialtjänsten. Styrelsen pi'tpekar att kriminalvården som ett led i förverkligandet av normaliseringsprincipen strHvar efter att tillgodose klienternas
behov av stöd och behandling genom att anlita s;1mhiillets allmänna serviceorgan. bl. a. den kommunala sncialvärden. Brister ptt fungerande socialjour i många. även vissa större kommuner. har föranlett frivt'lrden att för
sina klienters räkning upprätthålla viss social service. som eljest ankom-
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mer på kommum:n. Kriminalvårdsstyrdsen har inlett viss flirsöksverksamhet med förstärkt frivård, som hl. a. innehiir att fältarbetet utsträd.:s till
k vällstid. I den mån denna försi.iksverksamhet kan utvecklas m:h rermanentas erbjuds goda möjligheter till samverkan med socialtjänsten, s;irskilt
om jour- och bcredskarstjLinsten utvidgas i enlighet med utredningens förslag. På vissa håll kan det enligt styrelsen visa sig ändamålsenligt att två eller flera närliggande, små kommuner anordnar gemensam socialjour. Riksäk/agaren anser för sin del att utredningens förslag om inriittande av särskild jourverksamhet inom socialtjänsten iir i hög grad beaktansvärt.
Brott~ji"irchyggandc ri/Jet vill. speciellt beträffande barn- och ungdomsgruppen. förstärka utredningens ställningstagande för social jourverksamhet. Rådet anför.
Mot bakgnrnd av en undersökning om handläggning av ungdomsmål,
som BRÅs arbetsgrupp för barn- och ungdomsfrågor genomfört I Rapport
1977: 6), och ett studium av 1975 års unga lagöverträdare i S-bergs kommun. som gjorts inom BRÅs utvecklingsenhet (Kansli-PM 1976: 21), framstår behovet av socialjour än tydligare. Enligt 16 § 2 st. förundersökningskungörelsen har polisen skyldighet att underrätta barnavårdsnämnden.
bl. a. för att ge den möjlighet att genom ombud närvara vid förhör med underårig. Detta torde mycket sällan kunna ske i verkligheten. BRA anser att
det från förebyggande synpunkt är väsentligt att kontakten mellan den
unge, föräldrarna och socialtjänsten kommer till stånd snabbt. Enligt B RÅs
undersökningar tar det ofta alltför lång tid från det att polisen upptäckt att
en ung person begått en lagöverträdelse och till dess anmiilan registreras
hos nämnden. Samma förhållande gäller tidsutdräkten mellan anmälningsdagen och dagen för handläggarens första kontakt med den unge eller föräldrarna. Detta är olyckligt av flera skäl. Vi vet inte vilka påfrestningar
som väntetiden kan innebära för ungdomar eller föräldrar. Vi vet däremot
att tidigt insatta hjälpåtgärder och snabba reaktioner på överträdelser har
positiva värden. En jourverksamhet, eller åtminstone en snabbare handläggning, skulle i dessa fall ha stor betydelse. Samtidigt skulle informationsbehovet när det gäller delmålet att ge kunskap om socialtjänsten och
om rättigheter och skyldigheter kunna täckas just när det är akut och när
informationen kanske bäst kan tas emot. En direkt presentation av hjälpmöjligheterna bör ge positivare resultat än en social kontakt flera veckor
eller månader efter det att något hänt. Framför allt gäller detta för de familjer som tidigare inte känner till eller är kända av socialtjänsten.
Sko/ii1·erstyrclscn anser att det är synnerligen angeläget att behovet av

en allmän social jour tillgodoses på ett tillfredsställande sätt i kommunerna. Inte minst behöver barn och ungdomar kontakt och hjälp i olika akuta
problemsituationer som inträffar efter skoldagens slut då personalen har
lämnat skolan.
S1·enska liikaresiil/skapet menar att behovet av social jourtjänst ur barnsynpunkt måste betonas ytterligare. Nu införs många akuta fall till barnmedicinsk och barnpsykiatrisk jour, när i stället akuta insatser från socialtjänsten etfordras. Det kan vara fråga om fysisk barnmisshandel eller so-
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malisk sjukdom hos harnet. där ett omhändcrtagandcbeslut fordras för att
utredning och adekvat åtgärd skall kunna vidtas. I andra fall mttste barnet
omhändertas akut för au skyddas fr{rn en farlig omgivning. I mänga kommuner har man stundom svårt att nå ordföranden i socialnlimnd eller annan. som han har delegerat för omhändertagandebcslut - i synnerhet under långa helger eller under högsommaren. En akut social utredning behöver ofta påbörjas direkt innan tidsperspektiv och informella personkontakter kan förändra muntliga rapporter och vittncsmal. Detta framhålls ofta
från länsåklagare och polis som i barnmisshandelsmål stundtals anser sig
för sent inkopplade. på grund av att den medicinska och sociala utredningen tagit för lång tid. beroende på mellankommande helgdagar. Läkaresällskapet påpekar vidare att vissa barnavdelningar och barnpsykiatriska kliniker ibland i hrist på socialjour fär ta in barn som ej fordrar medicinsk utredning, endast för att "bereda tak över huvudet". Detta ansvar åvilar socialtjänsten och det måste anses fel att placera sådana barn i sjukhusmiljö,
när de huvudsakligen behöver emotionellt stöd.
Liins.1·1yrelsc11 i Stockholms liin anser att det följer av kommunens yttersta ansvar att kommunens service ständigt finns tillgänglig genom social
jour. Länsstyrelsen framhåller att den i sin tillsyn regelmässigt har verkat
för en uppbyggnad av social jourvcrksamhct i länets kommuner. Från polisiärt håll har länsstyrelsen erfarit en efterfrågan på större sociala resurser
under helger och icke kontorstid bl. a. med hänsyn till intentionerna i lagen
om tillfälligt omhändertagande ( LTO). Det blir enligt länsstyrelsens uppfattning med den nya lagstiftningen än mer angefäget all behovet av en allmän social jour tillgodoses på ett tillfredsställande sätt i kommunerna.
Mindre kommuner bör enligt länsstyrelsen kunna gå samman och klara
detta gemensamt.
Länsstyrelsen i Kronober~s län vill kraftigt understryka behovet av social jour för såväl äldre som yngre miinniskor i krissituationer inte minst
med tanke på att tillämpningen av lagen om tillfälligt omhändertagande
(LTO) och lagen om omhändertagande av berusade personer m. m. (LOB)
förutsätter snabbt insatta sociala åtgärder. Uinsstyrdscn i Kalmar liin
framför liknande synpunkter.
Andra remissinstanser som betonar värdet av t:n social jour är LO. länsstyrelsen i Blekinge län, flera kommuner och S1·criges .wciunomji)rbund.
Flera remissinstanser framhåller att den föreslagna jourverksamheten
kommer att bli resurskrävande. Kalmar kommun påpekar således att särskilda personalresurser måste sättas in för denna uppgift. Håbo kommun
menar att det för mindre kommuner med ett mycket begränsat antal socialassistenter ställer sig helt orimligt att utföra social jour med befintliga resurser. Klippans kommun anser att behovet av socialassistentjour i första
hand bör tillgodoses genom samarbete mellan flera kommuner. Även LO·
är av uppfattningen att verksamheten kommer att bli mycket personal- och
kostnadskrävande och menar att detta är anledningen till att den ännu inte
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har byggts ut srt kraftigt som iir önskviirt. Då den socialajouren i praktiken
kommer att betjiina m:'inga olika huvudmän är det enligt LO frilga lll11 inte
ett delat huvudmannaskap och i:'ttri1lnstone kostnadsansvar borde införas
mellan stat, landsting och kommun.

7 .4 Individuellt inriktade insatser
Remissinstansernas synpunkter pä principerna för sociala insatser för
enskilda och familjer och på innehållet i socialtjänstens utbud a\· individuellt inriktade insatser redovisas i huvudsak i annat sammanhang. Hiir hänvisas främst till 8. Rätten till bistånd. 9. Aldreomsorg. 10. Omsorg om personer med handikapp. 11. Principer för sociala insatser rör enskilda och familjer. 12. Stöd och hjiilpinsatser i hemmet. 13. Värd i familjen. 14. lnstillltiundl vård och behandling.

8

Rätten till bistånd

8.1 Allmänna synpunkter
Utredningens förslag att ge rätten till bistånd generell räckvidd och att
vidga biståndet till nya grupper tillstyrks i princip eller lämnas utan erinran
av remissinstanserna. Luleå kommun ser det som särskilt positivt att rätten till bistånd föreslås omfatta liven stöd- och vårdinsatser. Lii11s.1·tyrelse11
i Giidehorg.1· län konstaterar att förslaget innebär fördelar för äldre och
handikappade. Länsstyrelsen påpekar också viirdet i att behovet av bistånd inte längre skall kopplas samman med den enskildes ekonomiska förhållanden. Fördelarna för de äldre betonas också av LRF. /lclsinJ.;horg.1·
kommun finner att förslaget utvidgar den enskildes grundtrygghet och skapar förutsättningar för att frigöra och utveckla hans resurser. Stockh11/m.1·
och Linkiipings kommuner och Föreningen S1·1·riJ.;es .1ocialclll'.fi•r framhåller att kommunerna får stora möjligheter att variera insatserna efter de
skiftande behov som kan finnas.
Flera remissinstanser anser det särskilt betydelsefullt att den enskilde
blir merajiimbördig part i förhållande till myndigheterna. Sådana synpunkter förs fram av bl. a. Kommunförbundet m:h hrott~FirchyJ.;J.;llnde rådet.
TCO och Sveriges socionumji"irhund menar att förslaget kommer att leda
till att man i kommunerna klarare markerar de politiska ambitionerna och
motiven bakom prioriteringar.
Andra remissinstanser som är uttalat positiva till förslaget är socialstyre/sen, LO, l.iinkens Kamra(/ifrbund och Malmii, Stellllllf?.l'tllld.1'. Östersunds och Vilhelmina kommuner.
Kritiken mot förslaget rör bl. a. förutsättningarna för rätt till bistånd. Ett

flertal remissinstanscr anser att förslaget - som det har kommit till uttryck
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i 5 sm:ialtjlinstlagt:'n - kan tolkas s[1 att rlitt till bistftnd föreligger liven om
tkn enskikk har rnrmttga att försö1:ja ~ig t. ex. genom eget arbete. Som regel vlinder sig remissinstanserna mot ett sådant synsätt. Vissa andra remissinstanser utgilr fri\n att utredningen inte har avsett att ge rätten till biständ ett så vidgat tilfämpningsomrt1de nt:h hänvisar till uttalandcn i motiveringarna till förslaget.
Lii11sstyrcl.1c11 i Stoc/10/ms liin anser att en ovillkorlig riitt till biständ
knappast kan upprlitthållas generellt. Flem andra liinsstyrelser och även
en del kom1m11u'r understryker att den enskilde maste ges ett eget ansvar
för sin situation och att hans rätt till bistånd måste sättas i förhållande till
hans förmåga att försö1:ia sig genom eget arbete.
SAF anser att det ingenstans i betänkandet framhålls den enskildes eget
ansvar för sin situation. Mot utredningens ensidiga betonande att den enskilde har rätt alt stiilla krav på samhlillet i olika avseenden vill SAF hävda
synsättet att rättigheter och skyldigheter måste följas åt. Det ligger enligt
SAF en fara i att socialnämnden alltid star till reds att tillförsäkra "en skälig levnads nivå" helt oberoende av vederbörandes attityd till sin försörjning. SAF menar att en alltför generös tolkning av socialtjänstlagen skulle
kunna skapa motsiittningar mellan socialhjälpstagare och andra. särskilt
bland hårt arbetande läginkomsttagare. och anser det viisentligt att samhället hävdar arbetets värde och att motivationen till egna arbetsinsatser
inte försvagas ytterligare. Härvid kommer enligt SAF givetvis även skattesystemets utformning in i bilden.
Sveriges komm1111altjii11stcman11afiirh11ncl understryker att socialtjiinsten inte kravlöst bör stå till den enskildes eller gruppers tjänst utan anser
att motprestationer skall fordras allt efter den enskildes egen förmåga. På
detta sätt kan enligt förbundet den enskildes självkitnsla hqjas m:h förutsättningarna för rehabilitering öka.
Socialstyre/sen. å andra sidan. anser att möjligheten att erhålla ekonomisk hjälp skall vara en rättighet för den enskilde som inte bör förenas med
tvingande krav. Styrelsen anser därför att krav om att ta lämpligt arhete inte skall införas i lagstiftningen.
De remissinstanser som med stöd i motivuttalanden utgår från att rätten
till bistånd skall vara beroende av den enskildes egen förmåga. understryker vikten av att detta anges i lagtexten. Hit hör flera länsstyrelser och
kommuner. Kammarrätten i Götehor,; betonar att det inte kan godtas att
begränsningar av vad som framstår som lagstadgade rättigheter görs genom motivuttalanden. Enligt kammarrättens mening bör det av förslaget
också klart framgå att rätt till bistilnd inte föreligger när behovet skall och
kan tillgodoses genom annan än kommunen. JO anser för sin del att en sådan begränsning som utredningen har tänkt sig inte är självklar för den enskilde som vänder sig till socialtjänsten.
Mot den uppfattning som nu har redovisats anför liiistercls kommun att
en inskränkning av den föreslagna regeln skulle ge uttryck för en mera re-
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striktiv hållning iin vad utredningen har avsett. Den skulle enligt kommunen kunna leda till att den som sjiilvförvallat har rEtkat i en nii<.lsituation inte skulle ha rätt till hjiilp.
I åtskilliga remissvar framhälls att .'i *i förslagd till socialtjänstlag liven i
andra avseenden har getts en sådan utformning att den :-om mer att leda till
tolknings- och tilbmpningssvårighetcr. Dessa synpunkter redovisas under
rubriken Biståndds innehåll.

Liinsstyrel.H'n i Örchro liin framhtiller att det praktiska värdet av den utvidgade rätten till bistånd till slut ändå kommer att bestämmas av den enskilda kommunens resurser. Liknande synpunkter förs fram av bl. a. riksre1·isio11s1·er/.:et, liinsstyrei.H'll i Äli·sborgs /iin. s1a101s ha11dika11pråd och
Srerige.1· socio/o~örh1111d.
Flera remissinstanser anser att rätten till bistånd bör utformas sa. att garantier ges för en minimistandard eller liknande. Dessa synpunkter redovisas tillsammans med andra remissvar med liknande innehåll i avsnitt ~.3.
I några remissvar framhålls att rätten till bistånd har getts en sådan
konstruktion att barnens rätt gentemot föräldrarna sätts ftt sidan vid en intressekonflikt. En samlad redovisning av remissvar som rör barnomsorg
lämnas i avsnitt 7.3.2.
SACO/SR ifrågasätter om valet av termen bistånd är helt lyckad. Organisationen framhåller att termen är upptagen för bistånd i u-länderna och
att den ger snäva associationer till enbart ekonomisk hjälp. Enligt organisationen är termen "'rlitt att erhålla socialtjänst" lämpligare.

8.2 Biståndets innehåll
Ett flertal remissinstanser framhåller att biståndets inne hå 11 har
getts en allt för oklar eller oprecis bestlimning. Den enskilde
kan därför inte fä en uppfattning om sina rättigheter. Kommunerna och bcsvärsmyndigheterna anses inte heller ha ett tillräckligt underlag för att bedöma biståndets omfattning.

Kummarriitten i Gijtehorg anser att helhetssynen och det övergripande
ansvaret ställer krav på en lagstiftning som ger kommunen stor handlingsfrihet vid bedömningen av vilka sociala insatser som bör sättas in. Men
samtidigt som en sådan handlingsfrihet lir nödvändig för socialnämnden är
det enligt kammarrätten en förutsättning för den enskildes rättssäkerhet att
lagen konkret anger hans rättigheter. Att i lagen precisera enskildas rättigheter anser kammarrätten angeläget från flera utgångspunkter. Kammarrätten anför.
Man måste t. ex. förutsätta att det kan uppkomma meningsskiljaktigheter mellan socialarbetare och klient i fråga om vilka sociala insatser som
bör erbjudas klienten. Sett från den enskildes synpunkt måste det i sådana
fall vara värdefullt att kunna hänvisa till rättigheter som finns fastlagda i
lag. Om så är fallet. öppnar lagen i regel tillika en möjlighet till förvalt-
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ningsbesvär för den enskilde. Det betyder att han kan klaga sig till förmt!ner som socialnilmndcn viigrat honom. Som förslaget iir utformat iir det
knappast möjligt att fastslå var griinscn går för medborgarnas ovillkorliga
riitl till socialtjiinst. Den riitt ~om tilbggs medborgarna i 5 ~ger visserligen
intryck av att vara av mycket vidsträckt och generell natur. Av motiven
framgftr emellertid att rätten är avsedd att vara betydligt mer begränsad än
vad lagens ordalydelse ger vid handen. Vid hesvärsprövningcn skall sälunda hänsyn tas till de resurser som finns inom kommunen. En prövning med
sådana hänsynstaganden kan i sämsta fall leda till att den enskilde inte far
den socialtjänst som alla parter i och för sig anser att han är berättigad till.
En annan ofrånkomlig konsekvens är att riitten till socialt histrmd fär olika
innehåll från kommun till kommun. Inom en och samma kommun kan också innehttllct i biståndet komma att skifta på grund av förändringar i resursläget eller i fråga om ambitionsnivån. Den reglering av riitten till socialt bistånd som socialutredningen föreslår är inte tillfredsställande från flera
synpunkter. Dess innebörd är i mer än ett hänseende oklar. och den är därigenom ägnad att ge upphov till betydande svårigheter på det rättsliga planet. Det grundläggande felet i den föreslagna regleringen är att den enskilde i lag (5 S) tillförsiikras rätt till bistånd i en omfattning som i mänga fall
mäste komma att överstiga kommunernas resurser. Särskilt gäller detta sådana former av bistånd som tillhandahållande av barndaghem. pensionärsbostad. färdtjänst och social hemhjälp. Det är inte tiinkbart att de kommunala rc~ursema - i synnerhet på personalsidan -· skall förslä för att tillgodose alla de i och for sig väldokumenterade behov som kan föreligga.
Utredningen är uppenbarligen medveten om detta. Å andra sidan betonar
den att den enskilde skall ha valfrihet mellan olika sociala tjänster. Svagheten i den föreslagna lagtekniska konstruktionen träder i dagen inte minst
när det blir fräga om överprövning av socialnämndens beslut att vägra bistånd av det slag som den enskilde har begärt. Liksom utredningen anser
kammarrätten att en i författning föreskriven rätt till en förmån hör vara
kombinerad med en i princip obegränsad klagorätt över avslagsbeslut. I
enlighet härmed föreslår utredningen i 35 § att socialnämnds beslut i fråga
om biständ enligt 5 § skall fä överklagas genom förvaltningsbesvär. Enligt
ordalagen borde detta inneblira att den besvärsprövande myndigheten fänsrätten, kammarrätten och regeringsrätten - skulle ha befogenhet att
pröva biståndsfrägan i dess helhet. dvs. inte bara frågan om sökanden är i
behov av det sökta biståndet utan även t. ex. frågan om det är riktigt att
kommunen saknar resurser för att tillgodose hans behov eller frågan om
han skall komma i åtnjutande av kommunens begränsade resurser på området framför någon annan som också har liknande behov. Utredningen
har visserligen uppmärksammat dessa problem och gjort vissa uttalanden
om hur de skall lösas. uttalanden som knappast i allo kan anses stå i överensstämmelse med lagtexten. Emellertid är uttalandena också sinsemellan
motsägelsefulla och ger därför inte någon tillfredsställande ledning för att
lösa svårigheterna. Sålunda heter det å ena sidan att besvärsprövningen
skall "omfatta jämväl frågan om vilka åtgärder som bör vidtas för att tillgodose den enskildes behov" samt att "denna bedömning sker på grundval av vad i målet blivit upplyst om den enskildes behov och om de resurser söm finns inom kommunen"'. Å andra sidan framhålls att prövningen
·'i princip inte skall leda till att frågor som gäller hur tillglingliga resurser
inom t. ex barnomsorgen skall fördelas mellan kommunmedlemmarna förs
in under länsrättens prövning··. Men om nu sökanden bestrider riktigheten
av kommunens påstående att det saknas resurser för att bereda hans barn
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plats på barndagh.:m dkr hlivdar all hans harn bör beredas sildan plats
framför nägot annat barn. Skall domstolen dr1 i var:ie Hige gl1dta socialniimndens ståndpunkt lKh l. ex. koi1sekvenl avvisa bevisning eller annan
utredning som klaganden vill ilberopa till stöd fiir sin st{111dpunkt'! En sädan utformning av en domstolsmiis~ig besviirsprövning är enligt kammarrättens asikt orimlig.
Enligt kammarrällcns mening hör problemet lösas på det sättet att man
begränsar rätten till socialt bisttmd till att gälla. förutom ekonomiska behov, elementära behov pä iildreomsorgcns. barnomsorgens och handikappomsorgens områden. När det giilkr st1dana behov förutsiitter kammarrätten att tillhandahållamlet av socialt bistånd inte skall hindras av resursknapphet.
Niir det däremot giilkr andra former av socialt bistt'md - bl. a. sådana
som är starkt beroende av tillgången på personal - måste man enligt kammarrätten ge lagstitiningen en annan utformning. T. ex. kan man föreskriva en skyldighet för kommunerna att tillhandahålla sociala tjänster av olika
slag i den omfattning som kan anses motsvara behovet bland invånarna i
kommunen. En sådan skyldighet ger inte den enskilde kommunmedlemmen en direkt rätt till förmånen.
Kammarrätten i S1111d.1Ta/I anser också att den i 5 ~ i förslaget till socialtjänstlag valda uttrycksformen kan komma att skapa svårigheter vid rättstillämpningen och då särskilt vid besvärsprövningen. Svårigheter kan uppstå för den enskilde som inte genom lagen får nägon ledning i fråga um vilken typ av bistånd han har rätt till. Samma svårigheter sHills en besvärsprövande instans inför när det gäller att avgöra vilken typ av bistånd en enskild klagande kan vara berättigad till. Enligt kammarrättens mening måste
därför det område som omfattas av förvaltningsbesvärsrätten på något sätt
närmare preciseras. Detta borde kunna ske genom att i 5 § liimnas en exemplifierande upprlikning av de typer av bistånd en enskild är beriittigad
till. Härigenom vinns enligt kammarrätten dels att den enskilde får kunskap om vilken socialtjänst han kan efterfråga och dels att hesviirsinstanserna får ledning vid prövning av besvär. Visserligen är det i ett skede av
snabb utveckling på socialvårdsområdet ej önskvlirt att i lagen ge en uttömmande reglering av de biståndstyper som skall kunna komma i fråga.
Kammarrätten anser dock att intresset av alt detaljreglera så litet som möjligt måste vägas dels mot den enskildes berättigade krav på att få veta vad
socialtjänsten kan erbjuda honom och dels mot kravet på att bestämmelserna har en sådan utformning att en överprövning inom besvärsorganisationens ram framstår som meningsfull och från rättssäkerhetssynpunkt
godtagbar. Oklara och oprecist utformade bestämmelser kan dessutom leda till att tillämpningen varierar från kommun till kommun och att utrymmet for rent godtycke ökar. Utredningens mening är att kommunerna måste fä frihet att själva utveckla sin socialtjänst och att en detaljreglering därvid skulle kunna verka hämmande. Enligt kammarrätten kan den föreslag-
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na lagstiftningen dock fär ~amma hämmande effekt om den genom sin
oklarhet skapar osiikerhet och tveksamhet i rättstill:impningen.
Kammarrätten framhi\ller ockst1 all kommunen skall ha ett yttersta ansvar för dem som vistas i kommunen. dvs. kommunens ansvar anknyts inte till hemvistbegreppet utan till den faktiska vistelseorten. Även sett ur
den synpunkten är det enligt kammarrätten av viirde att pre1.:isera vad som
avses med biständ enligt ."i ~ i socialtjänstlagen. eftersom de som ej ~ir kommunmedlemmar men iindt\ vistas inom kommunen endast har en besvärsv~ig öppen. niimligen riitten att anföra förvaltningsbesvär.
Även rik.1Te1·ision.1·1·crkt"! och }lera /ii11sstyrl'iser betonar att det är väsentligt fri\n rättssäkerhetssynpunkt att rätten till bistand ges en klar precisering .
.JO framhåller att det är tillrredsställande att man lagfäster en så viktig
princip som rätten till bistånd. JO vill ockst1 ansluta sig till tanken att man
bör slå fast generellt att den enskilde har riitt att kräva en skiilig levnadsnivä och att socialnämnden skall famna erforderligt biständ för detta i former
som svarar mot varje individs särskilda behov. Uppenbarligen bör en så
central bestämmelse utformas på dl sådant sätt att den inte leder till alltför
stora tillämpningssvårigheter. Den föreslagna utformningen - riitt till bistånd för sin försörjning och sin livsföring i övrigt - är emellertid enligt JO
mycket vag och kan tänkas avse snart sagt vilka behov som helst. Den ger
snarast uttryck för en önskan att ange mil.I också för socialtjänstens individinriktade verksamhet. Däremot ger den inte mycket ledning för den
praktiska tillämpningen och avgränsningen av socialtjänstlagen. JO menar
att man därför kan förutse betydande svårigheter rör kommunerna och besvärs myndigheterna när det gäller prövning av frägor om rätt till bistånd.
Enligt JO:s mening bör man sträva efter att bättre precisera vilka typer av
behov som kan grund~t rätt till bistånd.
JO pekar vidare på att förslaget inte innehåller några bestämmelser varigenom kommunen åfaggs ett direkt ansvar för att erforderliga hjälpinsatser
kommer till stånd i det enskilda fallet. JO förmodar att socialutredningen
har ansett detta följa bl. a. av den föreslagna rätten till bistånd och av de
grundläggande principerna för socialnämndens verksamhet. Enligt JO:s
mening bör dock kommunens ansvar för att väsentliga individuella hjälpbehov blir tillgodosedda. klargöras genom en uttrycklig anvisning i lagen,
inte minst därför att lagen kommer att tillämpas och läsas av många som
saknar juridiska insikter. Fri\.nvaron av bestämmelsi:r som anger socialnämndens ansvar för att erforderliga ätgärder vidtas i enskilda fall blir enligt JO särskilt påfallande vad gäller barnavården.
Komm1111förh1111det betonar att biståndets in-nebörd måste klargöras ytterligare eller kommunerna ges garanti att själva fä utforma och nhrmare
konkretisera innehållet i biståndet.
Ett stort antal remissinstanser kritiserar den bestämning av biståndets
innehåll som har kommit till uttryck genom begreppen "sk ä I i g I ev n ad s ni v :'.'I" och ·'I i v s rör in g i övrigt ...
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Komm1111fiirh1111Jct uppfattar begreppet "sldilig levnadsnivä ·· som synnerligen diffust. Exempel pf1 problem som kan uppkomma utan en klar definition är enligt förbundet om den enskilde har r;itt till en levnadsnivt1 som
han tidigare har haft eller om den skäliga levnausnivan innehlir en miniminivå, som eventuellt blir olikartad beroende på var man är hosatt.
Sl'eri!{es ji1lkpc11sio11ärcrs rik.1fiirb1111d påpekar att den lcvnadsnivä som
anses skälig i en kommun ofta inte är skälig i en annan. Förhumlet framhåller som exempel att det kommunala hostadsbidraget i storlek varierar ytterst kraftigt från kommun till kommun.
!frenska Diakonsällskapet anser att begreppet "skälig levnads nivå"
måste relateras till mera konkreta begrepp och definieras för att bli meningsfyllt. Slillskapet ifrågaslitter om inte generella regler mäste ställa~ upp
för biståndets innehåll och påpekar all resultatet i så fall inte blir helt olikt
nuvarande detaljerade lagstiftning.
Också Stockholm.1· kommun och Fört'ninf!en S1·erigc.1· .1·ocialch1'.frr anser
att levnadsnivåbegreppet måste relateras till mera kunkreta begrepp. Enligt dessa båda remissinstanser kan detta enligt förslaget ske endast genom
att en praxis utformas med hjälp av besvärsinstitutet. Man anser att detta
kommer att leda till det otillfredsställande förhftllandet att frägan om enskilda skäliga levnadsvillkor. som är en fråga av socialpolitisk karaktär.
kommer att avgöras av domstolar med utgångspunkt från ett juridiskt betraktelsesätt. Även S1·crif!l'S kom1111111alUii11ste111<1111u~fi"irh1111d gör sig till
tolk för en sådan uppfattning.
Andra remissinstanser som från liknanuc synpunkter kritiserar begreppet "skälig levnadsnivå" är liinsstyrclscrna i Östergötlands, Jiinkiipi11gs.
Kalmar. /la/lands. Västmanlands och Västernorrlands /iin, Kal111ar, Klippans och Örebro konu111111n. SA CO/SR och S1·eri!{cs socio1111111ers rik.1Jilrb11nd.
TCO och S1·erigl'.1· socio11ornji"irh1111d menar att begreppet ·'livsföring i
övrigt" måste utvecklas ytterligare. Detta anses nödvändigt bl. a. därför
att det i bö1jan kan vara svärt att precisera biständ på den nivå som främjar
personlig utveckling och aktiv livsföring.
I ett remissvar, av Linkii1ii11gs ko1111111111, framhålls dock att närmare preciseringar av rätten till bistånd kan vara svåra att göra utan alt den generella rätt som åsyftas, i praktiken begränsas.
Frågan om förhflllandet mellan 5 och 6 §*i förslaget till socialtjänstlag behandlas i några remissvar.
Kammarrätten i S11nd.1Tal! anför att de föreslagna hesvärsreglema förutsätter att det av beslut i enskilda ärenden klart framgar om beslutet är fattat med stöd av 5 § eller 6 §. Enligt kammarrätten måste man därför i lagstiftningen klarare ange vilka former av bistånd som är att hänföra till de
olika paragraferna. Liinsstyrel.\"('/l i Jiimtlands län är av samma uppfattning
och sätter dessutom i fråga om det överhuvudtaget iir nödvändigt med den
föreslagna uppdelningen av biständsreglema. Enligt länsstyrelsen kan
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förekomsten av o ha en aterhållande effekt på kommunernas benägenhet
att Himna histtmd enligt 5 §. Dessutom anser länsstyrelsen att det finns en
risk för ett .. normninkande .. i likhet med det som 12 § socialhjälpslagen i
dag ger upphov till. Det kan således befaras att 5 § utnyttjas för bistånd
upp till "normen·· medan o §utnyttjas i övriga fall.

Si·eriges kon11n1111al(iä11stc111a11111~fi'irh1111d tar fasta på att bistånd enligt
5 § skall ge en skälig lcvnadsnivf1 och frågar från denna utgtmgspunkt vilken levnadsnivfi biständ enligt 6 § skall ge och vilka funktioner ett sådant
bisttmd skall fylla.
Kammarriitte11 i Giitchorg kan inte dela utredningens uppfattning att
borgen inte kan komma i fråga när den enskilde har rätt till bistånd enligt
5 § utan bara när bistånd ges med stöd av 6 ~. Så.vitt kammarrätten har
kunnat förstå ankommer det på den enskilde och socialnämnden att - när
väl formell rätt till bistånd föreligger - i samråd enas om 'filka insatser som
skall erbjudas den enskilde. Några lagregler som begränsar valet av insatser finns inte och bör inte heller finnas.
Nägraremissinstanseranseratt rätten till bistånd bör omfatta
ii ven andra insatser än de som utredningen har berört.
Kriminali·årdsstvrelsc11 uppfattar det som en brist att utredningen i samband med behandlingen av rätten till bistånd inte har berört socialtjänstens
ansvar för kriminalvårdens klienter. Styrelsen anför.
All praktisk erfarenhet och några statistiska klientundersökningar visar
att de tlesta kriminalvårdsklienter. bade i anstalter och frivärd. under något skede av rehabiliteringsprocessen blir i behov av socialvärdens insatser. Vissa klicntundersökningar som under aren 1974-1975 utfördes av
Frivårdens storstads utredning ger anledning förmoda att mellan tvä tredjedelar och tre fjärdedelar av frivårdens klientt:r är aktuella i socialvården.

Liinsstyrdscn i Gö1t•borgs och Hoh11.1· län päpckar att inget uttryckligt
har angetts i socialtjänstlagen om den stora grupp med särskilda hjälp- och
värdbehov som utgör personer som missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel. Enligt länsstyrelsens uppfattning bör i socialtjänstlagen uttryckligen fastslås en skyldighet att erbjuda den vårdbehövandc
missbrukan:n lämplig hjälp och vård. Länsstyrelsen framhåller följande.
Många. siirskilt större kommuner kommer säkert att ha resurser att erbjuda hjälp och vård i olika avseenden och former. men hur ställer det sig i
de mindre klimmunerna? Kommer en social myndighet alltid att anse att
det ankommer på myndigheten att erbjuda en alkoholmissbrukare värd
utan att ha formligt stöd för detta i lagen? I vai:je fall kan man befara att
kommunerna utan sådant åläggande i lag inte kommer att anse sig ha skyldighet hiirtill. Detta gäller framför allt sådana kommuner där redan nu vården av missbrukare i vissa fall är eftersatt. För att nä denna grupp erfordras en intensiv uppsökande verksamhet och en skyldighet härvidlag bör inskrivas i socialtjänstlagcn. I detta sammanhang bör framhållas att missbrukaren f. n. ofta har kontakt med de sociala myndigheterna genom att han
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1vingas siika socialhjiilp till sitt uppehälle. IJä sm:ialhjälpen har föreslagits i
hetydande utstriickning hli ersatt med socialförsäkringstifögg. som administn:ras av försiikringskassan. kan det hefaras att de sociala myndigheterna 11fla kL1mmer i kontakt med missbrukarna först på ett betydligt senare
stadium iin nu. De sociala skadeverkningarna kan dä ha hunnit hli än allvarligare.

Ny/.:.terhctsriirdse11.1 /and\/i.irh1111d anser att rätten till bistand också hör
ges den utformningen att det inrällas etl alkoholpolitiskt råd i varje kommun. På riksplanet finns nu en nämnd för alkoholfragor knuten till socialstyrelsen. Enligt förbundets mening behövs ett sådant organ i va~je kommun. Ett alkoholpolitiskt ri\d skall enligt förbundet ha som uppgift att ta
initiativ för att förhiittra nykterhetstillständet i kommunen. Rå.det bör vara
obligatoriskt och ha förslagsrätt till kommunen.s beslutande organ. Rådet
bör fä en sammansättning liknande den som socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor har fött. kompletterat med företrädare för de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna.
l.iinsstvrelsen i llalland.1· liin tar upp frågan om bistånd åt utlandssvenskar som återvänder till Sverige och framhåller följande.
En speciell hj~ilp åt behövande svenska medborgare. vilka som regel inte
iir mantalsskrivna i den kommun. där hjälphehovet uppkommer. utgär enligt kungörelsen angående bistånd åt utlandssvenskar som återvänder till
Sverige m. m. Detta bistånd har tre former. mottagningshjälp. starthjiilp
och rörelselän. Den förstnämnda administreras av länsstyrelserna och de
övriga av arbetsmarknads verkets organ. Socialutredningen har inte berört
hjälpen åt utlandssvenskarna. Länsstyrelsen vill därför framhålla. att i vart
fall starthjälpen bör kunna upphöra och sådan ekonomisk hjälp. som avses. ingå i den kommunala socialtjiinsten. Frågan om upphörande av såväl
starthjälpen som övriga biständsformer enligt kungörelsen synes lämpligen
böra prövas i samband med socialutredningens förslag.
Även liinsstyre/scn i KopparhcrRs liin anser att det är en brist i utredningens förslag att frågan om bistånd åt utlandssvenskar som återvänder
till Sverige inte har berörts. Enligt länsstyrelsens mening har man på senare tid kunnat röna ett visst nymornat intresse för denna biståndsform.

8.3 Socialbidrag (socialhjälp)
Socialutredningen lade redan i principbetänkandet fram förslag om all
den nuvarande socialhjälpen skulle ersättas av ett socialbidrag med starkare inriktning på förebyggande och rehabiliterande uppgifter. Utredningen
återkommer i slutbetänkandet med i stort sett samma men i vissa avseenden mer utförligt förslag om socialbidrag. I slutbetänkandet har utredningen också lagt fram förslag om ett socialförsäkringstillägg (soft), som är av9 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr. I. Del B
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sett all minska heho,·et av socialhiurag till försö1jningcn. Remissinstanserna har friimst kommentnat ftirslagd om sof! od1 gör vanligen inga erinringar mot den föreslagna utformningen av socialbidraget.

Soci11/1)()/i1is/..11 .111111nri/11i11g111rci/11i11gc11 iir rositiv till socialutredningens
mening att behovet av socialhjiilr hör nl'.dhringas.

Prövningen och kontrollen av om riitt till socialhjiilp föreligger kan urrlevas som fiirödmjukande av Jcn sökanJe. Hjälrberiittigadc kan dra sig för
all söka hjiilr och systemet kriiver stora arhetsinsalser. Vi delar utredningens urrfattning och ser möjligheten alt minska behovet av socialhjiilr som
den viktigaste principiella grunden för att införa soft.

Andra remissinstanser

s~1som

lii11ss1yrdH'11 i B/1'/..i11gc /ii11. ansluter sig

till utredningens uppfattning att en hehovsrrövad ekonomisk hjiilp kommer all hehövas iiven i fortsiittningen och all denna bör omfatta såväl försörjningsstöd slim insatser i förehygganJe och rehabiliterande syfte i enlighet med utredningens förslag.

l.ii11.1s1yrdl'l'll i :"111/111iih11s liin kommenterar utredningens förslag att
den nuvarande uppJclningen i "\ihligatorisk'" och "frivillig'" hjiilr skall
sloras. Uinsstyrelscn anför att '"nuvarande urpdelning i obligatorisk och
frivillig hjälr ofta iir ett hinder för ett konstruktivt soeialvhrdsarbete och
välkomnar sidedes all denna försvinner"·.
Flera remissinstanser tar upp frågor om den levnadsstandard som socialbidraget bör tillgodose och vilka normer som bör gälla.

Länsstyrelsen i Norrbottens liin anför följande.
Socialutredningens forsla!:! till Sl1cialhidrn!:! för att tillgodose behov av
ekonomisk försörjning innebiir en ri1taglig anpassning till nyare tankegångar om j~imlikhet och solidaritet medhor!,!arna emellan.
Slicialbidm!;!Cts syfte skall vara att tillforsiikra den enskilde möjlighet till
skälig levnadsstandard. uttrycker utredningen det. Detta innebär en utvidgning av nuvarande sm:ialhjälrs omfattning som är positiv. De personliga utvecklingsmöjlighetcr den enskilde har, kan blittre tillvaratas oberoende av i vilken social situation han befinner sig. De aktiva levnausförhållandena förändras till det biittre. Den enskildes ekonomiska situation upphör
att vara enda grunden för ett värdigt samhällsliv. Alla medborgare skall
beredas lika möjlighet till ett fullvärdigt liv. Behovsprövningen forutslitts
av utredningen hli enkel. Det nuvarande socialhjälpssystemet uppfattas av
den enskilde som byråkratiskt och tillkrånglat. Det är därför värdefullt om
tillämpningen kan förenklas. Svårigheter uppstår dock alltid vad gäller
utreuningssidan, varför den enskilde ändock kan komma att uppfatta utfäemlet av socialbidrag som byråkratiskt. Att undvika en sådan utveckling
kan ske genom en omfattande information till medhorgarna. Länsstyrelsen
delar slutligen utredningens uppfattning att erslittningsskyldighet för socialbidraget inte skall föreligga. Ersiittningsskyldighet inneblir enbart en
risk för försämring av en tiuigare hesvärande social situation.
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Flera remissinstanser vill all de nuvarande normerna for den ekonomiska hjälpen skall utjiimnas mellan kommunerna. De stöder socialutredningens rekommendation all anpassa nnrmerna för socialbidrager till de fiireslagna hasbeloppsanknulna normerna för sofl. Sädana eller liknande synpunkter redovisar liinsstyrd.11•11 i S/..arnhorgs /iin. K11111111111(ti"irh1111d1·1.

Fiirl'ningl'll S1·1'rige.1 socialclll'.fi'r. Sl'l'rigc.1· socio11011(/i'irh1111d. /,(}, TCO.
/71'1"a ko11111111111·r som .Malmii, Örchro, Klip/>an och Hiigshy.
l.ii11sstyrl'i.1c•11 i Ä/1·shorgs liin anser all de föreslagna normerna fiir soft
är för höga och sliilfer sig därför kritisk till all samma normer skall giilla för
socialhidragel.
En beräkning enlig! dessa föreslagna normer ger vid handen all exempelvis en familj med tre mindcr~iriga barn kan, allt efter familjens kostnad
för bostad. i vari fall efter de vän lade kraftiga ökningarna av den kommunala utdebiteringen. ha räl! till socialbidrag upp till en nivi1. som ungefär
mol svarar den statliga löneskalans 20:e lönegrad (ca !00000 kr/itn. Endast
några fä procent av de statligt anställda har tjänst i denna eller hiigre lönegrad. Länsstyrelsen vill med detta peka pi\ nödvändigheten av all norme1:
for ekonomisk hjälp bestiims pi1 st1d1rn1 siilt. all del för flertalet allljäml
skall vara mest allraktivt all försö1ja sig genom arbete.

SACO/SR och S1·erige.1· sorionomers rik1fiirh1111d vill all soft-nivtm skall
bli högre än enligt socialutredningens förslag. De föreslår all nivän hlir
densamma som för folkpension !inkl. pensionstillskott). Folkpensioner
och soft-belopp för make bör vara lika stora som för ensamstående. vilket
inte anses vara "någon radikal förändring utan denna ordning bör gälla redan i dag". Enligt de båda förbunden bör socialbidragets miniminormer
överensstämma med normerna för soft och tillsammans
med
denna "bli en
.
av staten fastställd enhetlig miniminivå för landets kommuner".
Socialutredningens förslag vad gäller personkretsen kommenteras frtin
skilda utgi\ngspunkter. Utredningen föreslår bl. a. att den som ~ir arbetslös
skall kunna ha räl! till socialbidrag. Ingen vänder sig mot förslaget. Nt1gra
vill gå längre. De anser att rätten till socialbidrag inte bör vara förbunden
med krav på att ta lämpligt arbete. Socialstyre/sen anför följande.

*

Varken i socialtjänstlagen eller i motiveringarna framgår det klart om 5
i lagen innebär skyldighet för enskild all ta anvisat arbete. I spe.:ialmo1iveringen uttalas: "()en som lir arbetsför och kan beredas lämpligt arbete lir
således endast tillfälligt och tills han själv kan klara sin försörjning berälligad till ekonomiskt bistånd enligt denna paragraf'. Enligt traditionella arbetsmönster för socialvärden i vissa kommuner kan della tolkas som att
rätten till bidrag i princip skall förenas med skyldighet all söka och ta
lämpligt, anvisat arbete.
Socialstyrelsen anser. och har ocksh i tidigare yttrande framhållit. all
möjligheten att erhålla ekonomisk hjälp skall vara en rällighet för den enskilde som inte bör förenas med tvingande krav. Styrelsen anser alltst1 inte
all krav om all ta lämpligt arbete skall införas i lagen. Detta skall emellertid klart framgå s{1väl av lagtext som specialmotivering och anvisning.
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rdsfi.irh1111d framh[tlier. med hiinvisning till

rrincirhet~inkandet.

att hit! till Sllcialhidrag inte bör för-

bindas med skyldighet all ta erbjudet liirnrligt arbete.
Sllcialutredninµen

;rn~er

vidare all

~ocialtjiinsten.

där det behövs bör

Himna ekonomiskt stöd till yngre för all de skall kunna fullfölja studier i
gymnasicskllla. Dtin:nwt hör inte hrist ri1 medel till försörjningen i samhand med eftergymnasiala studier grunda generell r~ill till socialbidrag. Utn:dningen finner det angcliiget all utbyggnaden av det sltH.liesociala stödet
for\siittcr och utformas sft att behov av socialbidrag inte skall hehöva uppstt1.
S111dicstiidrn1red11i11g1'11 anför följande.

S111:ialtjiin-;1cn hör visserligen tillse och medverka till all de swderande
erhitllcr det studiesociala stöd de iir heriittigadc till. men eftersom detta
stöd. enligt socialutredningens mening. försiimrats under de senaste tio
i1ren. kan det dock och har varit nödviindigt all socialhidrag ges iiterkommande till elever ri1 dessa u1bildningsniv~1er.
Studiestiidsutredningcn gjorde en beräkning av vad det skulle kosta att
lftta det selektiva stödet i studiehjälpen utg[1 med samma helopr smn i socialhj~ilpssammanhang i Stockholms kommun heräknas för en hemmaboende gymnasiestuderande i aldern 16-19 t1r. Socialhjälpsnormerna i Stockholms kommun överensstiimmer med de regler för existensminimum som
riksdagen faststiilldc ar 1975 och Sl'm nu ocksa socialutredningens förslag
till socialförsäkringstilWgg bygger p<1. Studiestödsutredningen fann att en
si1dan höjning av studiehjiilrcn skulle kosta ungefär en halv miljard kronor.
Socialutredningen betonar i sill betänkande att socialförsäkringstillägg
och sncialbidrag inte fill' ses som niigon .. permanent lösning .. av den försiikrades försi.irjningssvarigheter. De ekonomiska tillskollen frim soeialförsiikringen skall som regel endast sv<ira för försörjningsbehov som inte
tillgodnses p:1 annat sätt. Behovet av lrmgvarigt försör:iningstillskoll maste,
framh,1ller '>ocialutrcdningen. tillgodoses ri1 annat sätt.
Studieqiidsutredningen vill med kraft instämma i detta resonemang. Det
fortsatta reformarbetet i samhiillct mästc successivt minska behovet av
mera Hmgvariga utbetalningar av socialförsäkringstillägg och socialbidrag.
En framtida arbetslöshetsfiir-;iikring och en reformering av det studiesociala stödet kan niimnas som exempel. Fiirstiirkt socialpolitiskt stöd till barnfamiljer och - kanske framför allt - fortsatt inriktning pil att hi.ija de liigsta
lönerna iir andra exempel.

S l'crigcs /.. 011111111 nu/ (iii 11.111'11w 111u(fi'irh11llll redovisar Iiknandc sy npu n kter.
SKTF önskar vad giillcr riktlinjer för socialbidrag till studerande anföra
att dessa i princip inte bör fa sitt sociala stöd genom socialbidrag. I stället
bör en s<'1dan fonsat t reformering av det studiesociala stödet komma till
sti1nd att detta till fullo kan täcka de studerandes omkostnader. Av stor betydi:lse är att vuxenstudiestödet ytterligare byggs ut
att även familjeförsörjare med större försörjningshörda nir rimliga möjligheter till studier.
Förhundet anser dock ur socialrolitisk och arbetsmarknadspolitisk syn-

sa
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vinkel det angeHiget att socialbidrag kan utga för studier under en iivcrg{mgsperiod i avvaktan pi1 förbiiltringar i det s!lldiesociala ~ystcmet.

Sko/iit·cr.1·1yrd.l'l'll instllmmcr i socialutredningens uppfattning att det inte iir en uppgift för socialtjiinstcn att svara för den enskildes kostnad i samhand med studier. Styrelsen understryker samtidigt "att socialtjiinsten
hl. a. bör kunna hjälpa yngre elever i gymnasieskola i akuta ekonnmiska
svi1righeter för att studierna skall kunna fullföljas··.
Ma/mij ko1111111111 redovisar liknande synpunkter.
Socialutredningens förslag att den som deltar i arhetskontlikt skall kunna ha rätt till socialhidrag med i\.terbetalningsskyldighet har kommenterats
relativt utförligt av ~frenska arbets,;il'{lrtfijreni11gn1.
Förslaget innebär att iiven den som själv deltar i konflikt kan fil socialhidrag. Vi kan inte finna att utredningen anfört ni1gra hiirandc skäl för att pi"i
detta siitt ut vidga möjligheterna för den som deltar i arbctskonllikt att erhälla socialbidrag. Vi anser det utomordentligt väsentligt att principen om
samhällets neutralitet vid arbetskonflikt upprätthålls. I annat fall försvi1ras
möjligheterna att träffa kollektivavtal och därmed uppn:'.t arbetsfred. För
att parterna inför eller i en konfliktsituation skall ha ett tryck pi"\ sig att
"göra upp" fordras balans i styrkcförhilllandet. Redan nu föreligger till
följd av anställningsskyddslagcns pcrmitlcringslöncbcstiimmelscr C I ~}
och vissa inslag i 1%9 ärs lag om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt obalans till arbetsgivarsidans nackdel. Än större skulle obalansen
hli om arbetstagarsidans medlemmar skulle kunna paräkna ekonomiskt
stöd utöver vad konfliktfonder och liknande kan tillhandahMla. Särskilt
siötande skulle det vara om den som deltar i en olovlig konllikr och alltst1
hryter mot samhällets rättsregler skulle kunna fä ekonomiskt stöd frttn
samhället.

Pa samma linje gt1r ocksa lii11.utyrclse11 i Älrshorgs lii11.
I frr1gan om rätt till ekonomiskt bistttnd av allmänna medel viJ arbetskonflikt gäller för niirvarande dels lagen ( 1969: 93} om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt dels ock den regeln. att obligatorisk socialhjälp
ej kan ges den som saknar medel till sitt livsuppehälle diirför att han deltar i
konflikt. Socialutredningens förslag alt socialhidrag skall utgä vid sadana
konflikter och således även vid st1 kallad vild strejk inneb~ir allts{1 ett avsteg fr:'tn den av samhiillet tidigare iakttagna neutraliteten.
Spelet mellan arhetsmarknadcns parter utgör i mycket en kraflmiitning
mellan dessa. Samhället har. som nämnts. markerat sin opartiskhet i detta
spel och överli1tit åt de direkt berörda att själva bestämma om löner och
övriga arbetsvillkor. Den utveckling som skell i Sverige i detta avseende
talar ej för att det kan föreligga nagot egentligt behov av samhällelig inblandning i nu berört avseende. Parterna disponerar för övrigt egna medel
bland annat för konfliktändamål.
I den praktiska biståndssituationen är slutligen att märka. att hemarbetande maka och minderi\.riga barn enligt nu gällande räl\ är berättigade till
socialhjälp iiven om familjeförsörjaren befinner sig i arhetskonllikt. En fakultativ ej förpliktande möjlighel all hjälpa öppnas ocksä i 6 i förslaget.
Socialutredningens förslag i den del det innebär att samhället skall bista

*
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den som deltar i arbetskonllikt grundar sig enligt uppgift i hetiinkamlet pi·1
vissa flirfrilgningar per telefon. Underlaget för stiillningstagandct bedömer
länsst yrclsen d1irför som alltför br1kkligt. Fr<'1gan hör prövas fö1yo inför ett
slutligt stiillningstagarnk. IJiirvid bör i1tminstone reservanten Anderssons
synpunkt beaktas.

Andra rn11i.1.1i11.1·11111s1'r understryker socialvi1rdens allmiinna skyldighet
att tillse all ingen lider materidl nöd och tillstyrker d~irför utredningens
förslag. Hit hör Fiire11i11gc11 S1·crigc.1· .1·ocialclwfi•r samt Stod.holm.1· 01.:h
Malmii kommuner.
LO anför följande.
Utredningen tar också upp frågan om socialhjälp vid arbetskonflikt. Här
föreslås att socialbidrag skall kunna lämnas efter samma normer som gäller
för andra hjiilpsökandc. men mollagaren skall vara skyldig att ~1terbetala
stidan hj1ilp. LO delar denna uppfattning. men vill framhälla att den generösa inst~illning som enligt praxis visats när det gäller ~Herbetalning bör tilllämpas även fortsiittningsvis.
Lii11sstyrdl'l'11 i A/a/111iih11.1· lii11 konstaterar.

Beträffande tttcrbetalningsskyldigheten för ekonomiskt stöd vid arbetskonflikt har synbarligen en kompromiss gjorts med tanke pt1 myndigheternas striivan till neutralitet vid arbetskonflikt och god\agi.:s därför, särskilt
som tex len klargör att iiterbelalning ej kan bli aktuell därest medel till försörjning skulle saknas.
Socialutredningens förslag är att rätten till socialbidrag endast i undantagsfall skall vara förbunden med återbetalningsskyldighet har föranlett
enstaka kommentarer. Socialstyre/st'n säger om förslaget.
När det giiller {1\crkrav har styrelsen i yttrandet över principbetänkandet
diskuterat behovet av bestämmelser för titcrkrav mot enskilda och härvid
uttalat att kostnaderna för att göra återkrav sannolikt är större än de belorp som kan indrivas. varför bestiimmelser om återkrav helst inte bör införas.
l\/ippa11s k.01111111111 varnar diiremot för att om förslaget genomförs "kan

detta medföra större restriktivitet och minska möjligheterna till individu-

ellt anpassade i1tgärder. Kommunen anser därför att en möjlighet att ge socialbidrag med återbetalningsskyldighel bör införas i förslaget".
Utredningens förslag att socialbidraget inte skall beskattas eller göras
ATP-grundande tillstyrks eller lämnas utan erinran. Uppsala k.01111111111 ifrågasätter emellertid om det iir lämpligt att olika regler hiirvid skulle gälla för
soft 01.:h so1.:ialhidrag.
So1.:ialutredningen är i princip positiv till att försäkringskassan även svarar för utbetalningen av socialbidrag. Utredningen menar dock att detta fär
ses som en lösning ptt längre sikt och efter det att erfarenheter vunnits av
soft-reformen. Även rcmissinstanserna behandlar vanligen frågan i samband med den föreslagna so1.:ialförsäkringsreformen (soft ). Flera uttalar sig
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positivt om förslaget som si1Jant medan uppfa1111ingen om r;itt tidpunkt for
genomförandet kan variera. Ri/...\/iirsii/..ri11g.1Terf..t·f. /li11.1s1.1Tcl.HT11t1 i Giif 1'bor;;.1 och Bohus liin samt i S/..amhoi·gs hin. Borils. Upf1.11ila nch U111,·11
/..om1111111er m. tl. förordar en sitdan utbctalningsordning. Andra kommuner
d~iremol.

som S101:fiJrs. anser det uteslutet att forsiikringskassan skall utbetala srn.:ialbidragct. vilket skulle leda till all tvft myndigheter helt i oniidan rftr befallning med och insyn i iirendct. S1a1.1/..0111orl'I anser all fr~1gan
bör beaktas i fortsatt utredningsarbete om soft.
Redan i principbetilnkandet föreslog socialutredningen all den kommunala behovsprövade ekonomiska hjiilpcn skulle kallas socialbidrag och utredningen vidhåller förslaget i sitt slutbetänkande. Förslaget har inte viickt
erinringar i remissbehandlingen. Någon enstaka remissinstans som llii.u-

lelwlms kommun, tillstyrker direkt förslaget.

9

Äldreomsorg

9.1 Allmänna synpunkter
Socialutredningens förslag till iildrcomsorg far ett mycket gott mottagande av remissinstanserna. Dessa delar utredningens förslag till principer
och riktlinjer för äldreomsorgen. Genomgi\ende betonas vikkn av att insatserna för de illdre vägleds av självbestämmanderält och normalisering.
Nä.gra remissinstanser anser att avsnittet tillhör bct~rnkandets mest förtjänstfulla. och den övervägande dekn av remissinstanserna tillstyrker
oreserverat utredningens förslag. Alla är ense om att de iildre. så långt det
över huvud taget är möjligt. skall beredas möjlighet att bo kvar i den egna
bostaden och att det ankommer på kommunen. niir detta inte liingre är
möjligt. att tillhandahålla en bostad med tillg~rng till de speciella tj~inster
som svarar mot den enskildes behov. - Remissinstanserna har dock :itskilliga synpunkter pä hur de äldres boende skall närmare utformas och utbyggas. - Vikten av att de äldre fär möjlighet att stanna kvar i sitt arbete
så. länge de kan och vill. liksom vikten av att övergi\ngen till pcnsionärstillvaron förbereds pä. ett lämpligt sätt framhålls av mä.nga remissinstanser.
Remissinstanserna understryker även betydelsen av att pensionärerna ges
möjlighet till ett aktivt samhällsliv för att motverka isolering och passivitet. Utredningens förslag till villkor för finansiering av bostäder med gemensam service och förslaget om att statsbidrag till hem hjälp bör utgå oavsett om tjänsterna ges vid boende med gemensam service eller i annat eget
hem tillstyrks av remissinstanscrna. Enigheten om att upphäva nuvarande
inskränkningar i vissa pensionärers rätt att själva uppbiira sin pension är i
det närmaste total.
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9.2 Förberedelser inför pensionering
Sm:ia\utredningens hetoning p~1 vikten av att man förbereder pensinneringen mottas vill a\· remissinstanserna. Stoc/.:.lw/111s /.:.01111111111 m:h Fc'irl'lli11gl'11 S1·aigl's .\·oc·ialdu'.frr understryki;:r vikten av att övergf1ngen frfm
yrkeslivet till pensioniirstillvaron upplevs så plisitivt som möjligt. Möjligheten till kontakt med arbetslivet ävcn efter pensioneringen skulle vara
myd.;.et v~irdefull för stora grupper av pcnsion~ircrna. Detta synes dock.
menar man. kräva ni\.gon form av lojalitetsförklaring från arbetsmarknadens par1er. För fackföreningsri.irdsen, framhåller LO. iir det en siirskilt
viktig uppgift att se till att pensionärerna kan h:illa kontakt med tidigare arbetskamrater och de faddiga striivandena. Organisationen är for sin del
beredd att förorda att sl1dana insatser görs inom de fackliga lokalavdelningarna och klubbarna. S1'<'11s/.:.a riida /.:.or.,·ct finner att myndighekrna i
dessa frågllr saknar aktivt engagemang och kllnstaterar att Sverige i jämförelse med andra europeiska ltinder är eftcr i utvecklingen. En mer tvingande skrivning i frt1ga om myndigheternas ansvar för resurstilldelning till
denna verksamhet hade varit motiverad.

9.3 Enskilt boende
Utredningens förslag. att det normala bör vara att människor beht11ler
sin bostad tivcn när Je klimmer upp i åren. tillstyrks genomgående av remissinstanserna. Bostadsstyreis<'n ansluter sig till de mål och värderingar
utredningen har för boendeomsorgen om de äldre. dvs. i första hand att
illdre skall leva och bl' som andra och med andra så långt detta över huvud
taget kan förverkligas. Denna syn på de äldres boende stiiller krav på ett
större hänsynstagande till de äldre vid stadsombyggnad och nycxploatering iin vad som i dag iir vanligt. Utredningen visar dock inte hur lf111gt man
kan gå när det gäller att möjliggöra för de iildre att bo kvar i invanda områden eller välja ny hostad i det vanliga beståndi;:t. Målet att göra det möjligt
för de äldre att bo kvar kan framförallt i det iildre fastighetsbeständet komma att kollidera med målct om en allsidigt sammansatt befolkning. Vid ombyggnad av bostäder i det äldre fastighetsbcstandet bör därför de iildres
och handikappades särskilda behov alltid beaktas. Enligt styrelsen är detta
av största betydelse för dessa gruppers möjligheter att bo kvar i sina bostäder eller i var:ie fall i sina bostadsomri'tden. Pensionärernas riksorga11i.rntio11 framhåller att målet måste vara ökade möjligheter till ett självsfandigt
boende i en miljö. där man känner sig hemma och har alla sina sociala kontakter. För att förverkliga detta kriivs en förbättrad service och en lättillgänglig. områdesbunden medicinsk service och vård av god kvalitet. anför
organisationen. Några remissinstanser framhåller. att i glesbygden finns
det fortfarande behov av bosfader för äldre människor som ogärna flyttar
från sin hemort. Ett varierat utbud av bostäder för äldre. som utredningen
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föresli1r. inneb;\r oeksf1 enligt uessa rcmissinstanscr att det i tiitortn kan
finnas bdrnv av avskilt beliigna bosWuer enhart för iilun:. eftersllm 111t1nga
;Udre trivs blist i en lugnar<-' miljö m:h tillsammans med miinniskor i samma
iildersgrupp.

9.4 Bostadstillägg
Frägan 0111 de kllmmunab hostadstilliiggcn tas upp av ett tkrtal remissinstanser. Lii11.1-.1·1.1·rd.l'C11 i \/ii.l'lemorr/1111ds hin anser det angefaget med en
i\versyn av best;\mmelserna om de kommunala bostadstill;iggen. Pe11sio11iirem11s riksorga11i.111tio11. som ansluter sig till boendeutredningens förslag. att ensamsti1ende pensionlir skall ha en fagenhet om minst tv~t rum
och kök och gifta och sammanboende pensioniirer tre rum \lCh kök. anser
a!I de kommunala bosladstilliiggen mfisle tiicka kostnaderna for denna
boendestandard. S1·crige.1'.fi1/kpe11sio11iiras riksfi'irh1111d. LO och ett flertal
andra remissinstanser anför liknande synpunkter pit de kommunala bllstadstillliggen. Nf1gra remissinstanser. bl. a. TCO. S1·crig<'.1· socio110111.fi.irh1111d samt Oera kommuner. anser att bostadstilliiggen för pension;irer bör
vara en statlig eller en statskommunal angefagenhet. Hiirigenllm skulle bnstadstilliiggen och de iildres bostadsstandan.J bli lika i hela landet. anför
man.

9.5 Allmänt om utbyggnad av servicehus
Den av utredningen föreslagna utbyggnaden av s. k. servicehus tas i allmänhet väl emot av remissinstansema. Genomgående tillstyrks en kraftig
utbyggnad av pcnsionärsbostiider med tillgång till s~irskild service. Fkra
remissinstanser har dock synpunkter pä hur utbyggnaden bör ske. Bygg11ads.1·tyrd.1·e11 anför att enligt socialutredningen måste byggnaden vara tillräckligt stor för att man skall kunna erQjuda ett varierat utbud av sociala
tjänster och aktiviteter samtidigt som den av trivselskäl inte bör bli för
stor. Det förekommer att det byggs servicehus med mer ~in I :'iO och ibland
ända upp till 300 lligenhcter. Bostadsstyrelsen anser att konventionellt utformade anläggningar med uppåt 300 lligenhcter i varje fall är för stora.
Servicehusen bör så långt möjligt inte utformas så att de fär karaktär av
vårdinstitution. avsedda för en enda kategori av känniskor. Bostadsstyrelsen anser liksom socialutredningen att man bör undvika att särskilja de
äldre. Det innebär att stora servicehus enbart för äldre inte bör byggas.
För att servicehusen verkligen skall efterfrågas av andra grupper än äldre
måste utbudet av verksamheter vända sig till fler kategorier och organisationen utformas så att den kan möta både iildre och yngre hushälls önskemål om gemensamt boende och kollektiv service. Enligt styrelsen ställer
socialutredningen irite upp några krav pä kvalitet för lägenheter och utemiljö. Styrelsen framhåller vikten av att de äldre ges en god utrymmesstan-
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dard som medger l>lika aktiviteter l>l.:h urngLinge inL1m Higenheten. Mimga
av de servicehus som hyggs i dag inneht'dler Higenheter med litg standard i
frtiga llm hr1de utrymme LlLh utrustning. Utemiljön lir i dag dessutom ofta
ohimpligt utformad med hlinsyn till de iilures stiirre kiinslighet for t. ex.
buller och hll1st. anför styn.:bcn. l.ii11s.1tvre/.1·n1 i Norrhot1rns /ii11 finner
det ön sk viirt att so1.:ialstyrelsen sammanst;iller erfarenheter frtm servicehus som tagits i bruk. Härigenom kan kommunerna dit man planerar nya
servicehus undvika uppe1i.bara okigenheter som t. ex. smä lKh trånga bostiider. Allt för smi'l liigenheter kan leda till att de ej efterfrägas. De blir genorngfmgshostiider med risk att sä smf1ningom förslummas. Stocklio/m.1·

ko1111111111 anför att i Stocklwlm planerar man att bygga ytterligare ett antal
bostadshotell under dL·n kommande fem~\rsperioden. Dessa hostadshotcll
är kategorihus i soc:ialutredningens mening oc:h utgör alltså ett avsteg frän
nnrmaliseringsprindpen. Ankdningcn till att man hyggcr bostadshotell lir
pensioniirernas cgna önskemnl. men bostaushotellen lir också ett uttryck
for mälsiittningen att fi.irena kravet på trygghet med kravet på personlig frihet och oberoende. Det är kommunens uppfattning att pensionlirerna föredrar att ho i nuvarande form av b\1stadshotell. dvs. kategorihus framför
servicehus av den typ socialutredningcn skisserar. Det Lir vidare kommunens erfarenhet att bostads hotellen är en god satsning frän såväl värd- som
scrvicc- och personalsynpunkt. Den scrvicc som tillhamlahålls inom bostadshotellen avses till viss del ocks{1 bctjlina de äldre personer. som är bosatta i hotellens omgivningar. Tanken lir härvid att kringboende pensionärer - i överensstämmelse med normaliseringsprincipen - genom att utnyttja hostadshotellets service skall kunna bo kvar i sin gamla bostad längre tid än som eljest varit möjligt. En boendeform, SLlm länge varit föremttl
för diskussioner, men som aldrig fäll någlin större utbredning. är kollektivhuset. De erfarenheter som man i dag har av kollektivhus visar att de ursprungliga idcerna i många fall fått överges. Dock finns erfarenheter som
visar att denna boendeform har stora fön.lclar för många människor; ett
kollektivhus ger hl. a. tillfällen till oplanerade kontakter och aktiviteter
utanför den egna lägenhetens ram. varvid hl. a. kontakten mellan generationerna ökar. Det är möjligt att i kollektivhus bygga in service för såväl
åldringar som for barnfamiljer. Erfarenheten visar dock att de flesta pensionärer föredrar att umgås med andra pensionärer. Bl. a. därför är det
självklart att kollektivhusen inte bör ta sikte på att åstadkomma en boenJeform som p~1ssar alla. utan m:iste vända sig till de grupper som efterfrågar den. Kommunen anser att det finns många fördelar med kollektivboende och förespråkar en allvarlig prövning av denna boendeform. I förslaget
att pröva kollektivboende för de äldre instämmer andra remissinstanser.
bl. a. Fiire11i11i.:1'11 Sn•rig1'.1· sodalclufer.
Giitebor1-ts ko1111111111 är för sin del tveksam till utredningens kraftiga ställningstagande för servicehus som kategorihus för äldre. Det kan nämligen
sättas i fråga om någon mera betydande etierfrägan finns på denna typ av
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boende frirn andra grupper iin pensioniirer. Det kan ju inte heller vara frf1ga
om annat iin att. då efterfr~igan pf1 liigenheter i servicehus överstiger tillgfrngen. dessa i första hand maste crhjtid~ts pcnsioniirer nied klart uttalade
servicebehov. S/,.c"il·de /,.111111111111 anser alf <len lin sk viir<la blandningen av
~il<lre och yngre b(iende ej bör ästa<lkommas inom servicehuset utan i dess
grannskap. De flesta iildrc vill visserligen kunna följa vad som händer och
sker omkring dem. men de vill samtidigt ha möjligheter att dra sig undan
och ej riskera störningar från grannar. Inom servicehuset bör man kunna
blanda såväl iil<lre som yngre pensionärer med stiirre eller mindre servicebehov. Servicehusen hör placeras mycket centralt. Li11hipi11g.1· /,:01111111111
uppger att man har my1.:ket goda erfarenheter av servicehus 01.:h det har
bl. a. visat sig att personer med stort hehov av omvftrdna<l med fördel kan
bu i servicehus. Serviccliigcnheterna har dessutom ofta en högre boendestandard än äl<ler<lomshemmen och i saviceliigenheterna kan <le iildre liittare klara av <lagliga sysslor som stiidning och matlagning. Enligt kommunen undviks pä sä sätt "övervärd" och beräkningar som kommunen gjort
tyder också pä att de resurser. som frigörs genom att '"iivervärd" undviks.
från ekonomisk synpunkt väl täcker merkostnaderna för den högre standarden i servicehus. Pe11sio11iirema.1· rik.1·or1,?ani.rntio11 framhäller att det kir
viktigt att den stora utbyggnaden av servicehus inte leder till att de äldre
koncentreras till ett område och bildar ett samhälle utanför det övriga samhället. Organisationen förordar att man försöker integrera de iildrc med övriga åldersgrupper i själva boendet och inte enbart via dagcentraler. Detta
medför att byggnationen av servicehus mfisle spridas över alla bostadsområden. sä att man sä långt det är möjligt undviker att flytta äldre frän sin
gamla miljö, anför organisationen. M11/111ii /.:111111111111 anser att den service
och det aktivitetsutbud. som enligt utredningens förslag skall finnas m:h
omfatta även andra än pensionärer. inte nu bör uppställas som villkor för
att fil. uppföra servicehus.

9.6 Finansiering av servicehus
Socialutredningen föreslår i sitt betiinkande att lånenivån höjs så att hela
kostnaden för servicehus kan finansieras med statliga lån och att finansieringsvillkoren skall vara desamma för byggande av olika bostäder med gemensam service.
Remissinstansema delar utredningens förslag till finansieringsformer
och vissa instanser understryker kraftigt att ökade lånemöjligheter underfättar för kommunerna att bygga upp en äldreomsorg som svarar mot det
ökande behovet.
Nägra remissinstanser. bl. a. lii11s.l"tyrl'ise11 i Giivlehorg.1· /ii11 och Klip-

pans kommun. vill gå ett steg längre och anser att de förbättrade finansieringsmöjlighcterna bör gälla även ombyggnader och förbättringar pa befintliga ålderdomshem.
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9.7 BeteckningL'n scnicehus
Utn:dningens förslag om att införa ett gemensamt begrepp. servicehus.
för alla former av boende med gemens<fm service rt\r. liksom utredningens
syn p;l åkrdnmshemmcns framtida stiillning. ett blandat mottagande hos
rcmissinstanserna.

Lc'i11.1styrd.11·11 i Norrhc11t1'11s /iin anser att socialutredningens riirslag att
i'tlderd11mshernmcn skall i11gä under bete..:kningen scrvi<.:chus iir viilbetänkt
och kan förhoppningsvis leda fram till att det motstrrnd Sllm fortfarande
finns mot älderdomshemmcn förbyts till en positiv inställning. Lii11sstvrl'lso1 i

K11/11111r lii11

st~illcr sig positiv till utredningens förslag till beniimning-

cn scrvi..:chus. vilken enligt liinsstyrelscn inte lir sä negativ och kategoribunden som ålderdomshem. Lii11s.1·1yrcls<'ll i Giitchc1rgs och 811/111.1· liin an-

sn att det inte är fritt fri1n inviindningar att anviinda beteckningen servi..:ehus i lagtexten. Denna beteckning hör i första hand hemma i kommersiella
sammanhang. Enligt liinsstyrelsens mening bör i stället anviindas beskrivningen "hem för gemensamt bnende med möjlighet till omvårdnad dygnet
runr·.

Liinsstyrl'lsen i Ciih·lchorgs liin anser att dt:t inte finns skäl för att utan
i1tskillnad iindra beteckningen ttlderdomshem till servicehus. Ett stort antal i'llderdo1mhem uppfyller nämligen inte utredningens krav pä servi..:ehus.
Liknande synpunkter anförs av andra rcmissinstanscr.

Ko1111n1111/i'irh1111cld anser att begreppet scrvi..:ehus felaktigt kan föra tanken till dds siirskilda hus. dels stora enheter med inbyggd service och gemcnsamhetslokalcr. Styrelsen anser att begreppet servicehus därför kan
skapa osiikerhct i kommunerna. Enligt styrelsens uppfattning handlar det
nm siittet att bll lH.:h dtirför torde benlimningen serviceboende bättre ge uttryck fi.ir tankarna bakom begreppet. Det viktiga i ett serviceboende lir
dygnet-runt-tryggheten och den sociala scrvi..:en. Denna kan ges iivcn i

srnf1 enheter integrerade i övrig bebyggelse. Förbundet anser att det finns
tveksamheter med en namnföriindring av ::\.lderdlimshemmcn då de nuvarande älderdomshemrm:n uv bl. a. byggnadstekniska skiil knappast kommer att motsvara det första av de grundHiggande kraven pt1 servicchu-;.
nlimligen möjlighet till självständigt liv. Pa äkkrdomshemmen pågär en utveckling av både verksamhet och organisation mot serviceboende. Enligt
förbundets mening är det därför bättre att ge ålderdomshemmen en benämning som svarar mot vad dessa hem efter sina förutsättningar kan utvecklas mot och IMa begreppet serviceboende stå för sf\dana boendeformer
som uppfyller de grundläggande krav utredningen ställer upp och som förbundet ansluter sig till. Viistertls kommun anför att i'llderdomshemmcn hör
förändras så, att de så långt som möjligt normalisi::ras i förhållande till vanligt boende. Ändras inte de nuvarande funktionerna vid ett ålderdomshem
mot servicefunktioner bör ett sådant ålderdomshem inte få kallas servici::-
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hus och statshidrag för hcmhjiilpsinsatscrna inte utgi1. Begreppet ;'tldcrdomshem blir följaktligen. enligt kllmmuncn. inte utmönstras ur lagen .
.i\ ven om vissa remissinstanscr sålunda iir tveksamma till beteckningen
servicehus. iir dock flertalet pllsitiva till att hegreppet införs som ett enhetligt hegrcpp för samtliga former av hoendc med gemensam service.
Flertalet av remissinstanserna delar ocksil utredningens uppfattning att
en resurs med I.len höga grau av omsorg som ålderdomshemmen i dag erbjuder hör under överskådlig tid finnas inom äldreomsorgen. Ui11.1".1·1yrdse11 i Östergii1/a11d.1· lii11 hetonar att hehovct av den vårdfunktion som lilderdnmshemmen i dag representerar kllmmer att kvarstå också inom den
framtida ;i)dreomsorgen, inte minst meu tanke pt\ den personalkontinuitet
\Om ålderdomshemmen kan erbjuda. och enligt lii11s.1·r_"rc/sc11 i Ma/111iih11s

lii11 har åldenlllmshemmen en given plats i ett differentierat boendesystem
för äldre oavsett vad som ibland åberopas mol dem. L1111d.1·1i11g.~(iirh1111det
anser alt det i och för sig är ointressant vilken beniimning vftrd- eller boendeformen har under förutsättning att funkticn:n finns kvar. För många äklre utgör ttlderdomshemmel en utmiirkt boendcfllrm, för vilken man snarare borde i.iverviiga en utbyggnad än den minskning. som på många hall tiger
rum till förmån for mindn: servicekrävande hoende. Förbundet understryker diirför bcstlimt betydelsen av att ålderdomshemmen. som funktion och
med ett inom kommunen differentierat utbud av vård och service, får finnas kvar. Enligt Pl'11sio11iirema.1· rik.1·orga11isatio11 måste ålderdomshemmens nuvarande funktion förändras så att mera tidsenliga former för de
äldres gemenskap och boende kommer till stånd i de fall då trygghetsbchovet kommer i första hand. S1·cri!f1'.~ fi1/kpe11sio11iirers rik.1:fi'irh1111d anser att
bade ålderdomshem och servicehus behövs. På landsbygden hör man behålla de mindre och trivsamt utformade ålderdomshemmen kring vilka
man kan skapa den miljö som känns igen från den bostad man måst lämna.
Fi.ir den som inte liingre kan klara sig p:'I egen hand bör kommunen alltid
kunna ställa ett välutrustat och väl fungerande fllderdomshem till förfogande. anför förbundet. S1·cri!(e.1· .wcio11omfiirhu11d anser att utvecklingen mot
normalisering och sj~ilvbesHimmandcrätt för de äldre ytterligare kan förstärkas om nuvarande ålderdomshem blir föremål för översyn i syfte att
antingen avvecklas. omvandlas till sjukhcm eller ändras till servieehus enligt socialutredningens intcn1ioner.

9.8 Pensionärs rätt att uppbära pension
De remissinstanscr. som uttalar sig om utredningens förslag om att inskränkningarna i rätten för ålderdomshemmens pensionärer att själva uppbära sin folkpension skall upphävas. tillstyrker i det närmaste enhetligt förslaget.
Några remissinstanser. bl. a. Stockholms kommun och Fiire11i11ge11 S1•erigc.1· socia/C'hefi'r ansluter sig till utredningens förslag men påpekar att so-
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cialutredningen synes forbigl1 de pn,blem som kan uppstt1 vid betalningsviigran m. m. De efterlyser diirför förslag till lösningar pf1 denna punkt. Av
de fötaliga remissinstanser. som anser att kommunens rätt att uppbiira helinackorderade pensioniirers folkpension skall finnas kvar. pekar Vara
/.:01111111111 p{1. att i de inte ofta förekommande fall diir kommunen med tvlrng
omhändertar en pension har en nogrann utredning gjorts och omhiindertagandet iir viil motiverat. Karlstads /.:01111111111 anser. att kommunens rätt att
uppbiira folkpension bör finnas kvar vid dokumenterad bctalningsvägran
annars skapas troligen problem bade för vissa hyresgiister och kommunen.

9.9 Villkor för finansiering av hemhjälp och motsYarandc senicc
Utredningens förslag om att hemhjiilp m:h motsvarande service bör fä
samma villkor i fråga om statsbidrag tillstyrks av remissinstanserna. Vissa
remissinstanscr har dock en frän utredningen delvis avvikande uppfattning.
Lii11sstyrd.1·e11 i Äli·shorg liin anser att statsbidrag till sol.'.ial hcmhjiilp inte bör ha karaktär av utvccklingsbidrag som kan avvecklas. KEU 76 förordar att statsbidragen till social hemhjälp pil sikt arbetas in i skatteutjämningssystemet. Utredningens förslag att utvidga bidragsunderlaget för den
sociala hemhjiilpcn till att gälla även äldenlomshemmen tillstyrks inte av
utredningen. Svl'ns/.:11 kt1111111111111/arhl't11r.fiirh1111det tillstyrker förslaget om
enhetliga vill km för finansieringen men anser dessutom att staten bör ta ett
större direkt kostnadsansvar för personalkostnaderna. Även !frcriResfi1/kpl'11sit111iircr.1· rik.1fiirh1111d tillstyrker förslaget i denna del. Förbundet betonar emellertid. i likhet med andra remissinstanser. ocksi\. vikten av att
hemhjiilpen förstlirks och byggs ut.

9.10 Kontakt och gemenskap
De remissinstanser Sllm uttalar sig om vad utredningen anför under rubriken "kontakt och gemenskap med hela samhället·· är positiva till vad
som där uttalas.
Uinsstyrdsen i \liir111/a11ds /iin understryker särskilt att det är angeläget
med "triiffpunkter" i servicehus eller i olika former av centraler. som betjänar alla in vänare i ett bostadsområde och där t. ex. ett fri tidshem kan ingå och servicelägenheter forliiggas i anslutning till centralen. Hiir kant. ex.
barn och pensionärer träffas och de äldre ges meningsfulla uppgifter i samvaron med barnen. Si·eri~cs Ji1/kpe11sio11iirers rik.1:fiirh1111d betonar att
verksamheten vid dagcentraler bör åtminstone delvis ske i pensionärsorganisationernas egen regi.
Liknande synpunkter framförs även av andra remissinstanser.
\iiisterils /.:01111111111 anser det mycket angeläget att dagcentralverksamheten byggs ut. Kommunen anser dock att utredningen inte uppmärksammar
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dagcentralerna tillrikkligt och endast hctraktar centralerna som ··1riiffpunkter" för i flirsta hand harn och pensiontirer. Att man vid dagcentralerna skall kunna ta emot iiven andra lin iildre miinniskor. lir naturligtvis
önskvärt men samtidigt en sekundiir fräga för iildreomsorgen. som ju i
första hand mt1ste syfta till att klara de sociala insatserna för de iildre. Dä
det problemet i framtiden kommer att hli den allt annat överskuggande
uppgiften för mi\nga kommuner borde socialutredningen i stlillet för talet
om områdcscentraler för alla invi'tnare - en uppgift som niirmast berör fritidsgårdarna - betonat detta problem i större utstriickning. En dagcentral
kan naturligtvis byggas in i en fritidsgb.rd men det är di\ enligt kommunens
mening närmast en frttga om samlokalisering av olika aktiviteter. St'<'ll.l"Åa
/ii/.:.arcsiills/.:.apl'f anser att en längtgiiende integration mellan iildn: och yngre kan vara önskvärd men det primiira mfllct för dagcentervcrksamheten
bör inte vara integration utan en möjlighet atl erbjuda ökad service t1t de
äldre. som i siirskild utstriickning behöver stöd och aktiviteter. Enstaka
yngre personer eller grupper av personer med visst och för dagcent.::rverksamheten avpassat servicebehov. kan erbjudas det tjiinsteutbud Sllfll förekommer inom dageenterverksamheten. Det lir ocksii viktigt att man inom
dagcenterverksamheten strävar efter att fä pensionärerna att knyta kontakter i avsikt att kunna stödja/hjälpa varandra.

9.11 Aktiv sysselsättning
GiitchorRs kommun delar utredningens uppfattning att verksamhet som
avser att ge de äldre aktivitet. sysselsättning och gemenskap i betydande
utsträckning bör beredas inom föreningslivet. Utredningen har dock behandlat det allmänna föreningslivet och dess förutsättningar att fylla denna
funktion alltför översiktligt. Kommunen föreslår att ett statligt aktivitetsstöd införs. utformat i princip såsom det som föreningsverksamhet för ungdom åtnjuter. Detta stöd hör kunna erhållas av såvm pensionärernas egna
organisationer som av andra föreningar som riktar aktiviteter till pensionärer. Li11köpi11p kc1111m1111 understryker vikten av en meningsfull sysselsättning för de äldre. Vt"istenls /.:.01111111111 är nöjd med förslagen om de äldres
rätt till arbete eller meningsfull sysselsättning. men Karlstads ko1111111111 anser att socialutredningen tagit alltför lätt pil de problem som finns för äldre
att stanna kvar i arhetslivet. S1'<'11ska rijda korset anser att kommunerna
borde starta försöks verksamhet med att förmedla tjänster och uppdrag anpassade för pensionärer samt att politiskt arbete och föreningsliv kan för
många vara en god ersättning för ett yrkesarbete. Betydelsen av information. utbildning. föreningsliv och andra aktiviteter för de äldre understryks
av Pe11sio11iiremas rik.1·orR<111isario11. som dock anser att bidragen till organisationen är otillräckliga med hänsyn till de stora insatser organisationen
gör inom dessa om räden.
Sammanfattningsvis kan man notera att flertalet av de remissinstanser
som uttalar sig i denna fråga sluter upp bakom utredningen.

Prop. 1979/80: 1

144

9.12 Personal inom den sociala hemhjälpen
Uthildning Ol'h

arhet~förhi\llanden

för hemhjiilpspersonalen tas upp av

flera remissinstanser. Sko/iira.1·1yrdse11 anser att lämpliga grundutbildningar för sot.'iall hemhj~ilpsarbetc redan nu finns i gymnasieskolan tKh
inom kommunal vuxenutbildning. Dessa utbildningar kan ytterligare anpassas till de krav som gliller för social hemhjälp. Stafl'11s i11rn11dran·1•rk
understryker vikten av att man vid planeringen av utbildningen beaktar behovet av tvf1sprf1kig personal lll'h personal med kunskaper om invandrarna. l\01111111111.fi'irh1111de1 anser att i en integrerad socialtjiinst kommer sannolikt förviintningarna p{1 iildreomsorgspcrsonalcn -- liksom pi\. övriga personalkategorier -·· all föriindras. Inte hara si\ att deras eget verksamhetsområde kan föriindras utan också så all de kommer alt

betrakta~ ~om

en

resurs för insatser pf1 andra områden än dem de själva betraktar som sitt.
Förhundet finner tfarför att otryggheten för denna personalkategori motiverar utbildning. fortbildning. handledning och gruppverksamhct. Stock-

ho/111.1·

f..111111111111

framhäller att hemhjlilpsvcrksamheten brottas i dag med

svära rekryteringsprohlem. Flera faktorer spelar in, bl. a. det faktum att
n:kryteringsunderlaget. dvs. medclälders icke yrkesarbetande kvinnor.
minskat kraftigt. För att trots detta uppnf1 en önskvlird rekrytering hehövs
förbättrad utbildning. förbättrade löneförmåner och förbättrade ansHillningsforhällanden i övrigt. S1·criRl'S

kom1111111al~iiinst('l/lt111twfvrh1111d

un-

derstryker att yrkesskadur m:h förslitningar är oacceptabelt höga inom
hemservice verksamheten. Förbundet menar att socialtjänsten måste fä till
stånd sf1dana förhiittringar i servicetagarnas hem att arbetsmiljön hlir godtagbar för de anställda.
Samtliga remiss instanser som uttalar sig i denna fråga är ense om att utbildningen och anställningsförhållandena för hemhjälpspersonalcn behöver förhättras högst betydligt.

9.13 Färdtjänst och tekniska hjälpmedel
Vad sm:ialutredningen s1iger om färdtj~inst och tekniska hjälpmedel tillstyrks allmänt av remissinstanserna.
Några instanser. bl. a. lä11sstyrdse11 i Västernorrlands liin och S1·eriRes

socio1111mers rik.1fiirh1111d går vidare och menar att samma regler för den
kommunala färdtjänsten bör gälla i hela landet. /\EU 76 förordar att statsbidragen till färdtjänst på sikt arbetas in i skatteutjämningssystemet. Syftet
med bidraget till färdtjänst. menar utredningen bör vara att möjliggöra utbyggnaden av kommunernas färdtjänst för personer med handikapp. och
att hidragsunderlagct hör begränsas till denna grupp, medan Pensio11iirer1111s rik.1·11r{:a11i.rntit111 anser att färdtjänsten bör byggas ut till en form av
kompletteringstrafik för alla som bor så att de inte har tillgång till allmänna
kommunikationer inom rimligt avstånd från bostaden.
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9.14 Vård

U tn:dningens st~illningstagandc i vnrdfrAgan har rönt ett myi:ket stort intresse hos rcmissinstanserna. Särskilt frågorna om huvudmannaskap för
ltmgtidssjuk vård och åldringsvi1rd. primiirkommunernas yttersta ansvar
för ~ildrcomsorgen samt frågan om samverkan mellan huvudmännen föranleder åtskilliga remissinstanser att redovisa sina synpunkter.
Socialutredningens förslag att ett enhetligt huvudmannaskap för längtidssjukvtml och åldringsvård inte skall komma i fräga tillstyrks enhiilligt
av remissinstanscrna.
Vissa remissinstanser finner att socialutredningens förslag till åtskillnad
mellan sociala och medicinska insatser inom äldreomsorgen är klart och
redigt och att förslaget kommer all lösa mänga av de tvistefrägor som för
närvarande så lätt uppkommer mellan primärkommuner och landsting.
/l.1a/111ii ko1111111111 finner att socialutredningens klara åtskillnad mellan sociala och medicinska insatser betyder att man nu fär förutsättningar att lösa gräns- och kompetensfrågor mellan primär- och landstingskommuner.
Även andra remissinstanscr anser att socialutredningens förslag till avgränsning av de sociala och medicinska insatserna är klar och entydig.
TCO anser att en av de centrala punkterna i avsnittet om äldreomsorg är
socialutredningens klara ställningstagande i vårdfrågan. Dvs. när den enskildes tillstånd kräver aktiva. medicinska insatser och en längre tids institutionell vård då faller vårdans varet på sjuk vårdshuvudmannen medan det
i övrigt är social huvudman som har vårdansvaret. Ställningstagandet kan
förefalla enkelt. men ansvarsfördelningen har hitintills inte varit klar. varför organisationen finner starka skäl for att stödja socialutredningens genomtänkta linje. Ett beslut enligt utredningens förslag skulle leda till att
man fick avgörande förutsättningar att komma tillrätta med de nu så svåra
kompetenskonflikterna mellan landsting och primiirkommun. Organisationen ser ställningstagandet i denna fråga som en nyckelfråga för äldreomsorgen. Det motverkar nämligen också inrättandet av särskilda sjukavdelningar inom den sociala äldreomsorgen liksom det underlättar hemvårdens
anknytning till servicecentra.
Flertalet av de remissinstanser som uttalar sig i denna fråga anser dock
att kommunernas yttersta ansvar i förhållande till landstingens ansvarsomri'u.Jc bör ges en klarare bestämning, varvid man pekar särskilt på de svära
gränsdragningsprnblem som finns framför allt inom äldreomsorgen.
Socialstyrelsen anser att kommunens yttersta ansvar bör ges en klarare
be•tämning i förhallande till bl. a. sjukvårdshuvudmännens ansvarsområde. I annat fall kan det finnas risk att en kommun får ta pä sig uppgifter
som normalt skall utföras av annan huvudman. Kompetensfrågorna är särskilt svåra att bedöma inom äldreomsorgen. Statskontoret 6ch riksrel'isionsl'erket anser att behovet av en närmare ansvarsreglering mellan kommunerna och sjukvårdshuvudmännen framstår särskilt klart när det gäller
10 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr. J. Del B
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bl. a. ii1Jreoms1irg. Inom detta omr{1di: kriivs llft::i både medicinska insatser
från landstingcn llch snciala insatscr frtm kommunerna. Niir vt1rdre.surscrna iir knappa kan i dessa fall en oklar reglering av ansvaret btt leda till att
berörda huvuJmLin inte siittcr in tillriicl..Iiga resurser för sin verksamhet
utan i stiillct förlitar sig till andra huvudmlins t\tgiinler. En klarare ansvarsfördelning kan ncks[i vara hetydelscfull for att huvudmännen inte i onödan
skall hygga upp parallella resurser som iir avsedda for samma ändamttl.
Spri betonar att det iir angeläget att fä till stånd ett principiellt ställningstagande till ansvarsgriins mellan de tvä huvudmän som verkar inllm iildrcomsorgen. Samtidigt k1rnstaterar institutet att en helt skarp griins inte går att
åstadkomma och inte heller är önskviird d!\ det mi\ste finnas utrymme för
en flexibilitet i den enskilda situationen. S1·aigl'.1· ko111m111wl~iii11stc11u111na
fiirh1111d framhti.ller att griinsdragningarna mellan primärkommunernas och
landstingskommunernas kompetensnmrfale inom åldringsviirden måste bli
klarare. Detta kan enligt förbundet åstadkommas endast om landstingen
för ett individuellt vånlansvar inom s_iukvi\nlcn.
Behovet av samverkan mellan primiirkommunerna och landstingskommunerna understryks gennmgående av remissinstanserna.

Socialstyrdse11 understryker att en ut veckling mot serviceboende kommer att stiilla krav pä sjukvårdens resurser både i fråga om öppna och slutna vflrdformer. Särskilt för äldre. som behöver vård p[I institution. krävs
en nära samverkan mellan primärkommuner och Iandstingskommuncr.
framhåller styrelsen. Rik.\.,.1•1·isi1m.11·l'rki·1 anser att en samordnad planering
av kommunernas och sjukvårdshuvudmännens äldreomsorg hör komma
till ständ. En sådan planering bör avse hade öppenvårds- och slutenvårdsinsatser hos de olika huvudmiinnen samt även hostadsfrågor och andra
kommunala åtgärder som inte är direkt hänförliga till sodaltjänsten. Planeringen skall. anför verket. underlätta för huvudmännen att anpassa sina åtgärder till de äldres hch1iv och deras föriindringar samt därvid främja en
god resurshusht11lning. Lii11sstyrdsc'11 i .liimtla11cls /ii11 utgår ifrån att samverkansfrägorna kommer att behandlas i utredningen om ny lagstiftning för
hälso- och sjuk vården. S11ri påpekar. att om området äldreomsorg skall
kunna fungera så att enskilda människor inte drabbas av att två huvudmän
har olika ansvar synes det helt nödviindigt att det skapas förutsättningar
för en gemensam och samordnad planering av resurserna inom äldreomsorgen. I en sådan planering bör det vara möjligt för de häda huvudmännen
att mer konkret ange vilket ansvar som skall åvila resp. huvudman. Det
bör också vara mö.iligt att komma fram till behovet av v<1rd- och serviceinsatser och vem som skall ansvara för resp. insats. Denna gemensamma
planering bör avse både kort och lb.ng sikt. Det är nödvändigt att metoder
för en sttdan planering utvecklas. understryker institutet. Även Komm1111fiirh1111det finner det angeläget att de båda huvudmännen kommer överens
om gränserna för sina ansvarsområden och påpekar särskilt att socialutredningen borde klarare ha belyst denna frf1ga.
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äldreomsor~

En fråga som inte behandlas av sm:ialutredningen rilen soin tas upp av
åtskilliga remissinstanser är frågan om knmmunerna skall ha skyldighet att
upprätta planer för iilureL1msorgen i likhet med vad som nu giiller för barnomsorgen. De remissinstanser. som berör frågan i sina n:missvar är ense
om att kommunerna bör åHiggas en sådan skyldighet. Bland dessa remissinstanser miirks lii11ss1yrdl'l'fllll i Kro1111hergs. Ma/111iil111s. Äh·shorgs.
Sk11mhorgs och Vii.1·tn11orrla11d.1· /iin, Varn och Falu ko111m1111er. S1·eriges
socionomji"irhund. TCO. Sveriges komm1111a/1jiinstem111111aji"irh1111d samt

Friils11ing.rnrmh1.
Lii11ss1yrdl'l'll i Kro11oher1-:s /ii11 framhttller att med tanke pä det ökande
antalet åldringar de kommande itren är det angeläget att äldreomsorgen far
en lagfäst planering. I en sädan plan bör redovisas resursbehovet inom säväl den öppna som den slutna vttrden. Här måste en samverkan med landstingen äga rum. Länsstyrelsen vill d~irf"ör f"öreslf1 att i lagen tas in en skyldighet för kommunerna att upprätta en femårsplan för lösning av behovet
av äldreomsorg i likhet med vad som gäller för barnomsorgen. Lii11sstyrdse11 i Ma/miihus lii11 anser att samhällsansvaret för äldrevården bör vara
övergripande. Kommunerna bör på samma sätt som i fråga om barnomsorgen upprätta planer för äldreomsorgen med länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Detta hör gälla såväl den öppna som den slutna åldringsvården och
bör framgå av 30 ~ angående länsstyrelsens tillsyn. Liinsstyrelscn i Älvshorgs län finner. mot bakgrund av det ökande antalet äldre personer under
de kommande åren. att det bör föreskrivas att vai:ie kommun skall ha en
plan för äldreomsorgen. En sådan plan bör omfatta behovet av såväl "servicehus". social hem hjälp för äldre. färdtjänst m. m. som sättet att täcka
detta behov.
Även Vara komm1111 finner att det ökande antalet åldringar i landet krliver en noggrann planering av äldreomsorgens verksamhet. Av tillgänglig
statistik framgår klart att antalet pensionärer i de högre åldrarna kommer
att öka kraftigt. För att möta denna ökning är det nödvändigt med en ordentlig planering inom äldreomsorgen. Det borde därför anses lika väl motiverat att en särskild äldreomsorgsförordning görs pa samma sätt som
inom barnomsorgen. I denna förordning skulle också skrivas in att i kommunen skulle finnas en av kommunfullmäktige antagen plan för äldreomsorgen. där man redovisar bl. a. platser i servicehus. hemhjälpstimmar.
färdtjänstfrågor och bostäder för äldre. Kommunen finner det däremot
tveksamt om denna plan skall revideras va1:ie år som bamomsorgsplanen.
Det borde vara tillräckligt med vart tredje år. 5freriges socio11omji"irh11nd
och TCO. som båda ansluter sig till socialutredningens principiella syn på
äldreomsorgen. anser dock att frågorna om äldreomsorgen borde ha behandlats på ett mera konkret sätt. De ser Lex. gärna att kommunerna får
en lagfäst skyldighet att upprätta äldreomsorgsplaner.
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9.16 Forskning
Behovet av forskning inom iildreomsorgen tas upp endast av ett fä tal rcmissinstanser.
S1a11•11.1 im·a11dr111'l'l'rk framh11ller att for-.kning om de 11ldrandc invand-

rarnas kvnadsvillkl)r och slirskilda behov bör inledas utan dröjsmål.
S1·1·11sk11 liik11resiillsk11pl'I anser atl forsknings- och utvccklingsarbete vad
gäller den st1ciala servicens orHimala utformning för all tillgodtise de iildres
\ichov lir viktigt. Slidan forskning kan bli av tvtirvetcnskaplig natur där
medicinska. sociala och psykologiska faktorer spelar roll och fär avvägas
mot varandra vid utformningen av en optimal service/boende/vfl.rdnivå för
de iildre. Gi'rontologiskt 1·c11tn1111 i l.1111d anför sammanfattningsvis att de
ekonomiska prohkm som. enligt bl. a. Europarr1dct. väntar vardsektom i
framtiden kan minskas eller undanröjas bftlle inom området för prevention
tich inom det kliniska omrftdet. Vad gäller prevention måste man skapa en
god miljö. inom t. ex. arbetslivet. redan årtionden innan man pensioneras.
En förbätlring av miljön kan ftirv~mtas att som bieffekt ge en hi.igre produktion. Inom det kliniska området bör en mer effektiv utbildning och ett mer
realistiskt intag till utbildning kunna minska personalomsättningen och de
extra kostnader som orsakas av personalomslittning samt ge en effektivare
vård.

9.17 Varda\ senildementa och störande vårdtagare
Flertalet av de remissinstanser som tar upp frågan om vård av senildementa och störande v:trdtagare lir positiva till vad socialutredningen föreslår i denna del. Några rernissinstanser framför dock kritiska synpunkter.
Spri delar uppfattningen alt dessa patienter behöver en speciellt anpassad miljö men understryker att värden - beroende på art lH.:h grad av beteenden - bör ske i säviil öppna som slutna service- och vårdformer. Alltså
av både primiirkommuner och landsting. Uppsala /..111111111111 betonar att den
stora gruppen lindrigt senildementa maste uppmärksammas i planeringen.
De befintliga älderdomshemmen kan också i fo1tsä1tningen ha omvårdnad
om dessa så länge de inte uppträder störande . .'frl'nska liikarcsiil/skapet
anser att vården av åldersdementa är ett betydande problem inom den sociala äldreomsorgen och att platsbristen inom sjukvården för denna patientkategori under överskådlig tid kommer att bestå. Det är därför angeläget att den fortsatta utbyggnaden av långtidssjukvården tillgodoser dessa
behov. samt all det inom den sociala äldreomsorgen skapas tillräckliga resurser för att pa ett tillfredsställande sätt under ett övergångsskede tillgodose sttdana vttrdbchov. Sällskapet beklagar att utredningen inte ansett
särskilda hesfammelser nödvändiga för vård av gravt alkoholskadade. Och
sällskapet förmodar diirför all denna grupp av äldre svårplacerade personer också i fortsättningen kommer på efterhand när det gäller vård. Stock-
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/10/111s k111111111111 anser att vt1rden av senildementa skall rdigga sjukvårdshuvudmannen. Kommum:n finner dllremot förslaget om att s. k. störande
vårdtagare skall heredas vttrd genom kommunen. oc:h inte som hittills genom sjukvårdshuvudmannen. direkt oHimpligt. Det lir kommunens uppfattning att nuvarande bestlimmcber om störanck vftrdtagare skall tas in i
föreliggande författningsförsfag.

IO

Omsorg om personer med handikapp

10.1 Allmänna synpunkter
Socialutredningens förslag till t1tgärder för de handikappade far ett blandat mottagande hos remissinstansema. Vissa remissinstanser är övervligandc positiva till utredningens förslag. Till dessa hör bl. a. lii11.1·styrl'1Sl'll i
St11ckho/111s liin, linkiipings. Helsingborgs. i1ara. Viistcrils oc:h Skl'lle.fil'ti
kommuner samt S1·erig1·.1· /iik11rförh11nJ. Andra remissinstanser delar i stort
utredningens syn på handikappomsorgen men har pä enskilda punkter en
avvikande uppfattning. Åter andra redovisar en mera negativ inställning.
Dessa remissinstanser. statens lwndik11ppr1/d. Stol'kho/111.1· ko1111111111. Ha11dik11ppji"irh1111de11s l'et1tralko111111itt1;, De lw11dikappad1·s rik\/i"irh11ml. Fiireningen Sl'erigl's socialclllfer och S1·eriges s11da/ji"irh1111d. menar främst
att handikappfrägoma är alltför knapphändigt hehandlade.
Remissinstansema är dock genomgående positiva till de prim:iper som
socialutredningen ställer upp för handikappomsorgen. Även utredningens
syn pä handikapp som ett relativt begrepp delas av remissinstanserna. Flera remissinstanser anser att det är rimligt att kommunens skyldigheter mot
de handikappade regleras i lag. Man stryker dock under att om utredningens intentioner skall förverkligas krävs ett ffingsiktigt arbete som mtlstc
omfatta alla samhiiflsomräden. De handikappades speciella hchov måste
heaktas vid miljöutformning. trafikplanering etc. Omsorg om personer
med handikapp är alftsi't inte en uppgift för enbart socialtjiinstcn. Man
framMller ocksä att mi'tfen för handikappomsorgen mäste finnas inom fler
verksamheter än socialtjänsten för att ge effekt.

10.2 Socialtjänstens medverkan i samhällsplanering
Socialtjänstens ansvar när det gäller att påverka samhällsstrukturen och
att medverka i samhällsplaneringen tas upp av flera remissinstanser.
Statens handikappråd framhäller utredningens päpekande. att det äliggcr socialtjänsten att päverka samhällsstrukturen och delta i samhällsplaneringen för att minska eller helt undanröja svårigheterna för handikappade. För att uppnä längsiktigt förebyggande effekter. päpekar rftdet. är det
nödvändigt att socialsektorn med sina speciella kunskaper medverkar i
samhällsplaneringen. De sociala aspekterna mäste komma in redan vid den
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livergripande planeringen. Det iir niir man bestämmer var arbetsplatser.
bosliider. kommunikationer. serviceenheter etc. skall vara heliigna som
man avgör e\l samhälles funktionsduglighet och "tillgänglighet'· i vidaste
bemärkelse. anför rb.det.
Liknande synpunkter förs fram av andra remissinstanser.
Stockho/111.1· k.01111111111 anser att socialförvaltningens roll i fråga om bevakningen av den yttre miljön inte preciseras tillfredsställande i socialutredningens förslag. Gijf<'i>orgs k1111111111n anför att med nuvarande vån.lideologi m:h arbetsmetoder finns det stora grupper psykiskt och socialt handikappade som ej fär del av socialvårdens verksamhet. För att socialtjänsten
skall klara en vidgad handikappverksamhet och därmed bidra till att ge
människor. som nu slås ut. en värdig samhällstillhörighet kriivs således
den aktiva roll som utredningen föreslår. Kommunen finner emellertid en
klar brist i utredningen vad gäller konkreta förslag till hur denna aktiva
roll. i synnerhet vad gäller generella insatser på handikappområdet, skall
åstadkommas. lJ<' lw11dikappad1's rik.\fi.irhund understryker behovet av att
sociala aspekter i mycket högre grad än vad som nu är fallet mi'tstc pnverka
all framtida samhällsplanering. Socialtjänsten mb.ste däii"ör ges en starkare
ställning framför allt när det gäller att formulera målen for den kommunala
planeringen. Förbundet ser därför mycket positivt på förslagc:t om socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen.

10.3 Samverkan

Socialtjänstens behov av samverkan betonas av remissinstansema.
Skolt>i-astyrel.1·1'11 anser att nlir det gälLer handikappade ungdomars yrkesanpassning måste samarbetsformer mellan bl. a. skola, socialtjänst och
arbetsmarknad ytterligare utvecklas inom t. ex. SSA-räden. Arhets111arknadsstyrd.1·1'11 understryker starkt betydelsen av att distriktsarbetsnämnderna utnyttjas som medel för samverkan mellan kommun, arbetsmarknadens parter och arbetsförmedlingen. varvid frågor om planering av samornade insatser för att lösa problem på arbetsmarknaden är ett viktigt inslag.
Detta är särskilt betydelsefullt när det gäller att bevaka bl. a. arbetshandikappades behov av stöd för att finna och behålla lämpliga arbetsuppgifter.
Inte minst viktig lir dock samverkan mellan handläggande personal vid socialbyrå och arbetsförmedling. Arbetsmarknadsverket har försökt utveckla smidiga arbetsformer mellan arbetsförmedling och socialbyrå och lir berett att medverka till sådana förlindringar i samverkansformerna som kan
leda till ett bättre utnyttjande av de gemensamma resurserna. Sl'enska liikaresiillskapet anser, att socialutredningen inte tillräckligt betonat socialtjänstens behov av samarbete med sjukvården. La11dsting.1förh1111det instämmer i vikten av samarbete mellan sjuk vårds huvudmännen och socialnämnderna i fråga om handikappade barn. men poängterar att ett sådant
samarbete är nödvändigt beträffande handikappade i alla åldrar. Statens
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handikappråd instäm1m:r helt i socialutredningens uppfattning. att dl viil
utvecklat samarbete mellan llCh inom olika samhiillsorgan 1H:h mellan ulika
yrkcskatcgoricr är en foruts~ittning för att utredningcns intentioner p:I handikappområdet skall kunna uppfyllas. Rädd frt1gar sig dock hur detta samarbete praktiskt skall ske och vilka ytterligare resurser det kommer att kriiva. Dessa problem har utredningen. enligt r~1dets mening. tyvlirr inte gått
närmare in på utan de överliimnas i stort sett till kommunerna. Rådet pekar
också på att samverkan mellan myndigheter ofta försväras av att myndigheterna har olika distriktsindelning. En så långt som möjligt enhetlig distriktsindelning för myndigheterna bör ge bättre möjligheter till ensamordnad insats av olika åtgärder. Det bör vidare anses som en självklarhet. att
handikappades behov oeh krav beaktas på ett tidigt stadium vid all planering samt alt handikapprådens siirskilda kunskaper tas till vara. anfi.ir ri'tdet. Liknande synpunkter förs fram av l/1111dikc1ppj(.irh1111drn.1· ,.,,111ra/kommittt;.

10.4 Uppsökande verksamhet

Statens handikappråd. De handikappades rik.1j()rb1111d och Ha11dikll11pfiirb11ndens centralkommitfr pekar på att behovet av uppsökande verksamhet är mycket stort och att det fortfarande finns handikappade som lever under helt orimliga förhållanden. Stora informationsinsatser. framför
allt som uppsökande verksamhet. behövs därför. Ett ytterligare skäl för att
man måste satsa betydligt mer på uppsökande vaksamhet är. att nm socialtjänsten verkligen skall kunna bidra med erfarenheter i samhällsplaneringen måste en kartläggning av de sociala förhållandena i kommunen
komma till stånd. För att klara denna uppgift fordras bl. a. en uppsökande
verksamhet. För att den uppsökande verksamheten skall komma igång
fordras dock att särskilda resurser ställs till förfogande. De tre remissinstanserna förordar därför att statsbidrag. i form av utvecklingshidrag. skall
utgå till verksamheten.
10.5 Boende
Bostadsstyrelsen. som ansluter sig till de mål och värderingar utredningen har beträffande de handikappades boende. framhåller att vad styrelsen
uttalar om de äldres boende äger till stora delar giltighet också för de handikappades boende. Komm1111förh1111det understryker att boendet så långt
möjligt skall planeras och utformas så att institutionsprägeln undviks. Den
vägledande grundsynen på serviceboendet bör vara att det skall planeras
för alla som behöver det. oavsett ålder. Gemensamhctslokalcr bör finnas i
närheten och kan vara till för alla boende i området. Skt'l/cjicå kommun
anser att socialutredningens förslag om statliga bostadslån för finansiering
av serviceenheter bör gälla alla bostäder för handikappade. S1·c11ska läka-
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rcsiillskapct finner. att det avsnilt i utredningens förslag som tar upp frågan om socialniimnds medverkan i att anskaffa bostad bör klmkretiseras.
De handikappades rik.\{iirb1111d anför att enligt utredningens förslag skall
socialniirnnd medverka till att den enskilde för ett boende. som iir anpassat
efter hans siirskilda behov. Förbundet iir mycket positivt till detta. då det
bör päskynda utbyggnaden av boendeservicen för handikappade i kommunerna. Förbundet framhälkr dock bestiimt att hucndeservicefrf1gorna f"i.ir
handikappade skall särskiljas fran äldreomsorgens omrihk. Utredningen
menar att serviceenheterna för handikappade kan förliiggas i närheten av
ett dagcentrum. Mälet att dagcentra på sikt skall utvecklas till att betjäna
alla invånare i omrfldet. anser förbundet vara positivt. men att i dag siirskilt knyta ihop dagcentrumet med dessa serviccenht:tcr finns det inga skiil
för. Det medför snarare stora risker för att kommunerna hittar lösningar på
handikappades behov av boendeservice, genom en utliyggnad av servicebostäder för äldre. vilket förbundet inte kan aeceptera. Förbundet önskar
alltså en klarare formulering i den här frågan. llu11dikapp.fi:irh1111de11s c1·11tralko111111i1t1; understryker betydelsen av att det finns fler tillgängliga bl1stiider med olika tillgäng till service och med möjligheter att fä den tillsyn
och den medicinska behandling som krävs i eller nära bostaden. Siirskilt
viktigt är det att skapa former för serviceboende som är användbara även
då det gäller miinniskor med grava handikapp. Det gäller här att finna
boendeformer som förenar största möjliga trygghet med integritet och
hemkiinsla och som ändå uppfyller kraven på service och tillsyn. Det finns
också behov av en specialistservice knuten till boendet. Denna funktion
skall vara till för bi'ldc enklare och mera komplicerade krissituationer. Specialisterna bör kunna fungera ute i det integrerade b11endet och gripa in i
akuta situationer. "Brandkårsstyrkan" kan besti'l av t. ex. en psykolog. en
kurator och en sjuksköterska. Väsentligt är att denna grupp specialister
känner människorna i bostadsgruppen och har regelbunden kontakt med
dem. Vid planering av boende måste man också ha kunskap ~1m exempelvis vilken samhällsservice som finns att fä. behovet av att undvika segregerade boendemiljöer etc. Ett varierat utbud av olika boendeformer med
anpassad service minskar och skjuter upp behovet av institutiunsvärd.
förutom att detta är positivt för den enskilde innebär det också att man
undviker att människor vistas inom dyrare vårdformcr än de egentligen behöver, anför kommitten.

10.6 Arbete och sysselsättning
Rätten till arbete m:h meningsfull sysselsättning för de handikappade tas
upp av remissinstanscrna.
Arhetsmarkntulsstyrelsen anser att det är viktigt att så långt som det är
möjligt anpassa arbetsuppgifter och arbetsplatser till de arbetssökandes
önskemål och förutsättningar för att göra det möjligt för grupper som f. n.
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stfa utanför arbetslivet. framför allt Je arbetshandih.appadc. all fa l\itfaste
pa arbetsmarh.naden. För mtinga arbctshandih.appade kriivs iivcn andra
föriindringar t. ex. vaJ gäller arbetsorganisation. arbetstideris förliiggning
och arbetskamraternas och arbetsledarnas inställning till Je villkorligt arbetsföra. Det kriivs säledes omfattande insatser frftn samh:illets sida fiir att
fi.irhinJra utslagning och förbättra sysselsiittningsmöjligheterna för Je arbetshandikappade. Anpassningsgrupperna. som bygger pi) trepartssamverkan mellan företag. fackliga organisationer och arbetsförmedlingen.
kan spela en viktig roll niir det giillcr att friimja rekryteringen av arbetshandikappaJe p{1 den reguljära arbctsmarknaJen liksom niir det giiller att motverka utslagning av arbetskraft frän företagen. Styrelsen betonar. liksom
socialutredningen. att Jet utöver service frt111 arbetsfiirmeJlingens sida. lifta krävs anJra indiviJinriktaJe iitgiirJer för att hanJikappade skall kunna
ta och behfdla förviirvsarbctc. De hanJikappaJe iir i hög grad beroenJe av
sMant stöd fran kommunernas sida som arbctsmarknadsmyndighetcn inte
kan bidra mcJ. t. ex. vaJ gäller bostadsfrf1gan och möjligheterna till dagliga
n.:sor mellan bostad och arbetsplats. Styrelsen anser det ockst1 viktigt att
betona kommunernas ansvar för sysselsiittningsfrtigorna och att Jet iir
angeläget att kommunerna i större utstriickning iin f. n. tar aktivt ansvar
för syssclsiittningsplaneringen i samverkan meJ arbetsmarknadsmyndigheten. Denna planering kan besta i att analysera brister i lokala arbetsmarknaJer. utnyttja Jen kommunala budgeten i syssclsiittningspolitiskt
syfte och att beakta sysselsiittningsfrb.gorna vid verksamhetsplanering och
planering av bostadsbebyggelse eller annan fysisk planering. Sysselsiittningsfrågorna hör sälcJcs pti. ett bättre sätt än f. n. ingå i Jcn kommunala
planeringen. Det är viJare angeläget att kommunerna i egenskap av stora
arbetsgivare förbiittrar framförhållningen när Jet gäller lämpliga sysselsättningsobjekt som kan utnyttjas vid liigcn med hög arbetslöshet. Denna
planering bör alltså vara starkt inriktad på att snabbt slitta in ittglirder. anför styrelsen.

Lä11.1styrclse11 i Malmiilw.1· /i"i11 framhåller att det är tveksamt om den nya
lagstiftningen på nägot sätt föränJrar Je hanJikappaJcs situation om ej fler
och bättre resurser stlills till förfoganJe. Frågan om en särlagstiftning meJ
åHiggande för företag, stat och kommuner att ställa upp med en viss kvot
arbetsplatser för handikappaJe och de förutsättningar som bör gälla härför
torde ganska snart ffi tas upp till ingående överviiganden. I första hand bör
dock Je hanJikappades tillgång till arbctstillfålkn om möjligt tryggas genom rekommendationer frän staten. kommunförbunden och företagarorganisationerna. Lii11sstyrelse11 i Gotlands län anser att sm:ialutrcdningen
inte har niirmare angivit hur en meningsfull sysselsättning skall kunna erbjudas Je fysiskt och psykiskt hanJikappade. ArbetsvårJcns prestationskrav skärps då allt fler i Jag även av rent sociala handikapp kan fä förtidspension. ArbctsvårJens uppgifter utreds nu i annan orJning. I denna
utreJning är Jet ön sk värt att man beaktar att socialtjänsten saknar såviil
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erfarenheter för att kunna tillgodnse de förtids-

pensionerades behov av meningsfull sysselsättning. S1od.ho/111.1 k111111111111
anser att allas riitt till arbetL' fi.irutsiitter all krafttag s;ills in för att bereda
framför allt yngre handikappade normalt arbete. Annars mitsle kvotering
övcrv:igas for att ge de olika handikaprgrupperna arbetstillt1illen sfn:iil hos
enskilda arbetsgivare som hos stat. landsting och primärkommuner.

Luleå /.:01111111111 pekar pä alt riitlen till arbete lir mycket vl\scntlig for de
handikappade. Ofta hiinvisas de emellertid till förtidspensionering och den
passivisering som kan följa diirav. I slllllct för förtidspension hör ett ökat
antal skyddade arbetsplatser tillkomma på den öppna marknaden. menar
kommunen. Fiirsiikri11g.rn11sliilldas .fi"irh1111d finner det märkligt att socialutredningen iignat endast nagra fä sidor ät sysselsättningsfrågoma och helt
g<\tt förbi arbetets bo:tydclse vid rehabilitering av miinniskor med ulika
handikapp. Miinniskans möjlighet alt fa ddta i arbetslivet är mycket väsentligt och satsningen pä förebyggande atgärder i detta syfte kan därför
inte nog betonas. Si·erigcs socio110111crs

rik.~f("irh1111cl

anser att rätten till ar-

bete för handikappade bör skrivas in i lag.

10.7 Utbildning
Sk11/i.iver.1·1yrdsen finner det särskilt betydelsefullt alt handikappade

ungdomar bereds ökade möjligheter till utbildning och arbete pa den egna
hemorten. Styrelsen lir medveten om att anordningar och byggnader. som
skall kunna ta emot handikappad ungdom, kan komma att dra ökade kostnader. Principen skall dock vara helt klar. Inom all utbildning av handikappade bör enligt styrelsen en friare resursanvändning efter lokala beslut
komma till stfmd si\. all de handikappade fär möjlighet till en mer individuell undervisning samt träning i att fungera i grupp. Slockholms kommun
anser all det ofta inte är tillräckligt att anvisa handikappade barn under sex
11.r plats i förskola. Mänga gänger är särskilda insatser nödvändiga för att
barnen skall kunna tas emot i förskolan och för att vistelsen där skall bli
meningsfull för barnen. Erfarenheterna i Stockholm visar. att många barn i
förskolan behöver kvalificerade insatser framför allt av pedagogisk och
psykologisk art men även i annan form. En ökad satsning pi\. förskolan är
därför nödvändig. anför kommunen. Handikappfiirhundens ce11tralkommi1t1> anser att om man i ökande omfattning rekryterar handikappade till

yrken som har kontakt med handikappade skulle de handikappade genom
sin erfarenhet av det egna självupplevda handikappet ha en unik kunskap
som de skulle kunna tillgodogöra sig i sin yrkesverksamhet.

10.8 Vårdare av handikappade
Liinsstyrei.H'll i Västernorrlands län anser det viktigt att i synnerhet föräldrar. som vårdar handikappat barn, och andra vårdare av handikappade
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får stöd och utbildning i handikappfragor. HI. a. Stol'kho/111.1· k1m11111111 och
S1·1·riges so<"i<1110111crs rik.1ji'irh1111d anser att anhöriga v{trdarc skall ha I illgang till avbytare. S1·aiges /iiklllfiirh1111d papekar. alt en fraga som utgjort
ett stnrt problem under mänga år giiller ersiittningen till familjemedlemmar
för värd av handikappade i hemmet. Såviil av r1lder som pi\ annat sätt handikappade personer mår ofiast biist av all fö stanna kvar i sin invanda miljö
och där skötas av människor som de kiinncr. Det ~ir. anför förbundet. angeläget att anhöriga. som vi'trdar hjälpbehövande familjemedlemmar. far
full Hickning för eventuellt inkomstbortfall resp. marknadsmlissig ersiiltning. Dl' handikappades rik.\fi'irb1111cl framhäller att i manga familjer där en
familjemedkm lir handikappad gör anhöriga stora arbetsinsatser. PMreslningarna pä familjen kan bli stora. Anhöriga kan d~1 regelbundet behöva lediga dagar att anvfmda till såvLil personliga angeliigenhcter som till samvaro med familjen. För att stödja dessa familjer mäste hemhjälpens resurser byggas ut. Enligt förbundet bör diirfi.ir behovet av ätgiirdcr till stöd for
familjer med handikappade utredas ytterligare.

10.9 Statliga bidrag

Statl'ns lw11dikapprcld. lla11clikappfiirb1111clc11s ccntrnlkommitfr och De
lwnclikappwfrs riksji:irh1111d anför. att enligt socialutredningens förslag
kommer socialtjänsten inte att erhålla någilt riktat bidrag. och specialdestinerade medel kommer i stm1 sett att försvinna. De vill inte tillstyrka denna
inriktning. Dä det gäller så väsentliga funktioner som den kommunala servicen till handikappade i form av färdtjänst och social hemhjälp bör statsbidraget vara förknippat med krav pft en viss minimistandard. Statsbidraget till dessa tjänster föreslås vara kvar i form av utvecklingsbidrag. Ue tre
remissinstansema anser att dessa bidrag skall vara permanent specialdestinerade. De bör alltså inte avvecklas efter en tid. SACO/SR anser. att kommunernas ekonomiska resurser för handikappomsorgen skall ökas och all
denna ökning skulle kunna ske med nya former av statliga specialdestinerade bidrag.
Uppfattningen att de statliga bidragen iiven framdeles skall vara riktade
delas också av andra remissinstanser.

11

Principer för sociala insatser för enskilda och familjer
De principer för sociala insatser för enskilda och familjer som utredning-

en lägger fram får ett positivt gensvar hos det övervägande antalet remissinstanser. Till dessa hör riksclk/agarcn, kri111i11ali·ilrdsstyrelse11, hrotlsförebyggandc rådet, /änsstyrcl.1·e11 i Giivlcborgs län, KommunfiJrhumlet. flertalet kommuner, Föreningen S1•aiges .1·ocialchc}('r, TCO, SACO/SR och
S1•eriges sol'ionomers rik.~fi>rhund.
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Den kritik som förs fram mot för~laget g~iller friimst principen om frivillighet och s_iiilvbestiirnmande. Kritiken redovisas i det följande.

I I. I Allmänna SJnpunkter

Kri111i//(i/1·1/rd1·.11yrd11'11 framhMkr att Lie viigleuande pri111.:iperna fiir sociala insatser. frivillighet. helhetssyn. mH"malisering. kontinuitet. tlaibilitet. niirhet och behanulingsplanering ansluter sig mycket nära till Lie rikt-

linjer som ligger till grund för Jl)73 års kriminalvärdsreform. Styrelsen ansluter sig oförbehällsamt till dessa principer och vill. åberopande fyra lirs
erfarenhet av llirsök att omsiitta dessa principer i konkret behanulingsarbete. anföra följande.
Klientens ji-i1·i//iga medverk.1111 iir enligt styrelsens mening en utomordentligt viktig. om iin inte i varje enskilt.I situation absolut nödviindig förutsiittning for framgängsrikt socialt arbete. Kriminalvi'lrdens tjiinstemiin tillvaratar givetvis varje tillfälle att vih:ka och vidmakthttlla behanLllingsmotivation hos klienten. Kriminalvården mtlste emellertid bedriva sin verksamhet llbernende av bchanulingsmotivation. - Inte heller i fråga om begreppet h<'ihe/.\.\_\'11 arbetar socialvård nch kriminalvärd under samma villkor. Brottspåfi.iljden är specifikt inriktat.I på individen med de begriinsningar detta medför i fråga om valet av behandlingsåtgärder. Denna omstänuighct hinurar självfallet inte kriminalvhrdstjiinstcmiinnen frän att söka problemlösningar i en totalanalys av klienternas sociala situation. Kriminalvärden iir dock genom sin bindning till brottspäföljdcn och kontrnllfunkrionen i mycket hög grad beroende av insatser frän angriinsande värdomrtiden. i första hand socialtjiinsten. - P:\ samma siitt förutsiittcr 11or111ali.1·1'ri11gspri1ll'iprn ett ök<1t engagemang i kriminalvården frän socialvärLI. sjukv:'lrd. arbets- och bnstadsförmedling etc. Vissa behandlingsåtaganuen snm
kriminalvården iklätt sig. t. ex. hjlilp till det dagliga uppehlillet, klientbostiider. sjukvtlrd m. m .. stär i principiell motsättning till norrnalist~rings
principen och bör. med hiinsyn till de förslag till en kraftig generell utvidgning av socialtjänstens ansvarsomrf1dc som utrcLlningen framHigger. i
framlit.len kunna övertas av kommunerna. Kriminalvårdens arbete med att
omsätta normaliscringsprincipcn i praktiskt behanulingsarhete beurivs efter flera linjer. Vissa lagstiftningsområden innehåller siirregler för ~traffa
de. som inncbiir en diskriminering av kriminalvårdens klienter. Sä är fallet
betrliffande t. ex. kontant arbetslöshetsstöd samt sjuk- och arbetslöshctsförsiikring. Kriminalvårdsstyrelsen ser som sin uppgift att verka för att sädan lagstiftning ändras. P:\ vissa områden t. ex. tandvård och personskadeskydd. har sädan diskriminerande särlagstiftning redan omarbetats. Mellan kriminalvärds- och arbetsmarknadsvcrken har upprättats avtal som
reglerar samarbetet pi't central och lokal nivi'I. På grundval av detta avtal
har ett fruktbart samarbete utvecklats. Samvcrkansfrägorna mellan de båda verken är föremål för regelbundna överläggningar mellan de båda verken. Även mellan kriminalvärden och dess kanske viktigaste samarbetspartner. den kommunala socialvärden, här vissa sämarbetsöverenskommelser kunnat träffas. I viktiga frågor. t. ex. betriiffande vissa mellanformer mellan anstalts vård och frivård. har normaliseringsprincipcn dock inte
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kunnat fullföljas. eftersom kriminalvtmkns och socialvtmkns huvudmän
fortfarande har skiljaktiga uppfattningar om hur det ekonomiska ansvaret
bör fördelas. En arbetsgrupp innm brottsfiirehyggande rtidet har p:'I basis
av lokal försöksverksamhct utarbetat vissa samarbetsprinciper. som förhoppningsvis kan bidra till all utveckla samvcrkansformerna. - Kravet på
.flexihilitet i socialt rehahiliteringsarhete hör enligt styrelsens mening komma till uttryck d1iri att olika former av sncialvftrd hör ges foretriide framför
kriminalvård i de situationer där hehandlingsaspektcn siitts i förgrunden.
De lagar och författningar som styr kriminalvårdens verksamhet möjliggör
inte alltid att hehandlingsinsatserna snabbt och smidigt kan anpassas till
föriindringar i vårdbchovet. -· De tidigare nämnda klient undersökningarna
har iiven visat att en .~ejour inom kriminalvården för de flesta klienter innehlfr en k011 parentes i en mtingarig kontakt med socialvården. Eftersom det
li\ngsiktiga vhrdansvaret för klienterna alltid ligger pt1 socialvården utgör
även kraven pit pla11111iissigh<'I. ko111i1111it<'I och 11iirh1·1 starka in..::itament
för ett större engagemang i kriminalvården frf111 sncialtjänstens sida.

Uppsala J..01111111111 påpekar att de huvudprinciper som utredningen talar
om redan tilliimpas av dagens socialarbetare. De begränsningar som finns
orsakas av bristen på tillriickliga resurser och det iir ett problem som knappast kommer att lösas de närmaste !\ren. Här iir det enligt kommunens mening viktigt att familjeterapin uppmiirksammas som en resurs för barnet eller den unga människan vid en placering utom föräldrahemmet och något
som också kan underlätta återgången till den bioiogiska familjen.
Klippans ko1111111111 ansluter sig till de allmänna principer for insatser för
enskild;i som anges i utredningen. Kommunen vill dock framhålla behovet
av utveckling och anpassning av socialvårdens metoder och behandlingsfurmer. Kommunen pekar vidare på att det i utredningen saknas en redogörelse för skolans möjligheter att via de metoder och institutioner som
anges i SIA - skoldaghem. internat. lägerskolor etc. - medverka i behandlingsarbetct. De flesta ungdomar som är föremi\I för socialvårdande
:'ltgärdcr är ju ocksh skolelever.
HelsinRborgs k111111111111 framhåller att kommunen med tillfredsställande
resultat har haft möjlighet att inom ramen för det s. k. Skåneprojektet tillliimpa de principer som utredningen foreslhr.
Borås kommun ansluter sig med visst förbehåll till de föreslagna prineipcrna men betonar att tillämpningen av dessa kräver ett brett register av
vårdmöjligheter jämte socialarbetare med tid för vai:ie klient. Den utvidgade rätten till bistånd och den starka betoningen av socialtjänstens erbjudande. icke-repressiva karaktär. kan enligt kommunens mening förväntas
leda till att allmänheten kontaktar socialtjänsten i större utsträckning med
önskemål om behandling och hjälp med personliga problem. Frågan är dä
vilken ambitionsnivå som kan anses acceptabel for socialtjänstens insatser
i det individuella fallet. Bestämningen av den nivån måste ta hänsyn bl. a.
till ovanniimnda principer och problemens svårighetsgrad. Kommunen är
orolig för att det skapas en övertro pä socialarbete i form avs. k. problem-
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lösning p~1 individnivi'1. Om en slutsats skal\ dra~ a'< socia\vfmlcns erfarenheter hittills i denna del. torde enligt kommunen dessa snarare ge en hestämd fingervisning om möjligheternas hegriinsning Lin motsatsen. Kommunen vill därför understryka att dt:n intt: är odelat positiv till utredningens skissering av den framtida utvecklingen vad gäller S(H:ialtj;instens insatser genom stikl och hehandling i individuella fall. Det måste klargöras.
inte minst för allmiinhetcn. att kvalificerade bchandlingsinsatser av typ familjeterapi. hemmalwsarbcte eller gruppsamarbete mellan socialarhetarc.
läkare. psykolog etc. jiimte klienten sjiilv är och kommer att vara exklusiva
nch speciella insatser. Sncialtjänstens möjligheter att fungera som "problemlö~are··

i enskilda iircnden bör tonas ner. annars skapas orealistiska

förväntningar. Därmed är det enligt kommunen inte sagt att metodutveckling et.:. skall avstanna. Men denna skall ske med syfte att omgaende söka
föra över erfarenheterna till generella. förebyggande insatser.

Örebro kommun finner att socialutredningen ger uttryck for ett synsätt
som med viss förenkling kan sägas innebära att vård i öppna former i första
hand hör efterstriivas. diirefter vård i familjehem och i sista hand vård i institution. Kommunen kan i princip dela detta betraktelsesätt men vill understryka att huvudregeln bör vara att det i varje särskild situation bästa
vård- och be handlingsalternativet bör väljas. En god vård i familjehem eller institution får inte avvisas till förmån för en sämre vård i öppna former.
Särskild vaksamhet kan vara på sin plats när det giiller val mellan familjehem och institution. Sma institutioner i närmiljön kan enligt kommunens
mening i mi'lnga fall vara ett biittre alternativ än familjehem. Föreningen

Si·aiges sociafdll'.f(•r och Vilhelmina kommun ger uttryck för liknande
f1sikter.
Lu/ed k111111111111 påpekar att svarigheterna inte skall underskattas da det
gälla att i det dagliga vård- och bchandlingsarhetet tilliimpa de föreslagna
principerna. Redan utredningen belyser konflikterna. Därtill kommer att
nya vård principer förs fram i debatten och prövas. vissa stick i stäv med
vad socialutredningen innehåller. Enligt kommunens mening måste därför
en stiindig analys ske av vård- och hchandlingsresultat och metoderna i
förhållande till övergripande mål och fastlagda principer för socialvllrdsarbetet.
Rik.~fi"irhundet a1· fiiräldr1~for('llingarna mot narkotika tar upp de anhöri-

gas roll i det sociala arbetet och anför.
Vård och behandling är i dag begränsad till symptombäraren ensam.
Missbrukaren eller de med psykiska eller sociala störningar blir isolerad
och ett objekt för samhällets åtgärder. Problemen privatiseras och individualiseras. De anhörigas behov av stöd och hjälp nonchaleras fullständigt
-· samtidigt som man förviintar sig att de skall ställa upp i alla lägen. Var
tog helhetssynen vägen'? Vårdfri'lgan är inget som går att hänskjuta till experter. Honnörsord som solidaritet och gemenskap förblir ord. så länge
som man inte tar tillvara de mänskliga resurser. som finns i det sociala nä-
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tet kring en avvikare. Föriildrar och andra innm förbundet krtivcr att fä vara delaktiga i vårdproeessen. ta sin del av ansvaret nch arbeta med sin del
av problematiken.

11.2 Helhetssyn
Utredningens betoning av helhetssynen i det sociala arbetet tillstyrks eller lämnas utan erinran genomgäende. De få remissinstanser som alls berör
principen nöjer sig - i likhet med Fiirc11i11g1•11 S1·aiges .wciall"l1<:fi'r - med
att konstatera att denna iir allmänt omfattad.

11.3 frivillighet och självbestämmande
Utredningens uttalanden om den enskildes medverkan vid beslut om
stöd- och hjälpinsatscr har föranlett delade meningar bland rcmissinstanserna.
Föreningen Si·aiges socialcln:frr anser - liksom i fråga om helhetssynen - att principen om frivillighet och självbestämmande är så allmänt
omfattad att kommentarer iir överflödiga. TCO och S1·erige.1· socio110111fiirhund finner att utredningens ställningstagande kan sägas vara ett väsentligt
framsteg för den sociala metodiken genom att det nu formellt blir möjligt
att tillsammans med den enskilde välja liimpligaste framkomst viig för rehabiliteringsarbetet. Sociologiska insritutioncn l'id Srockholms unii·ersitet
delar utredningens uppfattning att den som behöver bistånd bör kunna välja mellan olika former av insatser och även bör kunna efterfråga enstaka
socialtjänster och samtidigt avvisa erbjudanden om andra insatser som avser behandling. SACO/SR understryker vikten av att medborgarna alltid
behåller sin självbestämmanderätt.
Viistcräs kommun menar att rättigheten att själv fi't hestiimma över den
hjälp och behanding som socialtjänsten erbjuder grundar sig pi\ demokratiska värderingar och bör vara huvudprincip. Detta bör gälla även för
människor med socialt avvikande beteende. Kommunen betonar att det är
viktigt med hänsyn också till behandlingsresultatet att även dessa människor får uppleva att socialtjänstens beslut om vård och behandling fattas
med deras egen medverkan. Detta behöver dock inte var liktydigt med en
helt kravlös inställning. Di\. socialarbetaren engagerar sig i en annan människas livssituation. tar henne på. allvar och tror på hennes förmåga. innebär det också ett krav på att den enskilde tar ansvar för sitt liv och själv
försöker åstadkomma en förändring. Kraven måste alltid anpassas till individens förmåga och situation. Sökandens aktiva medverkan for att lösa sina problem kan motverkas om man bortser från personens eget ansvar för
sina förhållanden.
Att inte alla gi\nger fä precis den hjälp man begär kan ibland tvinga en
person att själv ta itu med sina förhållanden på ett konstruktivt sätt. Hjälp
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och stöd som ges helt utan fiirbch~tll. blir liitt passiviserande ll<:h förHinger
hjiilpbcniendet. s,)cialtjiinstcns instiillning till kliemerna bör naturligt vis
hela tidrn vara positiv lll"h tolerant. Ett kravlöst erbjudande av hjiilp kan
ibland uppfattas som likgiltighet för enskilda miinniskors problem. Däremot iir det för socialarbctan:n en tidskriivande och pMrestandc arbetsmetod att engagera sig i nlika miinnisk\lrs livssituati,in l.Kh aktivera dem i en
föriindringspni..:ess. som enligt portalparagrafcns värderingar syftar till att
frigöra llCh ut veckla de enskildas egna resurser.
f/a/111stad.1· /.:.01111111111 delar utredningens uppfattning att insatser för den
enskilde skall utformas och genomföras tillsammans med honom. Kommunen vill emellertid understryka svi\righetcrna i att genomföra cn insats. där
klicnl och socialarbetare har olika uppfattningar llch diir klientens självbest:immanderätt mf1ste respekteras. Detta kräver ansvarskänsla och omdöme hos s1Kialarbctare11 o..:h utbildning i behandlingsarbctc. l'ara /.:.01111111111
menar att man får akta sig for att ha en alltför stor övertro på socialvårdens
miijlighcter att lösa alla problem genom frivillighet.
St·l'rige.1· /.:.01111111111altiii11st1•11u11111qf{'irh1111d påpekar att det är viisentligt
att vårdtagan::n i stl stor utsträckning som möjligt behåller ansvaret för sin
situation. Samtidigt som socialtjiinstcn ger en riitt till bistånd så får detta
bistand inte ges kravlöst. Prestationskrav bör ställas på den enskilde efter
dennes förmåga. Förbundet anser det också angeläget att man vid val av
stöd och bchandlingsformer också tar hänsyn till socialarhetarnas situation. Den anställde skall inte behöva underordna sig vilka situationer som
helst för att den enskilde skall fä en fullständig frihet att välja service. Exempelvis mäste hänsyn tas till socialarbetarens arbetsmiljö. Förbundet anser det därför v;iscntligt alt ansvaret för socialarbetarnas arhetsmiljö påtalas och att även servicetagarna här av olika anledningar måste göra vissa
avsteg från rätten att fritt välja servicc. Detta leder enligt förbundets mening inte till en försämrad relation mellan socialarbetare och servicetagare,
snarare kan relationen hiirav för hå.da parter upplevas som mer ärlig och
att beroendet är ömsesidigt.
Stockholms /.:.11mm1111 menar att möjligheten att efterfråga enstaka sociala tjänster och samtidigt avvisa erbjudanden om andra insatser speglar en
instiillning som i olika sammanhang kommer till uttryck i betiinkandet o..:h
s!lm. enkelt uttryck, tilldelar socialtjänsten rollen att tillhandahålla kunden
vad kunden efterfrågar. Fråga är enligt kommunen om inte utredningen
alltför onyanserat och mt::d förankring i i'.lskådningar som under utredningens arhetc hunnit modifieras. sätter upp kravlösheten som ideal. I alla
mänskliga sammanhang. arhetsliv och föreningsliv, äktenskap, trafik och
affärer. bygger växelverkan mellan människor på ömsesidigt godtagna. uttalade eller underförstådda normer. solidaritetskrav och förväntningar. Att
inom socialtjänstens ram nedklassa ömsesidigheten betyder att man samtidigt nedklassar de människor man har att göra med. Inom dagens socialvård har ju behandlingsarhetet. inte minst inom den frivilliga institutions-
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vården. i mycket hiig grad kommit att betona den ömsesidiga solidariteten
och bestämda krav som individen måste acn·ptera. Betoningen av socialtjiinstens serviceinriktning fär enligt k1;mmunen t. ex. inte innehiira skyldighet att för att göra klienten till viljes medverka till åtgärder som från beh<111dlingssynpunkt bedöms olämpliga.

hm·rii11 delar inte uppfattningen att il! den hjälpsökande skall överHimnas en si\ limgt g[1encle bestämmanderätt som utredningen tänkt sig.
Liksom hittills hör det rn ankomma pt1 den eller dem som har ansvaret för
socialvhrden - socialtjänsteman eller socialnämnd - att fran fall till fall
bedöma vilka ätgän.lcr som lämpligen bör sättas in. Att det därvid gäller att
försöka vinna den hjälphchövandes förtroende och hos honom v1icka en
samarbetsvilja anser hovrätten klart. Men i yttersta fall maste den som
"har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen far det stöd
och den hjälp som de behöver" också ha inte bara möjlighet utan även
skyldighet att i enlighet med detta ansvar bestiimma om hjälpätgärd. Hovrätten finner emellertid att utredningens uttalanden närmast innebär att socialtjänsten befrias frän allt ansvar utöver skyldighet att effektuera beställningar.
Rikspo/isstyre/.1·1·11 konstaterar att utredningens utgi\ngspunkt har varit
att skapa regler för en socialvård som si\ långt möjligt är grundad pä frivillighet frän den hjälphehövandes sida och byggd pä ett förtroendefullt samarbete mellan hjälpsökande och social myndighet samt med st1 fä inslag av
tvi\ng som möjligt. Styrelsen kan i och för sig dela denna grundläggande
uppfattning i fråga om inriktningen av det sociala arbetet. Denna uppfattning får dock inte ensidigt av vård ideologiska motiv drivas stt långt att andra skyddsvärda samhällsintressen helt skjuts i bakgrunden. Polisen är det
samhällsorgan som y1terst bär ansvaret för all allmänhetens krav på säkerhet till liv och hälsa blir tillgodosedda. För att kunna lösa denna uppgift pil
ett godtagbart sätt mäste polisen ha möjlighet att i vissa fall utöva tvtrng
mot bl. a. missbrukare av skilda slag. vilka utgör en fara för sin omgivning
och som inte kan förmås att pa frivillighetens väg söka behandling för sitt
missbruk. Polisens rätt att utöva tvång måste vara stadgad i lag och st1 entydigt uttryckt att nagon tvekan om dess tillämpning inte föreligger. Polisarbetets särskilda beskaffenhet innebär att skilda uppfattningar kan uppkomma om vilka intressen som bör ges företräde i det sociala lagstiftningsarbetet - den hjälpsökandes möjligheter att erhålla frivillig anonym behandling eller andra personers. t. ex. familjemedlemmars krav på omedelhart och effektivt skydd för sin personliga säkerhet. Den avgörande avvägningen av dessa motstaende intressen mäste träffas av lagstiftaren. Enligt
rikspolisstyrelsens uppfattning har utredningen överskattat samhällets
möjligheter att fä framför allt missbrukare av olika berusningsmedel att frivilligt söka vård för sitt missbruk. Styrelsen anser även att den viktiga frilgan om samhällets möjligheter att ingripa med tvång i värdärendcn och vilka myndigheter som i framtidens samhälle bör ta befattning med sadana
S1·1•11
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iircnJen inte fött den ing[1endc behandling som iir nödviindig. En undersiikning lll'h 11tv;irdcring av dessa h.:tydcbef11lla frt1gor framstar lHit1.lir som
niidviindig.

Sii/l.1kapct /.iinkama.1 rik.\fi.irhuml menar att socialutredningens förslag
att all vård av missbrukare skall grundas på frivillighet innebär att sm:ialvå.rden och dess tjänstem~·111 kopplas bort Mtn de verkligt '"besvärliga·· fallen - alltså de som viigrar frivlligvttrd. Därmed kommer den fiir ändamålet
häst utbildade yrkeskttren att i huvudsak uppehålla sig vid de välmotiverade m:h terapibejakande medan de siimst ställda och därmed bäst behövande htinvisas till polisiiira och kriminalvårdande utmarker. Förslaget framstår som ogenomtänkt i synnerhet som skaran av förändringsmotiverade
endast utgör en försvinnande liten del av den totala avvikargruppen. Majoriteten varken vågar eller orkar knyta an till den frivilliga vården. Det
största intresset i vårdplaneringen maste därför läggas på de stora, tunga
och värdskeptiska grupperna. En minoritet av frivilliga får enligt förbundets mening inte bli normgivande för uppbyggnad av den framtida vården.

11.4 Normalisering
Remissinstanserna godtar vad utredningen anför i detta sammanhang.
Borås kommun anser dock att principen om normalisering för socialtjänstens del innebär en viss begränsning i ambitionshänseende. Enligt kommunens mening blir följden av att en social myndighet tar initiativ till service
eller ingripande. dvs. i praktiken går in i närmiljön och verkar i stället för
enskilda att detta upplevs som en särbehandling av både den enskilde individen och av hans omgivning. Socialvårdens erfarenheter härvidlag ger så
klara signaler, att detta mrtste tas på allvar. Kommunen menar att normaliseringsprincipen dfö1"ör fa synnerligen svår att förverkliga inom det område som vanligen benämns socialt behandlingsarbete.

11.5 Principer för värd utom det egna hemmet
Principerna om kontinuitet och flexibilitet tillstyrks eller lämnas utan erinran av n:missinstanserna.
Borås kommun vill dock framhålla att principen om personkontinuitet i
behandlingsarbetet motsägs av den rörlighet som vårt samhälle uppvisar.
Socialarbetare. vårdpersonal etc. byter tjänst, skaffar annat arbete. flyttar
osv. precis som andra arbetstagare. Som exempel anför kommunen.

De 18 tjänster som svarar för behandlingsarbetet på socialkontoret i Borås innehades av 38 socialarbetare under år 1976, dvs. i genomsnitt mer än
två socialarbetare per tjänst. Endast nio tjänster kan uppvisa förutsättningar för kontinuitet i den mening utredningen företräder. Ändå är inte semestervikarier eller vikarier vid längre tids sjukdom inräknade. Räknas även
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detta in blir resultatet över 50 handliiggarc p<'i arton tjiinster under detta år.
Förhtlllandct torde inte vara unikt för Borås.
Kommunen menar att man dft det gäller kontinuiteten sm:ialarbetare klient inte hör utgtl från att denna är regel utan undantag. Det är därför inte
realistiskt att planera rn:h bygga upp hehandlingsinsatser inom socialtjänsten som förutsätter kontinuitet i denna mening.
Remissinstanserna ansluter sig över lag även till närhetsprincipen. Behovet att i vissa fall göra undantag frän denna princip diskuteras dock i flera
remissvar.

.

f,ti11.utvrcl.1·e11
i Giil'il'hor!-:S
liin menar att det kommer att bli synnerligen
.
.
svi\rt för de stora kommunerna all finna familjehem om närhetsprincipen
drivs för htlrt. N ärhetsprincipen kan enligt länsstyrelsens mening inte diskuteras generellt. Genom allmänna uttalanden om denna princip kan det
föreligga risk för att man glömmer vad som egentligen är häst för barnet.
Man måste ocksfl beakta fosterföräldrarnas behov av tid och andrum för
att etablera kontakt med barnet innan de kan ta sig an föräldrarna.
Botkyrka kommun anser att socialvarden i dag fullt medvetet bidrar till
"dåliga" placeringar av barn och vuxna utanför det egna hemmet. i fosterhem och institutioner av olika slag. Placeringarna är "dflliga" på det sättet
att man redan frän början vet att man genom att flytta människor till avlägset belägna fosterhem eller institutioner närmast omöjliggör normal kontakt med klienten och dennes närmaste miljö liksom den kontinuitet socialvården i övrigt eftersträvar i bchandlingsarbetel. I dessa fall väljer oftast
socialvården det minst onda av två onda ting. Det går av någon anledning
inte att fortsätta hjälp- och stödarbetct i det egna hemmet. utan någon form
av separation måste till. Ofta förgäves söker man då efter fosterhem eller i
förekommande fall institutionsvård i klientens närmaste miljö. Kommunen
betonar att socialvärden aktivt måste verka för att tillskapa nödvändiga hehandlingsresurser så nära människors egen miljö som möjligt. Kostnadsansvar och huvudmannaansvar för dessa hehandlingsresurser miistc enligt
kommunens mening bli föremål för närmare studier.
He/sinRhor1:s kommun understryker att fördelarna med närhetsplaceringar är uppenbara och uppger att kommunens socialförvaltning under
försökstiden med det s. k. Skåneprojektet i stor utsträckning placerat barn
i kontrakterade familjehem inom kommunen i stället för som tidigare i
barnhem ptl annan ort. Närheten har dock i vissa fall ockstl inneburit problem genom att tidigare nedbrytande miljö och kamratkontakter varit alltför lätta att nå. Sådana konsekvenser av närhetsprincipen måste enligt
kommunens mening beaktas bl. a. i diskussionerna om ändrat huvudmannaskap för vissa vårdinstitutioncr.

Svcri1:es liikarförb1111d anser att man bör värna om närhetsprincipen stl
långt möjligt. Man måste dock kunna erbjuda klienterna behandling långt
ifrån hemorten. Missbrukare kan behöva vistas i en giftfri miljö utan fres-
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telser att skaffa sig det begärliga preparatet; ungdomar. som på annat sätt
har kommit snett i tillvarnn. kan behöva definitivt miljöombyte. Liknande
synpunkter förs fram av bl. a. Fiire11i11ge11 .'freriges socialchefer.
Fo.1t1•1:fi"iriildrum11s rik.1fiirh1111d intar en mera kritisk instiHlning till niirhetsprincipcn och menar att denna lir tvivelaktig. Inom fostcrbarnsvarden
kan den enligt förbundets mening vara direkt skadlig för ett barns positiva
utvc1:kling. Förbundet pt1pekar att omhiindertagande ofta har skett pä
grund av det biologiska hemmets oförmåga att tillfredsställande klara barnets värd och fostran och frågar sig om de biologiska föriildrarna då. genom sin niirhet. skall gcs stora möjligheter att även i fosterhemmet negativt påverka sina barn. Den ökade belastning som fosterhemmet härvid utsiitts för kan iiventyra barnets fostran och vård. särskilt som kommunerna
i allmänhet inte stiiller nägra hjälpresurser till förfogande. förbundet framhäller ocksi\ att barn och ungdomar med missbruksproblem kan fara illa av
närhetsprincipen. l-"örbundct päpekar vidare att normaliserings- och niirhetsprinciperna anviinds som stöd för att i det Hingsta hålla barn och ungdomar kvar i det biologiska hemmet. gärna med hj;ilp av insatser från familjeterapeuter. vilka iir "pä modet''. Att dessa terapeuter ofta saknar utbildning och kunnande att klara problemen bortser man tyvärr ifrån. Fosterhemmen får milnga gånger ta hand om ungdomar. som på detta sätt alltför länge kvarhållits i ett ohimpligt hem. Att då "reparera" de ofta djupgående störningar som erhållits under lång tid kan enligt förhundet vara näst
intill omöjligt.

11.6 Planering av behandling
De remissinstanser Sl'm yttrar sig i frågan betonar vikten av en sådan hehandlingsplanering som ut redningen föreslår.
Bro1t.1:fi.irch_\'.t:.r..:a11di' rådet menar att uppgiften att beskriva och analysera problem. förv;intade effekter och resultat torde vara en nödvändig del
av arbetet med att utveckla dc sociala metoderna.
l.i'ins.1·1yrclsc11 i Gotlands liin anser att man som grund för den behandlingsplanering som förutsätts bör analysera de förviintade effekterna av
olika åtgiirder för att det bästa alternativet skall kunna väljas. Detta arbetssätt kräver att socialarbetet omstruktureras. Handledning och vidareutbildning av socialarbetarna erfordras också enligt kommunens uppfattning.
LiinHtyrc/scn i M11/miih11s lii11 är av uppfattningen att behandlingsplanering som iir direkt individinriktad bör stödjas upp av konkretiserade mål
och delmål för rehabiliteringen samt att behandlingsplan skall vara obligatorisk för varje enskilt fall.
Stockholms komm1111 vill understryka att socialtjänsten måste lägga upp
långsiktiga behandlingsplaner och att övriga samhällsinsatser. t. ex. ar-
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betsmarknadsorganen. solidariskt mttste st;illa upp och ta sitt ansvar för att
den enskilde skall känna det motiverat all ingå i en behandlingsaktivitct.
Linköpings kommun påpekar att man inom kommunen har prövat systematisk behandlingsplanering som en metod för att undcrliitta medverkan
frän klientens sida och samverkan mellan olika organ. Fiirsöken. som inleddes inom försöksverksamheten Social samverkan. vidareutvecklas nu
inom det s. k. SIRA-projektet (Samverkan i behandlingsarheti:). Kommunen uppger att socialstyrelsen i sin sammanfattande rapport över försi.iksverksamheten med social samverkan drar följande slutsatser om metoder
for utveckling av samverkan i individuellt hehandlingsarhete.
Ett geografiskt avgränsat omr:'tde bör utgöra has.
De organ och den personal som har direktkontakten med klienterna eller
som har tillgäng till behandlingsresurser bör permanent eller tillfälligt ingt1 i
samarbetsgrupper.
Formerna för samverkan bör utvecklas av personalen och ses som en
fortlöpande process för utveckling av arhetsmetoder.
Ett ärendes omfattning och art bör avgöra en samarbetsgrupps sammansättning - endast den personal som är berörd hör delta.
Om syftet är ömsesidig information i flera ärenden samtidigt. bör den
personal delta som kan ge eller bör motta information.
Den metod för behandlingsplanering som redovisas i rapporterna biir
kunna utnyttjas som underlag för utveckling av en gemensam behandlingsplan.
Formerna för klientens medverkan och medansvar måste fortlöpande
diskuteras. Ingen planering fär ske utan klientens direkta eller indirekta
medverkan.
Något organ och n:'tgon medarbetare hos detta måste äta sig att svara för
samordningen av gruppens arbete och fungera som "motor" i utvecklingsarbetet.
Gemensamma utbildningsinsatser som introduktion till och fortlöpande
stöd för samarhehgruppen bör ingå som en integrerad del i personalens
fortbildning.
Systematisk hehandlingsplancring ingår i den del av SI BA-projeklet som
är inriktad på utveckling av metoder i det individuella behandlingsarhetet.
I anslutning härtill syftar projektet också. till att finna en basorganisation
för samverkan ptt primärvårdsnivå. Parallellt sker inom kommunen en successiv anpssning till beslutad gemensam distriktsindelning. Denna indelning avser primärkommunal. landstingskommunal samt statlig verksamhet
på det sociala och medicinska •.i111rådet. Genom den gemensamma gecgr;,fiska indelningen underlättas samverkan i de olika distrikten. Inriktningen
av försöksverksamheten ligger sålunda väl i linje med den utveckling av
det sociala arbetet som utredningen anger. Erfarenheterna hittills visar att
en sådan föriindring av det sociala arbetet innebär en process, som både
tar tid och kräver betydande utbildningsinsatser. Inte minst måste beaktas
de olika synsätt och värderingar i fråga om det sociala/medicinska arbetet
som av naturliga skäl finns bland de många olika yrkesgrupper som har att
samverka.

Örebro och Vilhelmina kommuner är positiva till samverkan i arbetslag
vid behandlingsplaneringen men vill framhålla att inrättandet av arbetslag
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kriiver en längtgäendc anpassning inte enhart av socialtj;instcns utan iivcn
av h:ilso- och sjuk vt1rdens organisation och arhctsformer.

S1·crigcs liih.111:fi'ir/>11nd framhåller att utviirdering av hehandlingen i dag
är ett eftersatt omräde. 1 samband med bchandlingsplanering hör man paralldlt utarhcta utviirderingsinstrument och kontinuerligt utvärdera arbetet. Förbundet menar att detta på kort sikt gagnar den pågi'lcnde verksamheten och pi'l ltmg sikt blir det minst kostnadskrävande siittet att förnya och
effektivisera socialtjänsten.
JO noterar med tillfredsställelse att utredningen så kraftigt understryker

vikten av att en hchandling planeras omsorgsfullt och hl. a. omfattar analys
av vilka förändringar som eftersträvas och av de förviintade effekterna av
olika handlingsalternativ. I JO:s verksamhet har det förekommit en hel del
fall där socialförvaltningar vidtagit värdatgärder till synes närmast för att
"något måste göras". Frånvaron av långsiktig planering har lifta kommit
till uttryck i ryckighet. onödiga omflyttningar av harn osv. JO vill därför
instämma i utredningens överväganden pi'I denna punkt. och i Jet sammanhanget iiven framh[t(la vikten av all hehandlingsplanen och de överv;iganden som förcgt1tt uppriittandet av planen dokumenteras sil att detta material kan tas tillvara i det fortsatta arhctet.

12

Stöd- och hjälpinsatser i hemmet

12.1 Stöd och hjälp i hemmet
Remissinstanserna stöder utredningens uttalande att man si't ltingt möjligt skall respektera den enskildes linskan att ho hemma och inte avsktira
de kontakter som han i regel har där. m1 det giiller harnens situation piltalas emellertid i flera remissvar att denna princip inte för drivas så langt att
barnens rätt till skydd och hjälp kommer i fara. Åtskilliga remissinstanscr
uppehåller sig vid det utbud av sociala tjänster som kriivs för att enskilda
värdbehövande skall kunna bo hemma.
Brott.1:fi'irebyggande rtldet siar fast att ju biittrc och mer varierade insatser som kan göras desto större borde möjligheterna bli att undvika mera
ingripande åtgärder.
Örebro h.ummun vill framhålla all socialtjänsten måste ha tillgäng till
många och rikt differentierade stöd- m:h hjälpåtgärder. Det mctodutvecklingsarbete som hittills bedrivits inom omräd1:t har varit relativt hegränsat
och endast undantagsvis skett med statligt stöd. En ökad statlig satsning
på utveckling av metoder för individinriktade insatser efterlyses därför av
kommunen.
TCO nch Sreriges socio11on!f'iirh1111d ser det som dir1:kt betydelsefullt att
stöd- och hjiilpinsatser har som primär utgängspunkt att den enskilde skall
kunna ho kvar i sitt eget hem och sin normala miljö. Av det skälet anses utbyggnaden av barnomsorg. social hemhjälp och fritidsverksamhet särskilt
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viktig. Dessa funktioni:r hedörns ha stor betydelse lKks<"1 i det individinriktade arbetet. Förutlim dessa allmlint fiirehyggande insatser hör man enligt
dessa h;·1da remissinstanser ocks<I vidareutveckla hemma-hos-arbete. stiidfamiljer, dagcentraler etc. Dessa funktioner niimns som exempel pt1 omrilden diir personal- och resurskriivande utvecklingsarbete m{1ste genomföras. - Liknande synpunkter förs fram av bl. a. SACO/SR. S1111d.1T11lls och
iH1i/111ii /..01111111111er samt Ri/...1:fi'irh1111de1.fi'ir ltiii/11 lit liif..l'!lll'llds111i.1shndare.

Även S1·erigl'.1· .wcio1101111·rs rif...\fi'irh1111d betonar all principen om stödinsatser inom hemmet iir viktigt och att den fordrar ett viil utbyggt niit för
hjiilpinsatser för olika m~tlgrupper. Enligt förhundets mening mihte försöksverksamhet av olika slag understödjas. Förbundet p~1pekar all familjebehandling fordrar väl utbildad personal som terapeuter och att handledarbehovet milste tillgodoses. Förbundet vill även framhrtlla nödviindigheten
av att man skyddar Jen enskildes och familjens integritet viJ valet av vtirdform.
S/..o/ii1·1·rs1vrelse11 konstaterar att resursen '"hemma-hos-terapeuter'" har
ökat inom nagra kommuner och uppger att erfarenheterna av denna verksamhetsform är goda fran skolans sida. Styrelsen framhäller vidare att en
annan stödform. kallad "vuxenkamrat'" ocksa har prövats. Denna stödform innebär. att en vuxen utanför familjen. t. ex. blivande förskolHirare
eller fritidspedagoger, regelhundet sammanträffar med barnet och familjen. Erfarenheterna av denna verksamhet är också positiva.
Statens inl'{mdran·af.. betonar med utgångspunkt frän invandrarnas situation att en förutsättning för att stöd- och hjälpinsatser i hemmet skall ge
önskat resultat är en ökad satsning på utbildning av tvåspråkiga personer
för hemma-hos-insatser av olika slag. Verket menar att tvåspråkiga hemvårdare är av stor betydelse för en invandrarfamilj, om en i vanliga fall
hemarbetande föriilder på grund av sjukhusvistelse eller av annat skäl måste ersättas av kommunal hemvårdare.
Liinsstyrelsen i GiiF/eborgs län ansluter sig till utredningens uppfattning
om förskolans och fritidshemmens betydelsefulla roll i det förebyggande
arbetet och anser att förebyggande åtgärder bör breddas på alla nivå.er.
Länsstyrelsen är också av uppfattningen att hemma-hos-arbete som stödinsats kan vara ytterst värdefull om den är rätt organiserad. Man bör dock
enligt länsstyrelsen vara medveten om att detta är en mycket ingripande
insats i en familj, som ställer stora krav på samtliga parter. - Förslaget om
att engagera stödfamiljer bedömer länsstyrelsen som dåligt underbyggt. Då
denna behandlingsform är relativt ny hade det enligt länsstyrelsens uppfattning varit av värde om utredningen hade redovisat erfarenheter av de
försök som på.gått, t. ex. Skåneprojektet.

Uppsala kommun menar att de former för stöd- och hjälpinsatser i hemmet som utredningen beskriver utgör en sammanställning av de bästa föresatser som finns i dagens socialvärd. Det måste enligt kommunen under-

Prop. 1979/80: 1

168

strykas hur viktigt det iir att det finns viilutbildade familjeterapeuter för all
kunna ge den hj;ilp som behövs. Vidare hör det ske en kraftig uthyggnad av
den barnpsykiatriska vtirden och t:tl fast samarbete utvecklas med socialtjiin s tt:n.
Sol'iologiska institutionen 1·id Stockholms 11ni1•1•rsitet vill poängtera utredningens uppfattning att de miinniskor som behöver hjföp eller stöd i
första hand skall ges dylikt stöd utan omhiindertagande för institutionsvård
och menar att stödsamtal od1 terapi i så stor utstrii1.:kning som möjligt hör
ges i klientens hem eller i en hemliknande miljö.
S1·erigs liikwj('irhund framhäller att hemma-hos-arbetet under de senaste åren inte hara har utvidgats i flera kommuner utan att det dessutom har
utvecklats. Man har kunnat giira upp en läroplan som redan tilllimpats. I
mänga kommuner finns det dock fortfarandt: hemterapeuter som inte bara
saknar utbildning utan dessutom saknar kompetent handledning. Fiirhundet påpekar att arbetet - om det bedrivs på ett sadant sätt - kan kda till
all so1.:iala missförhållanden döijs och konserveras hos familjerna och att
terapeuten utsätts för onödigt slitage. Kommunerna hör därför enligt förbundets mening organisera hemma-hos-arbetet så att hemterapeuterna ges
möjlighet till regelbunden handledning m:h adekvat utbildning. Förbundet
vill vidare framhålla vikten av att man kontinuerligt mäter effekten av behandlingen. Man mf1ste enligt förbundet vara uppmärksam på risken av att
det kan föreligga dolda missförhållanden. t. ex. barnmisshandel.
Fiire11inge11 S\'t'rii;es soci11/d1eji•r ansluter sig till utredningens förslag
men vill peka pi\. ett för mänga kommuner hetydande problem. Efterfri\.gan
på barnvårdare stiger i stort sett i takt med utbyggnaden av daghem och fritidshem trots de förbättrade förrni\.nerna inom föräldraförsäkringen. Trots
de speciella rekryteringskampanjer som bedrivs har det ofta inte varit möjligt att fä tillriickligt mt:d personal till verksamheten. Barnvi\.rdarna arbetar
alltid ensamma och upplever sig därför ofta isolerade i sitt arbete. för att
minska denna isolering - och därigenom på sikt förbättra rekryteringsmöjligheterna - bör enligt föreningens mening möjligheterna att knyta barnvi\.rdarna till daghemmen undersökas. Ett visst hinder för en sådan omorganisation utgörs dock av nuvarande statsbidragsbestämmelser för social
hemhjälp. Enligt dessa bestämmelser utgår ej statshidrag för del av löner.
som avser barnvårdares tjänstgöring på barnstuga. Föreningen förespråkar
därför en ändring av statsbidragsbestämmelserna i denna del. Stockholms
kommrm företräder samma {I.sikt men vill för egen del framhålla att det med
tanke på den utbyggnad av daghems- och fritidsverksamheten som f. n.
sker är tveksamt om det för framtiden blir möjligt att i tillräcklig omfattning rekrytera barnvårdare - eventuella stimulansåtgärder till trots. Troligen kommer insatser av helt annat slag att krävas för att tillförsäkra barnen
omsorg under deras sjukdomsperioder. En sådan insats kan enligt kommunen vara utbyggd föriildraförsäkring.
Skclll'.fied kommun understryker vikten av att de erfarenheter som görs
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av stöd- m:h hjiilpinsatser i hemmet utvärderas och att kunskap om erfarenheterna sprids.

St11ckholms kommun he!onar att olika stiid- o..::h hjiilpinsatser i hemmet
inte får anviindas som ett alternativ till omhändertagande av ett barn som
uppenbart far illa i sin hemmiljö.

JO utgår från utredningens uttalande att niir det giiller underäriga som
måste beredas värd utom hemmet det skall i"\ligga soeialniimnden att verka
for att vården så snart som möjligt åter kan förliiggas till den undcräriges
eget hem. Detta uttalande iir enligt JO:s uppfattning alltför kategoriskt.
Skulle det tilliimpas som det iir formulerat. skulle man s{1 snart fi:irbiittringar i barnets hemförhållanden kunde antas ha intriitt verka for att harnet
skulle

rn

komma hem på försök. Erfarenheten siiger att en \{1dan tilbmp-

ning iir direkt oliimplig ur harncts synpunkt o..::h kan fa oly\:kliga konsekvenser för barnets utve\.:kling. Det hör diirfor enligt JO:s mening klargöras att man inte avser att uppmuntra ständiga försök med att flytta hem
omhändertagna barn. Över huvud taget hör omplaceringar av harn undvikas. Som riktmärke bör giilla att harnet inte flyttas förriin man kiinner sig
någorlunda säker på att den nya pl<Keringen kan hli varaktig. Detta bör
glilla säväl vid ått:rtlyttning till föräldrahemmet som vid flyttning till annat
hem.
Aven Helsi11ghnrg.1· /,111111111111 anser att utredningen uttalar sig alltför kategoriskt dr1 det giiller skyldigheten att verka för att viirden av harnet i1ter
förHiggs till det egna hemme!. Kommunen vill framh;tlla. att vissa hemmiljöer lir uppenhart skadliga for harn 11ch ungdomar och kommer att si1 förhli
även efter behandlingsinsatser frf111 socialtjänsten. Vi1rden av barn och
ungdomar fri1n si1dana hem

m~1stc

diirför

inrikta~

p:1 en frigörelse

fr~1n

för-

iildrar och tidigare hemmiljö.

S/..J1-dc /..01111111111 pekar pi\ att risker finns för att insatser i hemmet görs
till ett si1 övergripande medel. att missförhi1llanden tolereras. som yllerst
gi1r ut över barnen. vilka ej har möjligheter att freda sig eller att föra sin talan. I barnfamiljerna mi1stc alltid vissa grundförutsättningar finnas i form
av samarbetsvilja hos forUldrarna. en materiell och
trygghet och

tillg~ing

k~inslom~issig

grund-

till stöd av det slag. som socialutredningen r;iknar upp

för att insatser i hemmet skall bli meningsfulla. Fiirc11i11gc11 .'freriges socialchtfer och Luleli /..01111111111 ger uttryck för liknande i1sikter.

12.2 Familjeradgivning
förslaget att den kommunala socialtjänsten skall vara huvudman för familjerädgivningsverksamheten tillstyrks i princip av det övcrvUgande antalet rcmissinstanser som har yttrat sig i fri'l.gan. Till dessa hör socialstyre/sen. liinsstyrelsema i Stockholms. Up11.rnla. Östergi)tlands . .liinkiipings.
Kalmar, Blekinge. Hallands. Skarahorgs. \/ärm/ands. K11pparh1•rgs och
Giivlehorgs liin, hamomsorgsgmppen, Komm1111fiirh1111det. l.andstings-
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.forh1111dc t . .f lertall' t k1 !l1111111111·r. K' 1111111111111 I- 'ich l1111ilst i ngsa nst ii /Ida .fi1111 il}1'r1/dg i 1·a rcs ./i"ir,·11i11g. Ö1·1·n·11kamas riksf("irlm111/. S1·1'11.1ka Diak1>11sii//skaf'l'/. S1·1'rigl'.I social/i"irh1111d. 1.0. SACO/SR. S1·erig<'.1· .wcio1101111'rs rik.1fiirh11111l. S 1·crig1'.1· hi kw:fi"irh11 llll. S1·erigcs k 01111111111a I (iii 11sl 1·11w111w.fi"irh111111.
S1·c11ska kyrkans di11k1111i11ii11111d. L>degatit1111'/I .fi"ir Ji1111iUcnldgirni11g och
KDS.
Flera av de remissinstanscr som tillstyrker förslaget ger dm.:k uttryck för
tveksamhet dt1 det gäller de mindre kommunernas möjligheter att anordna
familjeri'tdgivning.

K 01111111111.fi.irlmndet anser att för de mindre kommunerna som inte har
hehov av tjiinster i större omfallning hör den hittillsvarande landstingsorganiserade familjcrridgivningen, men med möjlighet för kommunerna att
köpa tjänslt:r. vara en möjlighet till all erhalla en välhemannad familjeradgivningshyras resurser utan att hchöva hygga ut di::nna verksamhet med ett
helt personalteam eller all anviinda inom denna specialitet outbild.id och
orutinerad personal. - Utvägen att i niigon form behi\lla familjeradgivningsverksamhet inom landstingen för att lösa de mindre kömmum:rnas
problem förordas ocksi't av /iinsstyrc/senw i l/alla11d.1·. Skarahorgs och
Kopparbergs län samt Grums kommun.
Möjligheten för mindre kommuner att samordna verksamheten påtalas
rik~Fh·bund, S1·erigcs kommunal(jiinsl emw1111(/i:irh11nd och S1•ensk kura tor.1j("ircning.
Fami(ielag.1.rnkkunniga anser att åtskilliga sk;il kan anföras för att ett
landstingskommunalt huvudmannaskap vore att föredra medan andra skäl.
särskilt att familjerådgivningen pi't sina håll byggts upp av primärkommunen. kan tala för en annan lösning. Primiirkommunult huvudmannaskap i
sa obestämda former som socialutredningen foreslär kan dock Hinkas leda
till att landstingen lägger ner sin rådgivningsvcrksamhet utan att prim~ir
kommunerna bygger ut familjeri'tdgivningen i tillräcklig omfattning. Den
vikt man tillmätt familjerådgivningen vid 1973 års skilsmässoreform m:h
bl. a. det förhållandet att mt:dlingsinstitutet ansi'tgs böra besti't endast övergångs vis i väntan på familjeriidgivningens utbyggnad talar enligt de sakkunnigas mening för att familjerådgivningens organisation och ställning
hör regleras närmare genom en av riksdagen antagen lag i vilken enskildas
rätt till familjerådgivning uttryckligen slås fast. I en sådan lag måste fastläggas var skyldigheten att anordna familjerådgivning skall ligga, men till
detta har de sakkunniga inte ansett sig ha anledning att f. n. ta smitning.
SkiJi·de kommun menar att huvudmannafrågan bör lämnas öppen för frivilliga överenskommelser mellan kommuner och landsting inom resp. län.
Enligt J.andsting~j()rbundets åsikt bör övergångsbestämmelser utfärdas,
som bl. a. underlättar samverkan kring förändringen av familjcrådgivningen kommunerna emellan och mellan kommuner och landsting. Inte minst
viktigt är att finna former för konsultmedverkan från psykiater. gynekolog,
den psykiska barn- och ungdomsvården och andra av landstingens verk-

av bl. a. litlho kommun. Sreriges .mcionomers
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samhcter. Det kan enligt forhundets uppfattning inte uteslutas att det i vissa delar av landet kan visa sig liimpligt att landstinget under en

övergfmg~

tid behåller huvudmannaskapet.
Ett mindre antal remissinstanser tar helt avqtmd fri'm primiirkommunalt
ansvar för familjerhdgivningsverksamhcten.
Botkyrka k111111111111 menar att det iir lika sjlilvklart som betriiffande t. ex.
mödraverksamheten att huvudmannaskapet finns hos landstinget. dä man i
annat fall kan befara att kommuner som blist hehöver dessa resurser av
ekonomiska skiil inte klarar av en erforderlig utbyggnad.
Karlstads kom1111111 framhåller att familjerädgivningsenheterna i landet
drivs huvudsakligen i landstingkommunal regi och finner det tveksamt om
ett överförande av huvudmannaskapet till kommunerna skulle innehiira
ntlgra fördelar. Skiilen för detta stlillningstagandc iir enligt kommunen att
de flesta landsting redan har en fungerande familjcrådgivning och dessutom har lättare iin kommunerna att knyta lärarkonsulter till verksamheten, att de landstingsanstiillda rådgivarna kan arbeta över kommungränserna. att mindre kommuner kan förutsättas fä svärigheter att rekrytera personal med adekvat utbildning och förslaget om gemensam tjänst för flera
kommuner torde medföra avsevärda organisatoriska problem samt att siirskilda sekretessregler giiller for familjerådgivningen. Mycket synes enligt
kommunens mening i stället tala för att verksamheten hihehf1lls som en
landstingskommunal angcfagcnhet -·· liksom PB lJ enligt utredningens förslag. Samma argument som används i det sammanhanget kunde vara tillliimpliga avseende familjerådgivningen. Kommunen anser slutligen att tillgängligheten bör ökas genom ett utbyggt filialsystem och verksamheten
göras mera känd genom bättre information.
\/iisterils ko1111111111 anser inte att det finns skäl att som utredningen föreslår överföra familjerådgivningen från landstinget till kommunerna. Den
nuvarande verksamheten fungerar enligt kommunens uppfattning av allt
att döma tillfredsställande. Då ett kommunalt huvudmannaskap skulle
medföra problem i fråga om sekretess och tillgång till medicinsk expertis
finns risk för att familjeradgivningen skulle bli mindre attraktiv i allmänhetens ögon.

S1·ensk11 liikaresiil/.1·ka11et

understryker att

familjcrådgivningen

pä

många håll har funnit sin form och gör en väsentlig insats med hl. a. rclationsbearbetning inom familjerna. Övc1förs familjeradgivningen till kommunerna finns det enligt sällskapet risk för en försämring av denna verksamhet. Särskilt de sma kommunerna kan knappast tänkas lösa sin familjerädgivning på annat sätt än att den för uppgå i den övriga socialvården.
Risk finns di\. att verksamheten förlorar sin profilering. Även Tierps kom-

1111111 tar främst de små kommunernas svårigheter att anordna familjerädgivning som intäkt för att förorda ett fortsatt landstingskommunalt huvudmannaskap.
Ett betydande antal remissinstanser anser att familjcrädgivningen bör
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vara en lagstadgad uppgift för kommunerna eller. i vissa fall. att behovet
av verksamheten pi1 annat siitt bör markeras tydligare iin i förslaget.

l.ii11s.11yrd.1·c11 i Srockho/ms lii11 anser det otillfredssfal\amlc att utredningen inte i lagförslaget niirmare har angett och definierat familjerådgivningwerksamheten som en lagstadgad uppgift för kommunen. Detta kan
enligt liinsstyrelsens mening bl. a. leda till komplikationer i sckretesshän~eendc.

Enligt lli11ss1yrd1t11 i U111>.1llill hin inger det en viss oro att man nu. i motsats till i principbetiinkanJet. inte talar om verksamheten som en lagstadgad skyldighet för kommunerna. Liinsstyrelsen framhäller att familjeri1dgivningcn iir en etahlerad verksamhet i samhiillet och vill understryka vikten av att den i framtiden fttr hehälla sin siirpriigel. s;1viil vad giil\er innehållet som hestiimmelscrna om sckrete!>S, bcfril'lse frän skyldighet att vittna
etc. Att verksamheten överförs till kommunerna iir likaledes en fördel men
den hi.ir ges en sil.dan organisation att ingen tvekan uppstår hos allmänheten om dess oförändrade karaktiir.

Fllmi/jl'illgs.rnkk111111igu anför att man med utgt111gspunkt från utredningens tidigare deklaration att familjerf1dgivningen skall regleras i lag hade
viinta\ >.ig att i lagförslagen finna konkreta hesHimmclser um familjer:1dgivningen. Si'1dana saknas emellertid och i sbllet finner man nt1gra allmiinna
regler om socialnämndens uppgifter. De sakkunniga anser att sådana allmiint hållna regler inte iir tillräckliga.

S1·c11skll Di11ko11.1iill.1ka1w1 menar att verk'iamheten lätt kan sugas upp i
den allmiinna socialtjiinstcn om den inte regleras i lag. Verksamheten riskerar hiirigenom att förlora sin särart och specifika uppgift.
Andra rcmissinstanser som anser att kommunerna i sucialtjiinstlagen
bör åliiggas skyldighet att anordna familjert\dgivning är /iin.1·s1yrcis<'ll i

ö.,1ergii//1111ds liin, Komm111(/('irh1111cfrr, S1ockholms, /le/ho och H11/m.\1C1CI.\·
komm111u·r. Kom1111m1il- och /a11ds1i11g.1·1111s1iillda }i1mi(iercldgil'Cll'l'.1· f("ire11i11g. S1·c11sk kura/or.\fi'irening, Ö1·er1·llk11nw.1· rik.1:fi'ir/)f(11i/, Sl'C-rigt'.1· sociu(fi'irh1111d. Sraigcs socio1111mers rik.\f<'irhlll1d, S1·t·11.1/..u kyrka11.1 diako11iniim11d. Ddeg11lio11c11 .fi'irfi1111i(iert/Jgirni11g och KDS.
L1111d.1·1i11g.1:fi"irh1111Jc1 framhåller att det forhällandct att förslaget ang[1ende familjerhdgivningcn niirmast har formen av en rekommendation k;1n
inge vissa farhågor för dess framtid. Verksamht:ten blir beroende av kommunernas prioriteringar och detta kan - speciellt i mindre kommuner - leda till att invånarna i ännu mindre utstriickning än nu för tillgång till detta
stöd. Landstingsförbundet tillstyrker emellertid trots allt förslaget i denna
utformning men vill markera hetydelsen av att en väl fungerande rådgivning kommer till stånd.
Fragan om famifjerådgivningsverksamhetens organisatoriska placering
inom kommunen diskuteras av åtskilliga remissinstanser. Flertalet av
dessa finner att verksamheten hör bilda en särskild enhet eller motsvarande inom socialvårdsförvaltningcn.
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Lii11sstyrl'lsc11 i K11/111ar lii11 anser alt en förutsiittning för en rationellt
fungerande familjeriidgivning iir att rädgivningen utgör en sjiilvstiindig enhet. avgriinsad till organisation 11ch lokal. med utsagd inriktning pä relationsbehandling. Klienternas kontakt med familjerådgivningen skall vidare
alltid vara frivillig.
Lä11.1·styrd1·<·11 i Ciiil'l<·horg.1· l<i11 framhfdlcr att efter ~5 tirs fiirsöksverksamhet inom landsting och nägra primiirkommuner med mycket goda erfarenheter har familjerådgivningsorganisationen fätt en yrkeskår som specialiserat sig på samlevnadsprohlem och som genom vidareutbildning och yrkeserfarenhet tilhignat sig fördjupade kunskaper i relationsbehandling. Om
tamiljerädgivningen även efter inlemmande! i den kommunala socialvårdsomsorgen skall ha möjlighet att vidare ut veckla metoder etc. hör den enligt
hinsstyrelsens uppfattning hilda en särskild enhet inom socialförvaltningen.
Fa111i/jelag.1"rnkk111111iga betonar att familjerådgivningen maste ges en
frän kommunens socialvärd fristående stiillning om den skall kunna bibehålla det fulla förtroende från allmänheten som byggts upp under försöksverksamheten.
Kom1111111.fi.'irh111ulet tar avständ från tanken att familjcrådgivningen bör
ingå som en även lokalmässigt integrerad avdelning inom socialbyrån.
Verksamheten torde enligt förbundet närmast böra jämföras med samhällets erbjudande av rättshjälp. somatisk och psykisk hälso- och sjukvård.
yrkesrädgivning etc .. vilka verksamheter också har social inriktning utan
att för den skull lokalmässigt samordnas med socialtjänsten - exemplifierade verksamheter ej ens organisatoriskt.
l.a11dsting.1fiirb1111det finner det naturligt att organisationen görs beroende av lokala förhållanden och resurser. De gångna årens erfarenheter har
emellertid enligt förbundet visat att familjerådgivningen fungerar biist om
den fär bilda en särskild enhet med möjligheter till lagarbete mellan nera
rådgivare.
Sl'l'nska kyrkans diakoniniimnd och Delegationen Fir.fi1mi(icrtldgi1·11ing
förordar att verksamheten organiseras som en siirskild enhet och anför i
likalydande yttranden.
Vi anser det mycket oroande att som utredningen uttalar. kommunerna
ska ha frihet "att - med beaktande av de särskilda förutsättningar som
angivits i principbetiinkandct -· viilja den organisatoriska lösning som
kommunen finner lämplig." Det kommer att innebära mycket stora risker
för familjerådgivningcns fortsatta verksamhet och kvalitet. Den yttersta
konsekvensen blir att en kommun "bakar in" familjerådgivningen i den
allmänna socialtjiinstcn med motivering att socialtjänstens omfattning också inbegriper familjerådgivning. Genom detta kommer den lina metodik
och arbetssätt att brytas ner. som byggts upp under avsevärd tid. Det kan
inte vara rimligt att en drygt 25-årig försöksverksamhet. som visat en så
positiv utveckling och som vunnit så stor respekt och förtroende. nu ska
riskera att allvarligt försämras.
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Detta kommer all drabba den enskilde individen m:h dennes familj. Den
helhetssyn som utredningen sf1 positivt bejakar kan inte behöva innebiira
att socialtjiinsten ska integro:ra den nu st1 viil fungerande familjerädgivningcn. Tvärtom mäste detta att hiivda miinniskans helhetssyn innebiira
att man först~1r att i vissa ömtåliga situationer. t. ex. i samlevnadskonflikter. behöver miinniskor fä kiinna lugn och trygghet i en avskild miljö. diir
det linns tillrikkligt mo:d tid avsatt l"ör varje ärende. Vi mhstc vara realistiska och se att sådana resurser f. n. inte finns och under avseviird tid framöver inte kommer att kunna erbjudas av kommunerna dä det giilkr den allmiinna socialtjiinsten.

Kom m 1111a I- '1c ·h la11cls1 ing.\'l/11.1 tii I/cl 11 .fi1111i(ienl dgil ·a res .f i'ir1•11i11g an för.

Det fanns i utredningens behandling av familjcrädgivningsverksamheten
i prineipbetiinkandet en tilltro till familjerädgivning som resurs. Även om
denna i dag är en fungerande verksamhet som kvalitativt sett gör en betydande förebyggande insats i vårt samhiille så är den en i förhällandc till socialvården i stort mycket liten verksamhet. Om den skall kunna bevaras
som resurs mäste dess speciella karaktiir bibehållas. Om den integreras i
socialtjänsten utan att bli en egen enhet med speciell utformning och standard kommer denna speciella karaktär att gå förlorad. Familjerädgivningens förebyggande insats kommer d~ att försvagas i stället för att förstärkas
som utredningen avsett. Vissa remissinstansers fiirslag att lösa rollkonflikter genom byte av .. handläggare" verkar mot denna bakgrund helt orealistiskt. Om klienter skulle få bnnedom om att deras familjerådgivare i andra
sammanhang kan åliiggas att exempelvis göra vårdnadsutredningar. skulle
detta bli ett allvarligt hinder för den öppenhet frän deras sida som är förutsättningen för att fä hjälp i en rclationskontlikt. Det är uppenbart. att allmänhetens förtroende för kommunens familje rådgivning under sådana förhållanden skulle undergrävas. Vissa rcmissinstanser j~imslliller som en
konsekvens av helhetssynen samlevnadsproblem med symtom av olika
slag. Enligt vftr erfarenhet kan relationskontlikter i hem och familj. om de
inte behandlas i tid. utvecklas till olika former av sociala. psykosomatiska
eller psykiska symtom både hos vuxna och barn. som ofta kräver mångdubbelt större insatser fri'tn samhällets sida. I detta perspektiv medverkar
familjerädgivningsverksamhetcn till samhi\llsbesparingar. Vidare pästas
av en rad remissinstanser "att samlevnadsproblem inte på något principiellt sätt skiljer sig frän andra former av sociala störningar och ofta är intimt relaterade till andra sociala problem ... Vi som har direkt erfarenhet av
familjerådgivningsarbcte vet att de relationsproblem vi arbetar med ofta
för berörda parter innehär att ta stiillning till en familjs splittring eller fortlevande. och att detta upplevs som en djupt personlig fräga. Visst kan "sociala störningar" både vara en av orsakerna till samlevnadsproblcm och bli
följden av sådana. Men i den aktuella situation. då motsättningarna blivit
så djupa att man söker en utomstäende för att finna en lösning. eller då
man inför en separation eller skilsmiissa vill ha hjälp att enas i vårdnadsoch umgängesfrägan. är det inte som "en form av social störning som inte
på något principiellt sätt skiljer sig från andra former av sociala störningar" man upplever detta utan som en otillriicklighet på det personliga
planet. Vi vet att vad människor i denna ömtåliga och kanske livsavgörande situation efte1frågar inte iir allroundinriktade och allroundkunniga so-
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cialarbetare. hur skickliga de iin iir. utan m~inniskor vars speciella yrkesinriktning. kunskaper och yrkeserfan:nhet kan tiinkas garantera art man for
lien h_iiilp man behöver.
Familjertidgivningen har drygt 2.'i {1rs erfarenhet av att behandla n~la
tionskonflikter mellan i första hand de vuxna parterna i en famiij. som ofta
söker hjiilp i krissituationer. Familjeri1dgivarna ;ir socionomer med lång erfarenhet av socialt arbt::te och mentalhygienisk vidart:utbildning. En ny familjertidgivare erhäller i sitt bt.?handlingsarbete fortlöpande handledning
under minst ett är av en erfaren kollega. Att st;indigt arbeta med mlinniskors inbördes konflikter iir personligt och psykologiskt krtivande. 1nom
familjerådgivningen pi\går alltsedan verksamhetens början en kontinuerlig
metodutveckling. Den standard detta ger har skapat ett fast grundat förtroende hos företrädare för andra institutioner och hos allmänheten för
denna form av psykosocialt behandlingsarbete. En enkiitundersökning
som gjon.Jcs vid familjcrådgivningen i Stockholms kommun 1973 visar att
familjerådgivning efterfrågas i alla samhiillsgrupper. Detta bekräftas ytterligare av inom Stockholms och Malmö kommuner samt inom Kopparbergs
Hin gjorda översikter av klienternas yrkestillhörighet. Det kan ytterligare
understrykas hur viktigt det varit att verksamheten initialt präglats av en
psykosocial grundsyn som ocksä avspeglats i all den administrativa ledningen innehas av en socionom. Verksamheten har i hög grad befriats från
sjukdomsprägel. vilket varit gynnsamt. Friheten att utveckla adekvata behandlings- och arbetsmetoder har bidragit till en klar profilering och en befäst yrkesidentitet hos familjerådgivarna. Föreningens årliga studiedagar
har bidragit till att verksamheten kunnat utvecklas och hälla en relativt enhetlig standard över hela landet. Med h;insyn till familjerädgivningsverksamhetens utformning och standard samt till tillgangen pä erfarna handledare placerar fortbildningskurserna vid Socialhögskolan i Stockholm och
Lund elever för i utbildningen ingående handledd praktik bl. a. pti tillgängliga familjeradgivningshyri\er. Hiirigenom är familjerådgivningsverksamheten redan en utbildningsresurs för socialvården. Genom att den
kommande statliga psykoterapiuthildningen av samma skäl räknar med familjerådgivningshyrå.er som utbildningsinstitutioner kan familjertidgivningen som utbildningsresurs komma att ytterligare förstärkas. Två av de
16 handledare som utbildades vid den forsla statliga handledarutbildningen
i UKÄ:s regi var familjerådgivare.
Den av utredningen uttalade friheten för kommunen ··au - med beaktande av de särskilda förutsLittningar som angivits i principbetiinkandet viilja den organisatoriska lösning som kommunen finner Himplig'" kan resultera i att den resurs som familjerå.dgivningsvcrksamheten hade avsetts
bli i den framtida socialtj~insten utplånas. Om verksamhetens organisation
och standard inte på nagot sätt regleras kommer följden att bli att flertalet
kommuner inte kommer att kunna erbjuda en familjcrådgivning med dagens utformning och standard. I detta Hige kommer människor med goda
ekonomiska möjligheter att vända sig till privata familjeterapeuter med
skiftande utbildning och metodik och miinniskor med religiös anknytning
till kyrkliga familjcrådgivningsbyräer. Ett sådant segregerandc utbud av
hjälpmöjligheter i familje- och andra relationskonflikter skulle vara synnerligen olyckligt och även på detta område leda till en ökad ojämlikhet.
Andra remissinstanser som föredrar att verksamheten anordnas i en särskild enhet är lii11sstyrl'iscma i Östcrxiitlands och .lii11kiipi11gs /ii11 samt

Håho. Helsi111<horgs. Halmstads och Borås ko1111111111a.
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Socials1yrd1e11 finner det uppenbart att familjcrt1dgivningcn pä. vissa or·
ler H111 större fi_irutsiittningar att utveckla metoder för sin verksamhet iin
socialvärden i övrigt. Ett organisatoriskt im1rdnande av familjerf1dgivning-

en i socialtjiinsten bör sitkdes enligt styrelsens mening rn positiva effekter
for socialtjiinsten i sin helhet och förordas diirfi_ir av styrelsen. Under en
iivergångstid kan dock organisatoriska lösningar inom socialtjiinsten behöv;1 söka~. som ger möjligheter till iimscsesidigt kunskapsutbyte mellan familjeri1dgivningen och övrig verksamhet för all på längre sikt leda till integrenng.
Skl'!li:fie1/ k.01111111111 p[ipekar att frhgan om verksamhetens organisatoris-

k<t placering

~jiilvfallet

måste bli föremål för överläggningar med berörd

pcrsonal l1Ch fackliga organisatil1ner, men kommunen vill närmast ansluta
sig till en lösning sl1m innchiir all familjerädgivningen ingär som funktion i
socialvi1rden utan att vara en siirskild organisatorisk enhet.
SACO/SR betonar all det är viktigt att familjeradgivningen inte försämras och förlorar sin profil om den överförs till kommunerna. Siirskilt de
~må

kommunerna kan dock cnligt organisationen knappast tänkas lösa sin
familjerädgivning pf1 annat sätt iin att den får uppgtt i dcn övriga socialtjänsten. S1·erige.1· liikarfiirh1111d iir av samma uppfattning.
Sl'erigcs socionomer.1 riksfi'irh1111d anser att när kvalitativa resurser på
sikt har byggts upp inom socialtjiinstens hehandlingsinriktade verksamhet
hör familjcrådgivningen integreras i den reguljära sociala verksamheten.
Detta måste dock ses som en lösning ptt lång sikt. Till dess är det nödvändigt att familjertidgivningcn. som i dag fyller en myckct viktig funktion. under en relativt lång övergängsperiod utformas som en särskild enhet eller
motsvarande inom socialvårdsförvaltningen. Förbundet vill vidare understryka att överföringen av verksamheten till kommunerna kräver klara
övergångsbestämmelser och direktiv stl att inriittandet av familjerådgivningcn inom socialtj~insten svarar mot de principer som socialutredningen
anger som förutsättningar för verksamheten. Det finns annars en mycket
stor risk att den kvalitativa resurs som familjerådgivningen i dag utgör försvmner.
Si·eriges komn1111w/(jä11.11ema1111a.fi"irh1111d understryker att de individuellt inriktade insatserna måste ske uti frän en helhetssyn. För att tilliigna sig
denna helhetssyn hehöver socialarhetarna arheta med hela socialtjänsten.
Bl. a. hiirfor bör enligt förhundets mening familjerådgivningen integreras
med socialtjänstens övriga arbetsuppgifter. Den specialistkunskap som familjcrädgivningen besitter kommer att bli en betydande tillgång för socialtjiinsten. Socialvärden bedriver redan familjerådgivning och det framstår
som naturligt att socialtjänsten i huvudsak bör ansvara för och erbjuda sädana tjänster även i fortsättningen.
Den familjerådgivningsverksamhet som bedrivs av bl. a. kyrkan och ideella organisationer berörs i flera remissvar.
Fumi(ie/ags.1akk111111iga anser det angeläget att påpeka att familjerådgiv-
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ningshyråer som drivs av ideella organisationer bör ges möjligheter att
sin verksamhet.
Uppsala kom1111111 framhåller att kommunerna inte skall ha monopol på
familjerådgivning och att samarbete bör kunna ske med t. ex. kyrkan.
s\"('/lSka Diakonsii/lskapct anför.

forts~itta

Diakonsällskapet. som i samarbete med Stadsmissionen i Stockholm
driver en Kyrkans byrå för familjerådgivning och personlig rådgivning. vill
här erinra om den tillgång som den kyrkliga/ekumeniska familjerådgivningen utgör. både som komplement till kommunernas och landstingens byråer
och som ett alternativ för människor i ett pluralistiskt samhälle. Den kyrkliga/ekumeniska familjerådgivningen är en väl fungerande verksamhet.
som sedan 1954 arbetar med samma målsättning som kommunernas/landstingens byråer. Denna verksamhet torde även i framtiden komma att fortsätta. Diakonsällskapet önskar därför särskilt betona vikten av att familjerådgivningsverksamhcten byggs ut i den omfattning som föreslagits i socialutredningens principbetänkande såsom en lagstadgad uppgift för kommunerna. och av att samarbete bör ske mellan kommunernas familjerådgivning och den kyrkliga/ekumeniska familje rådgivningen. där kvalificerad
personal med erfarenhet från sådan rådgivning borde vara en tillgång för
samhället.
De/eg<llio11c11 fiir fami/jerådgirning anför.
Jämsides med samhällets familjerådgivning bedriver kyrkorna sedan
1953 sådan verksamhet vid 23 byråer och med ca 30 familjerådgivare anställda. Under 1976 handlades ca 2000 ärenden. Sedan 1974 finns en delegation för familjerådgivning som är en riksorganisation för den kyrkliga/ekumeniska familjerådgivningen. Delegationen är ekumeniskt uppbyggd och har till uppgift att främja utvecklingen med kyrklig/ekumenisk
familjerådgivning. Det föreligger f. n. ett stort intresse för denna verksamhet hos kyrkorna. Man är väl medveten om att samlevnadsproblem finns
bland alla kategorier och man ser verksamheten som ett led i det diakonala
och själavärdande arbetet i församlingarna. Det är självklart att också kyrkorna bedriver familjerådgivning, eftersom man medverkar till att människor ingår äktenskap (vigseln) och tidigare medverkade i samband med separation (den obligatoriska medlingen). Det är naturligt att man tillhandahåller hjälp när människor får problem i sina relationer. Vi ser den kyrkliga/ekumeniska familjerådgivningen som ett komplement till samhällets
verksamhet och anser att båda verksamheterna behöver utvecklas och
växa fram sida vid sida. Detta för att erbjuda människor valmöjlighet då
man befinner sig i en krissituation. Rätten att få välja den verksamhet man
har mest förtroende för anser vi vara en självklarhet om man skall kunna
hävda att man omfattar en helhetssyn av människan. Till de kyrkliga/ekumeniska byråerna kommer alla kategorier av människor och inte bara
kristna. Anledningen till att man vänder sig till våra byråer kan vara att
man känner trygghet då det gäller oron inför register och journaler. Våra
byråer ligger ofta lugnt och enskilt och uppfattas inte som någon "myndighet" eller "organisation". Av lång erfarenhet vet vi att detta är-viktiga faktorer att ta hänsyn till då människor är i kris och söker familjcrådgivning.
Vi har samma höga krav då det gäller medarbetarnas kompetens. som man
har vid samhällets byråer. Våra konsultteam har samma sammansättning
12 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr. I. Del B
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men vi har dessutom en priist med. Siittet att arheta på skiljer sig inte frän
samhiillets hyrfler. men den som kt,mmer till en kyrklig/ekumenisk byra
skall naturligtvis kunna fä diskutera livshsk~ldningsfri1gor pft samma sjiilvklara siitt som man diskuterar i.ivriga fri:\gor. Delegationen för familjerftdgivning driver des~utom forthildning bland sina medarhetare. Till dessa
fortbildningskurser inbjuds ocksä familjerädgivare från samhiillets hyråer.
Kurserna gar iiver tre är med en intensiv kursvecka var:ie sommar med studier pt1 hemorten. Familjerådgivningens metodik iir huvudämnet. Dessutom anordnas årliga studiedagar med aktuella tema. Delegationen för familjerådgivning har ocksft samarbete med den kyrkliga familjeradgivningen i Danmark. Finland och Norge. Medarbetarna vid hyråerna är aktivt
engagerade i utätriktat arbete vid olika uthildningsanstalter. Inom delegationen och de kyrkliga och frikyrkliga studieförbunden arbetar man med
studiematerial i sarnlevnadsfrågor och konfirmandmaterial.
Dl!!cgationcn för familjcrå.dgivning ser med tillförsikt fram mot en fortsatt positiv utveckling med den kyrkliga/ekumeniska familjerådgivningen.
Vi har sedan delegationens tillkomst fätt resurser att utveckla verksamheten och hoppas kunna rn göra det jämsides med samhällets familjerådgivning. Även om man frän samhällets sida inte kommer att utveckla verksamheten med familjerådgivning efter de riktlinjer som hittills tilfämpats
och som visat sig vara av värde. kommer vi inom den kyrkliga/ekumeniska
familjerädgivningen att utveckla vår verksamhet efter nuvarande riktlinjer.
Vi iir helt övertygade om att det är den enda framkomliga viigcn att driva
verksamheten p1\, med bibehållande av den höga standard pf1 familjerådgivning. som f. n. räder. Vi hoppas dock att även kommunerna kommer att
låta familjerådgivningen fortsätta som fristäende verksamhet.

KDS anser det sji\lvklart att också kyrkor och samfund som sedan länge
bedriver en av socialutredningen positivt viirderad familjerådgivning även
i framtiden kan vara huvudmän för sådan verksamhet.
Flera rcmissinstanser understryker - liksom Komm1111fiirh1111dc1 - behovet av särskild utbildning för familjerådgivaren och möjligheter för denne till samråd med andra i samma verksamhet.

12.3 Kontaktman

Förslaget att avskaffa övervakningsinstitutet och i stället införa möjlighet till förordnande av kontaktman lämnas utan erinran av flertalet remissinstanser. Endast ett mindre antal remissinstanser tar uttryckligen ställning för eller emot förslaget. Bland dessa lir meningarna delade om värdet
av förslaget.

J.iinsstyrdscn i Giii-/ehorgs /iin upplever förslaget om kontaktman som
positivt och framhåller att denna arhetsform länge har använts enligt nykterhetsvårdslagens miinster ~iven inom barnavårdslagens ram. Det är enligt
liinsstyrelsen vlilgörande att finna att utredningen har en så seriös inställning till de svära familjer~ittsliga ~irendena. och att dessa kr~iver speciella
insatser av sociallj~\nstcn. Erfarenhetsm~issigt har man funnit, alltsedan
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harnavänlsmannainstitutionen upphörde. att ju mera tid man ägnar resp.
parter vid t. ex. samarbete kring fadcr~kapsutredningar. desto mindre tid
behöver man !ligga ned pb. "medling·' och annat arbete i samhand med
framtida konfliktsituationer kring barnen. Arhetssättet kring t. ex. vårdnadsutredningar har också under senare år förlindrats hetydligt. men amhitionen att i den utstrfö.:kning det är möjligt ena parterna kan enligt Hinsstyrelsens uppfattning vara oerhört tidskriivande.
Gijteborgs kommun instämmer i förslaget. Kommunen framhåller att det
har uttalats farhågor för att omhändertagande för vård skulle komma att
tillgripas i onödan heroendc på att kontaktmannaskap i vissa Higen inte
skulle bedömas som tillräckligt betryggande. Under förutsättning att socialtjänsten kommer all kunna arbeta med ett brett utbud av åtgärder torde
det enligt kommunens mening emellertid inte finnas skäl för dessa farhtigor. Kontaktmannaskap innebär enligt kommunen ett förtroendeförhållande och är därför överlägset påtvingad iivervakningskontakt.
Även ()1·cn·a/..111"11as rik.1:fi'irh1111d delar utredningens uppfattning att institutet övervakning hör slopas och att man i stället hör införa möjlighet att i
samr{1d med den enskilde utse kontaktman. Förbundet stöder m:ksä uppfattningen att möjligheterna att förordna kontakt man hör kunna utnyttjas i
hetydligt fler situationer än de som

r. n. föranleder förordnande av överva-

kare.
S\'(·rigcs lii/..ar.fi'irh1111d har en positiv instiillning till möjligheten att förordna kontal\tfamiljer och framhåller att liknande arrangemang med framgäng har prövats i den barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten m:h
av omsorgsnämnden.
Ri/..stlk/agaren har ingen principiell erinran mot förslaget men pt1pekar
att det medför vissa kriminalpolitiska konsekvenser bl. a. när det gäller tilllämpningen av institutet i'ttalsunderlr1telse för unga lagöverträdare och pf1följden överlämnande till siirskild värd. RiksMdagaren anför i detta sammanhang.

Jag medger att det fritn socialvi1rdens utgi1ngspunkter är mest följdriktigt
att ersätta övervakningsinstitutel med ett frivilligt kontaktmannaskap. Om
sä sker sah.nas skäl att behalla bestämmelserna om föreskrifter. förmaning
och varning. Även dessa iindringar fär viktiga kriminalpolitiska konsekvenser. Enligt brottsbalken har domstolen vid pt1följdsvalet att iaktta vad
som krävs för att upprätthiilla allmiin laglydnad. Samma tanke ligger bakom inskränkningarna i i\klagarens rätt att underlåta Mal mot unga lagöverträdare. Kontrollfunktionen ingitr sMedes som ett nödvändigt moment i allt
kriminalvårdsarbete och skiljer därigenom kriminalvärden frän de flesta
andra v~mlomd1den. Eftersom sm:ialtjänsten avhänder sig merparten av
nuvarande kontrollmöjligheter framstår den föreslagna päföljden överfamnande för värd inom socialtjänsten som klart otillräcklig och frim prim:ipiell synpunkt direkt olämplig. Denna pftföljd bör knappast komma i frtlga i
andra fall än dem som förutsätter en tillämpning av lagen med särskilda bestämmelser om vfird av underf1rig. Flertalet unga lagöverträdare bör följ-
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aktligcn i1dömas pi1fiiljd i kriminalv~1rdcns regi. Med hänsyn till den pägi1cIHk utvecklingen i riktning tllllt en ökad anviindning av kriminalviird i frihet tnrde denna överströmning till kriminalvi1rden inte behöva inncbiira
ni1gon skiirpning a\· pi'1fiiljdssystemet fiir de unga. Det förtjänar framh;lllas
att dt• antydda konsekvenserna av socialutredningens förslag ligger helt i
linje med grundtankarna i BRA:s förslag till nytt straffsystem. Enligt dessa
sl..all straff hygga p<'t ansvar. straff och vard h{dlas isiir och straffen utfornws S[t att liimplig vi1rd skall kunna sättas in under verkstiillighet. Förslaget innebiir att pi1följden iiverfamnande till siirskild viird utmönstras ur
systemet. Niir det giiller friv[1nlen föresll1s tre olika former av pi1följder,
niimligen villkorlig dom. skyddstillsyn och intensivövervakning. Sistniimnda pi1fiiljd iir avsedd snm en upptrappning av de övriga friv;irdspMöljderna nch innebiir en mer inten'iiv kontroll iin skyddstillsyn. Hiirigenom
ökar miijighcterna att pi1 ett effektivt sätt fänga upp sociala behov och liigga grunden för positiva insatser i samarbete med den dömde. nitgot som
framslitr som siirskilt angeliiget med tanke pi1 att en allt större del av frivi1rdsklientelel har sv;ira problem av social och annan natur. Denna uppgift hör enligt förslaget lösas av friv{1rdsorganisationen i samri1d med socialtjiinsten. Utredningen har förutsatt. att övergiingen till en vidgad frivillighet i viirdarbetet inom socialtjiinsten inte bör leda till all unga lagövertriidarc hlir förcmal for i11al i vidare utstriickning iin som förutsätts i ätalsriittskommittens fiirslag. Det iir emellertid osiikert i vad man delta förslag
kommer att leda till lagstiftning. Fri1gan bör därför bedömas med utgiingspunkl fran giillande riil t. Det framst;'1r diirvid som uppenbart. all avsaknaden av adek vala t vangs;11giirder inom socialtjänsten i avsevärd mim begriinsar möjligheterna att anviinda ~1talsunderltttelse i resocialiseringssyfte.
I synnerhet slopandet av iivervakningsinstitutet mi1ste medföra en markant ökning av antalet i1tal. En ordning. enligt vilken illalsfrågan görs beroende av om den unge förklarar sig heredd att underkasta sig viss frivillig
v;1rd. som han niir som helst kan avbryta. framstår inte som ändamttlsenlig
och kan iiven ifr:"tgasiittas fran principiell synpunkt. Jag vill i detta hänseende i111yl1 hiinvisa till RRA:s rappl1rt om ett nytt straffsystem. En av huvudprinciperna i förslaget iir att hrott skall följas av straff. I den män man
avser att begränsa kriminaliseringen pit ell visst omr[1de. hör man därför i
första hand andnda sig av straffriiltsliga medel. I.klia synsätt bör enligt
rapptirten leda till att man ökar utrymmet för pitföljdseftergift si1 att domstolen far samma möjlighet all underlf11a pilföljd som äklagaren att underläta [ttal med undantag för vissa alcrfalls- och konkurrenssituationer. där
processekonomiska skiil talar för större i1tals- än pt1följdseftcrgift. Socialutredningens förslag torde inte Higga hinder i vägen för en lösning av iitalsunderH1telseproblcmatiken enligt de riktlinjer som förordats i rapporten.

S1·ea hmTiitt anser all :iven en ny lagstiftning bör under klart angivna
förutsällningar erbjuda möjlighet all utan den enskildes samtycke meddela
föreskrifter och tillsiilla kontaktman.
U11gdom.1:fii11gd\'l·111rcd11i11gc11 utgår från att det även i framtiden kommer att finnas fall där alla försök till samarbete misslyckas. När det gäller
dessa fall är det fran mänga synpunkter olämpligt att helt underlåta att beivra broltslighet. De riillsvårdande myndigheterna skulle därför. i avsaknad av övervakning och andra mindre ingripande åtgärder enligt social-
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lagstiftningen, vara nödsakade att kräva antingen att tvångsmhssig vr1rd
kommer till stånd enligt den av socialutredningen föreslagna lagen om vt1rd
av underårig eller att anordna övervakning inom kriininalvfaden. Bt\da
dessa lösningar iir dock enligt ungdomsfi.ingelseutredningens mening
olyckliga. Ungdomsfangelseutredningen vill s;irskilt peka på att kriminalvärd i frihet förutsätter att frihetsbt:rövande inom kriminalvt1rden kan
anordnas i de fall den dömde inte rällar sig efter dc bestiimmelser som giiller för frivårdspåföljden. U ngdomsfangelseutredningen avstyrker mot bakgrund av det som nu sagts att möjligheten att inom sm:ialv;'trden anordna
övervakning av underåriga lagöverträdare avskaffas.
JO ifrägasätter om det är ändamålsenligt att avsliga sig alla möjlighetcr
att förordna kontaktman annat än med vederbörandes samtycke. Detta
medför bl. a. att man. om kontaktman avböjs. inte har nagra andra ätgärder till buds såvitt avser barnen, än omhiindertagande enligt lagen med siirskilda bestämmelser om vård av underårig. Det mäste enligt JO:s mening
emellertid finnas många ärenden med barnavårdsproblematik där behovet
av stöd och hjälpinsatser är påtagligt men där man likafullt intt: kan anse
att kriterierna för omhändertagande enligt den särskilda lagen iir uppfyllda.
Dessa ärenden måste då liimnas utan åtgärd. JO ifrågasätter om man inte
närmast med tanke på dessa fall borde behålla möjligheten till övervakning, eller om man sä vill. att förordna kontaktman oberoende av samtycke. Det kan mycket väl tänkas att vederbörande till en början motsätter sig
att kontaktman förordnas. men senare ändrar uppfattning till följd av kontaktmannens verksamhet. En sådan mindre långtgäende åtgiird kan ju också leda till att socialnämnden kanske kan undvika att ta till mera ingripande
åtgärder.
JO framhåller vidare att det i förslaget om kontaktman finns vissa oklarheter och anför i detta sammanhang.
I betänkandet får man inte klart svar på frågan om kontaktman kan förordnas för flera personer samtidigt eller om var och en skall ha egen kontaktman. Man undrar vidare om kontaktman skall förordnas för visst ändamål. I det exempel som omnämns (s. 183) kan ju den umgängesberiittigade
t. ex. ha alkoholproblem och diirför ha fått en egen kontaktman förordnad.
Skall då denna kontaktman bitriida sin klient i alla ärenden. dvs. även i umgängesrättsfrågan? Om si\ är avsett - vilket ligger närmast till hands - hör
det sägas ut direkt.

Uppsala kommun anser att det förhållandet att det finns ett övervakningsinstitut kan medföra en smidigare behandling av unga lagövertriidare.
Rätt använt kan det leda till att övervakaren och klienten ges en chans att
utveckla de goda relationer som förutsätts i den kontaktmannafunktion
som utredningen talar om.
Linkiipings kommun finner att möjligheten att utse kontakt man är värdefull, bl. a. av det skälet att man kan ta speciella hänsyn. t. ex. vid person-
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val. Kommun1:n anser emellertid att d1:t finns skäl som talar för att socialniimnd iivcn i fortsättningen bör kunna besluta att förordna kontaktman för
den unge utan alt samtycke föreligger.
Liinsstyrd.H'll i Stoc/.:lwlms liin iir av <len uppfattningen att frivilliga kontaktmän inte i alla situationer kan ersiitta behovet av ett övervakningsinstitut. Däremot h~ilsar länsstyrelsen med tillfredsställelse förslaget om möjlighet för en föriil<ler. som inte är vårdnadshavare. att begiira kontaktman
för att rti hjiilp med umgiingesrätt eller liknande angefagenhetcr och ptipekar att en sådan möjlighet sedan länge har varit efterfrågad.
Utredningen om harne11.1· riitt påpekar att det givetvis iir bäst om man
kan få den enskilde att godta att det förordnas en kontaktman. När det gäller små barn kan det emellertid i vissa situationer finnas behov av någon
annan än föriildrarna som särskilt bevakar barnets intressen. Det skulle
dii1for kunna diskuteras om inte kontaktman elkr annan skulle kunna förordnas mot vårdnadshavarens vilja i dessa fall. Frågan bedöms emellertid
vara alltför komplicerad för alt utredningen nu skall kunna ta ställning.
Emellertid avser utredningen - eftersom frågan om hur barn skall representeras i olika krissituationer omfattas av dess uppdrag - att återkomma
till frågan om förordnande av någon representant för b<i.rn mot vårdnadshavares vilja.
Fiircningen barnens riitt i .rnmluillet anser att det är av största vikt att
barnavårdsman kan utses även mot vårdnadshavarens vilja om situationen
är sådan att dd är påkallat. Hänsynen till förälderns vilja kan här enligt
föreningen under inga omständigheter få gå före barnets väl. Föreningen
vill understryka att den hade föredragit att barnavårdsmannainstitutionen
fått vara kvar som obligatorium för barn till ensamståend1: föräldrar och
skilsmässobarn och att <len nu inte kan medverka till att denna institution
ytterligare urholkas.
Kammarrätten i S11nd.1·1·all konstaterar all någon obligatorisk rätt att fä
kontaktman förordnad inte åsyftas av utredningen. Enligt kammarrättens
mening bör detta förhållande markeras klarare.
Frågor som rör kontaktpersonens roll och kvalifikationer berörs i några
remissvar.
Brott.1ji"irehygga11de rådet anser att det behöver framhävas starkare, att
kontaktmannens uppgift först och främst innebär att vara medmiinniska.
Det finns annars en risk för att <len "fixarroll". som socialarbetaren lätt
hamnar i. nu i stället läggs över på kontaktmannen.
Unkiiping.1· kommun menar att den socialarbetarroll - socialassistentroll - utredningens förslag leder till i mångu stycken liknar den roll utredningen föreslår för kontaktmanncn. Här kan gränsdragningsproblem uppstå. Viilmotiverade krav på ersättning för förlorad arbetsförtjänst och bättre ersättning i övrigt för kontaktmänncn kan enligt kommunens mening
också leda till att gränserna blir oklara.
!frenska nyktcrhctsl'1lrd.1f1"irh1111det påpekar att det finns en risk för att
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man - med de krav som sttills på kontaktmannen - skapar en siirskild socialarbetartjänst på heltid. Detta skulle enligt förbundets mening vara en
olycklig utveckling eftersom mycket i kontaktmanncns betydelse och vtirde just ligger i det frivilliga. ideella engagemanget för en enskild.
Uinsstyrl'isen i Viirm/1111d.1 lii11 pi:\pekar att utredningen inte tar upp frägan om hur 1:1ngt socialniimnden måste tillmötesg:1 histåndsbehövandes
önskemål i fråga om val av kontaktman. Länsstyrelsen finner det uppenbart att niimnden kan vägra utse en person som den bedömer som helt
olämplig, men fri\.gar sig om socialniimndcn också kan viigra godkiinna en
person endast diirför att niimnden önskar utse en annan som iir biittre utbildad eller eljest lämpligare eller dä1för att den kontaktman som den bisti\.ndsbehövande önskar få sUiller för höga ersiittningsanspråk. Enligt
liinsstyrelsens uppfattning mäste sot:ialnämnden fä ha ett avgörande inflytande över personvalet. iiven om diirmed service- och frivilligtankarna i
socialtjänstlagen i viss män får mindre utrymme.
Stuckholm.1· kommun framhåller att kontaktman bl. a. skall överta de

*

uppgifter som nu enligt 3 a barnavårdslagen il.ligger barnavårdsman. Barnavårdsmannauppdragen i Stockholm innebär enligt kommunen ofta arbete med komplicerade separations- och umgängesrättsprublem. Denna rådgivnings- och behandlingsverksamhet kräver specialkunskaper. Kommunens mening är att verksamheten i och för sig kan inordnas i kontaktmannainstitutet. men att det är viktigt att socialtjänsten kan anlita utbildade socialarbetare, inte bara lekmän, för kuntaktmannauppdrag. Kommunen påpekar all det sistnämnda självfallet kan gälla även andra typer av ärenden.
där kontaktman förordnas. Svenska Diakonsiil/skapet för fram liknande
synpunkter.
Karlstads kommun anser att utredningen andas en allt för stor optimism
när det gäller socialtjänstens möjligheter att fä privatpersoner att engagera
sig som kontaktpersoner i större omfattning än vad som sker i dag.
Frågan om skyldighet för kontaktmannen att rapportera till nämnden tas
upp av Västerås kommun. som förutsätter att tillsynsmyndigheterna eller
andra utfärdar regler för kontaktmannens ställning i detta hänseende.
Kommunen menar att sådana regler är betydelsefulla. särskilt som det
finns vårdideologiska skäl som talar emot rapporteringsskyldighet. Ö1w1·akarnas riksförbund menar att rapporteringsskyldigheten måste slopas
om ett ömsesidigt förtroendefullt samarbete skall kunna uppnås.
Flera remissinstanser diskuterar frågor om ekonomisk ersättning och
andra förmåner till kontaktpersonerna och utbildningen av dessa.
Ri/..sä/../a,::aren understryker vikten av allsidig och gedigen utbildning för
kontaktmännen med hänsyn till deras mångskiftande och betydelsefulla
uppgifter. Det är enligt riksäklagarens mening vidare angeläget alt ersättningarna bestäms så att yrkesverksamma personer i stor utsträckning kan
engageras till uppdragen.
Lii11s.l'fyre/se11 i Gäi-lchorRs liin anser att frt1gan om ersättning till kon-

Prop. 1979/80: l

184

taktmiinnen kommer att hli f"iiremitl för en alltför varierande hedömning
om kommunerna sjiilva skall lösa denna frt1ga. Centrala rclwrnmendati\1ner i likhet med Jem som himnas frän Kommunförhundet om t. ex. fosterliiner biir enligt fänsstyrelscns mening famnas iiven hiir.
U(l{J.111/a /..01111111111 understryker att det krävs resurser i form av utbildning och speciella stödätgiirder för kontaktpersonerna.
S/..dl1:fic1/ f..111111111111 iir av uppfattningen att frftgan om crsiittning till kontakt man bör regleras centralt för att skapa likvärdiga villkor i hela landet.
Av samma skäl bör genom centrala beslut faststiillas enhetliga beskattningsregler. Även frägan om rätt till ledighet hör lösas centralt, eventuellt
genom fackliga avtal.

Norrkiit>in>:s /..01111111111 delar utredningens uppfattning att kontaktman
vid behov skall kunna beredas erforderlig ledighet frtm arbetct samt att ersättningsfrägan mf1ste lösas pä ett tillfredsställande sätt. Kommunen vill
samtidigt peka på att ersättningsfrågan för kriminalvtirdens motsvarande
funktioner beaktas. dtt dessa ersiittningsregler ofta kan bli normgivande
ocks[t för den primiirkommunala ersättningsfrr1gan avseende socialtjänstens kontaktmiin.
S1·enska 11ykterhets1·iird.1fiirh1111der betonar att riitten till erfordcrlig ledighct frän arbete samt ersiittningsfrågan för kontaktpersonerna mäste
klart regleras. Förbundet vill i detta sammanhang påpeka betydelsen av att
socialtjiinsten tillskapar möjlighet för en fortlöpande kontakt med dessa
frivilliga medarbetare samt tillgodoser deras behov av utbildning lJCh fortbildning. Även S1·e11sk11 Di11/..011siillskapet framht11ler behovet av utbildnmg.

13

Vård i familjehem

13.1 Vård och fostran i annat enskilt hem än vårdnadshavarens
De särskilda problem som kan vara förbundna med fosterbarnsvård berörs utförligt i nt1gra remissvar.
Fiirc11i11ge11 barnens riitt i samhiillet anför.
Vad beträffar prioriteringen av de enskilt inriktade insatserna upplever
vi inom BRIS att fosterbarnen är den grupp som omedelbart bör komma i
ät njutande av ökad omsorg från samhällets sida. Fosterbarnen är den mest
svaga och utsatta gruppen i samhället. De har innan de placerades i fosterhemmet ofta genomgått svåra upplevelser.. Om vi inte sätter in lämpliga
stödtttgiirder här vet vi att dessa barn med största sannolikhet blir vårdfall
för resten av livet. Både ur mänsklig och samhällsekonomisk synvinkel bör
det därför vara angeläget att tidigt ge <lem adekvat hjälp. Vi kräver en precisering av på vilka indikationer en fosterhemsplacering skall ske. Vi är
kraftigt emot det uttalande som görs i kapitlet om vård av underårig i särskilda fall: "Även om svära missförhällanden föreligger skall om möjligt
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v~irdhehovet tillgodoses pi1 frivillig viig ... Barn.: Is hehov av trygga 11rrviixtfiirh:lllanden och kontinuitet hör hiir lwillkorligcn prioriteras. Erfarenhet.:n siiger att en tidig fosterhemsplac.:ring har större fiiruts:ittningar att
lyckas. Dit harnct 1-.nmmit upp i skolftldern har redan skapats hindningar
som iir sv~1ra att bearbeta. Barn frtm drtliga miljöer har di·1 ofta blivit S:-1 allvarligt störda att dd iir sv;trt. ja stundom omöjligt att komma tillr:itta med
harnets problem. Det team av harnsakkunniga vi föreslagit' skall knytas
till socialniimnd.:n skall ocks;'1 ha till uppgift att hearbeta harnets och fiiriildrarnas separation frr1n varandra samt viilja ut och ge kontinuerlig handkdning till fosterföriildrarna. Denna nya resurs kan allts~1 inte fungera med
löst anknutna eller deltidsanstiillda familjeterapeuter. Den m;1ste fi1 heltidsanstiillda medarhe1<1re. BRIS vill reservera sig mol principen om niirhetsplacering och en tiit kontakt mellan de hiologiska föriildrarna nch fosterhemmet. som nu föresh1s bli generell llberoende av hur harnets familjerelation ser 111. Enligt vad vi erfarit kan detta leda till stora prohlcm ~iirskilt
för ungdomar som tagits om ham.l p~1 grund av sitt eget heteende samt fiir
smi1 harn. De smit barnen orkar inte alltid med en tiit kontakt med de biologiska förälurarna. Oe blir llroliga. splittrade och vet inte var de hör hemma. En inskolningstitl i fosterhemmet iir nödviindig. Mt•n Llet giiller ocksi'i
niir harm:! skall äterforas till det biologiska hemmet. Vi mftste ha klart för
oss att det nu gäller en upprepning av den smiirtsamma upplevelse en separation alltitl innehiir för ett litet barn. vilket gör den dubhelt farlig. Det iir
diirför viktigt att fosterfi.iräldrarna for ta aktiv del i harncts lileranrassning
till sitt hiologiska hem. samt att Lie för umgiingcsriitt med barnet llm det
vistats hos dem en längre tid.

Fo.1·1crji"iriildramas rik.1:fi"irh1111d anför.
Fostcrföräldrar till barn som placerats genom den kommunala socialvärdens försorg känner i dag ofta en stor osäkerhet i sin situation. Osiikerhetcn har flera orsaker. Bland dessa kan n~imnas - dålig eller ingen information om fosterbarnets hakgrund samt orsaken till placeringen - avsaknad
av information om tillämpade lagrums innehörd - osäkerhet hctriiffandc
kontakter med vårdnadshavare och tillsynsmyndighet - ovisshet om hur
länge harnct skall stanna - svärigheter att fä stöd i akuta krissituationer.
Nuvarande lagstiftning söker trygga rättssäkerheten för harn och värdnadshavare. Fosterföriildrarna har ej motsvarande trygghet utan iir mer eller mindre objekt i en vftruapparat. Av detta framgår att Llet fi.ir fosterföräldrar kan vara svårt att etablera djupare känslomässig kontakt med fosterbarn. eftersom fosterföräldrarnas situation ofta är otrygg. Det finns behov
av fastare regler för familjehemmens stiillning. Regler som anger skyldigheter och rättigheter för fosterförälurarna. Enligt nuvaranue bcstiimmelser
saknar fostcrföräldrarna riitten att överklaga hcslut rörande fostcrvården
då ärendet ej rör dem. Det är svårt att förstå att personer som under lång
tid byggt upp känslomässiga relationer ej skall vara berörda av plötsligt avhrott av relationen. Familjehemmet måste även få rätt att överklaga i de
fall de ej anser att sm:ialnämndcn följer vården och ger det stöd och den
hjälp som cri"ordras för att kunna fullgöra vården. Familjehemmen kiinner
sig ofta utelämnade niir stöd och hjälp hehövs. I vissa fall kan det vara
svårt att ta kontakt med den nämnd som har tillsyn över ärendet av riidsla

' Se avsnittet Socialtjänsten - funktion och uppgifter.
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all detla skall betraktas som etl misslyckande för fosterföräldrarna. En
förtroendefull relation med delat ansvar mellan socialniinmd LlCh fostcrrörLildrar m<istc .~kapas. Den nuvarande lagstiftningen Ulgger huvudvikten vid
riittssiikcrheten for de biologiska föriildrarna. I andra hand kommer hiinsynen till barnen. Hänsyn till fostcrföriildrar iir inte ens omniimnd.

Lii11sstyrd.H'll i Malmiilllls /iin anser att det hade varit lämpligt att utredningen Liven behandlat möjligheterna att fastare kunna binda fosterbarn till
fosterhem i de fall. di\ de biologiska föräldrarna under liingre tid ej visat något intresse för barnet.
Förslaget att utmönstra begreppet fosterbarn ur författningarna bemöts positivt av ffe/si11g/)()rgs kom1111111. Övriga remissinstanser som
har yttrat sig i frågan har en negativ instLillning till förslaget. Till dessa hi.ir
j11stiticka11slern, .1ocialstyrelse11, kammarrii[[1•11 i S1111d.1Tall, /iinsstyrdscr1w i Stockholms, Östergiitlands. Gotlands, Ma/111iih11s, A.!i-sborgs. Skaraborgs, \liistmanland.1, K opparhergs. Giil'/eborgs, Västernorrlands och
.Jiimtlands· liin. utredningen om /Jamens riilf. Stocklio/ms, Borås. Vara,
Karlstads och \lii.1terås kommuner, Fiircningen .'freriges socialchefer och
r·11ster.fi'irdldramas rik.1:fi'irb11nd.
Remissinstanserna anser genomgående att begreppet fosterharn inte har
den negativa klang som har gjorts gällande. Flera remissinstanser påpekar
dessutom - i likhet med socialstyre/sen - att begreppet har en direkt
motsvarighet i andra liinders spr<'ik. J11sririeka11slem ifri1gasätter om det inte från lagteknisk synpunkt är fördelaktigare att behälla begreppet fosterharn. Ku11111wrrii1te11 i S11mfsl'all befarar att en utmönstring av begreppet
kan medföra svårigheter i rättstilliimpningen. Liinssryrelsen i !lfolmiilws
liin menar att hegreppet fosterharnsvard har en förankring inte bara internationellt utan även litterärt. flera remissinslanser. bl. a. Bor1/s k11111m1111
och Fiireningen !freriges socialdu'.frr framhåller svt1righeten att finna
adekvata ersättningsbegrepp. \!iister1/s kommun är av uppfattningen att
man i brist på ersättningsbegrepp under alla förhållanden kommer att använda begreppet fosterharn även i framtiden. Liinsstyrelsen i Viistmanlands /iin menar för sin del att begreppet är inbyggt i det allmänna medvetandet och att det är upplysande och lätthanterligt.
Det råder delade meningar bland remissinstanserna om värdet av att ta
in r e g 1e rn a om fosterbarns vård i för ä 1draba1 k en . Förslaget
tillstyrks av socialstyre/sen och kammarrätten i Götebnr1:. Även kammarrätten i S11ndsmll kan acceptera förslaget. Kammarrätten är medveten om
att förslaget kan föranleda viss tvekan med hänsyn till att en sådan överflyttning i viss mån står i strid mot den i direktiven angivna mi\lsättningcn
att sammanföra bestämmelserna i de tre värdlagarna till en lag. För en
överflyttning talar dock enligt kammarrättens mening bl. a. au i föräldrabalken redan nu återfinns bestämmelser om barnavårdsnämnds uppgifter i
vissa avseenden.
Bland de remissinstanser som har yttrat sig över förslaget i denna del in-
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tar en klar övervikt dock en kritisk ht1llning mot förslaget.
Lii11ss1yre/.1('/l i Stockho/111.1· lii11 päpckar att rcgkrna om fosterbarn iir <!r
.fr111/i;:riinslit.:(t och tillerkänner barnavän.Jsnämnd vissa befogenheter
gentemot tilltiinkta och utsedda foste1fodldrar. Till barnets skydd har
niimnden Liven befogenheter gentemot de biologiska föriildrarna. Föriildrahalken reglerar det .fi1111i/jeriittsliga förhållandet. framför allt vtirdnadsfrflgan mellan barn och förlildrar. och tvister hiirom avgörs traditionellt och
med rätta av allmänna domstolar. Placering i familjehem avser inte någon
förändring i det familjerättsliga förhållandet. Enligt llinsstyrclsens mening
sammanblandas redan nu ofta begreppen vtird och vårdnad och denna
sammanblandning mäste bli ännu större med föreliggande förslag. Bestämmelser rörande fosterbarn och deras forhällandcn är en fri'lga om barnomsorg och bör dlirför enligt fansstyrelscn sammanföras under denna rubrik i
socialtjänstlagen. Länsstyrelsen understryker att all väsentlig lagstiftning
om den sociala verksamheten om möjligt hör finnas samlad i en enhetlig
sociallag. - Synpunkter av samma slag förs fram av /ii11sstyrelscrna i
Östergötla11d.1. Ma/miihus, Ati·shorgs, Giil'!ehorgs och Jiimtlands /iin.
Swckho/ms kommun och Si·erigcs socia/ji'irbund.
JO är också av uppfattningen att bestämmelserna inte hör hemma i förlildrabalken och påpekar att föräldrabalken i princip behandlar de riittsliga
relationerna mellan föräldrar och barn. inte hur barn i allmänhet bör värd as. De föreslagna nya bestämmelserna. som i huvudsak hlimtats fr1'tn 7
kap. barnavårds lagen. handlar om just detta. Det är här fråga om vård som
anordnas av socialnämnden eller som står under dess tillsyn och om nämndens befogenheter i dessa frågor. JO kan inte finna något bärande skäl för
att i föräldrabalken placera t. ex. bestämmelsen om att socialnämnden i
vissa fall kan meddela förbud mot att ta emot s. k. vistelsebarn. Enligt JO
har man inte heller konsekvent genomfört principen om att reglerna om
värd i familjehem skall stä i föräldrabalken. Sådana hestämmelscr finns
även i socialtjänstlagen. JO menar att det närmast är så att huvudparten av
de bestämmelser som innehåller regler om kontroll. förbud och straff brutits ut ur socialtjänstlagen och placerats i föräldrabalken och finner att en
sådan systematisering inte verkar meningsfull. JO anser diili'ör att de föreslagna 16-23 §§i 6 kap. bör inarbetas i socialtjänstlagen. vilken för övrigt
redan innehåller bestämmelser om kontroll och förhud såvitt gäller institutions vården.

1-'iireningen barnens rätt i samhii//ct betonar att det är önskvärt att alla
lagar som reglerar barns rättsliga ställning och levnadsförhållanden samlas
under en huvudrubrik och att detta även gäller regleringen av fosterbarnens situation.
Kravet på medgivande av so c i a In ii m n d c n fi.ir att bereda barn under 16 år vård och fostran i annat enskilt hem än vårdnadshavarens föranleder delade meningar bland remissinstanscrna. En övervikt av dem som
har yttrat sig i frågan stöder dock utredningens förslag.
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l.ii11s.1tyrelse11 i S1ocklro/111s liin framhalkr att fosterbarnsutredningens
förslag att sllira tillsynen över privatrlacering av barn vid remissförfarandct mötte hi1rt motständ. Linsstyrclsen ser med tillfredsstiillclse att socialutredningen nu föreslår att g;illande bestiimmclser bibehålls.
Avcn liin.1·styrl'i.1e11 i \:ii.1t1'/'llO/Tla11ds hin tillstyrker krav ri'I medgivande. Linsstyrclscn knnstaterar emellertid att det ;ir utredningens mening att
kortare tids ph.1L·cringar av barn i enskilda hem skall kunna ske utan ,oi.:ialniimndens godkännande. En st1dan ordning bör enligt l;insstyrclsens mening endast tilfampas dä sti oundgiingligen eri'ordras nch praktiska sbl talar mot att niimnden beslutar. Uinsstyrelsen har den t:rfarcnheten att placeringar som först varit avsedda som tillfälliga i flera fall övergätt till att bli
varaktiga.

Borås k.01111111111 anser att Jet iir positivt att utredningen har stannat for
att tillständstvånget för mottagande av fosterbarn skall vara kvar. Som
kommunen uppfattar det föreligger det här en utvidgning. Socialnlimnderna skall dels faktiskt godkiinna att föriildrarna famnar ifrån sig vt1rden av
barnet. dels godkiinna dl enskilt hems liimplighet att ta emot barnet.
Andra remissinstanser som uttryckligen tillstyrker utredningens förslag i
denna del lir lii11.1styrelsern11 i Giitchorgs och Bohus m:h Giil'iehorgs /ii11,

utredningl'll 11111 b11me11s riitt. Stodho/111.1', Uppsala, Gi.i1d1orgs och Örl'hro kommuner. Fiire11i11ge11 Si·eriges s11cialch1'.frr. SACO/SR och Si·erigcs
.I'< 11 ·ionomcrs riksf'iirbund.
K11111marriit11•11 i Giitehor/! finner att överviigande skiil talar för att tillst[rndstvånget inte bör behållas i en ny sociallagstiftning. I sådana fall diir
vårdnadshavaren viiljer att anförtro värden av barnet ät ntira anhiirig förefaller tillständstvö\nget enligt kammarriittens mt:ning s~irskilt omotivnat.
Kammarriitten anför.
Fosterbarnsutredningen föreslog i betiinkandet Barn och ungdomsvärd
1SOU 1974: 7) att kravet pä tillstånd av barnavtmlsniimnden för att ta emot
fosterbarn i enskilt hem skulle tas bort. Aakom förslaget lf1g uppfattningen
att förhftllandena inom barna- och ungdomsvården inte hingre motiverade
ett generellt tillståndstvång vid privatplacering. Utredningen ansäg <tll
samhiillet inte borde ställa större krav på fosterföräldrarna än pf1 för~ildrar
na sjlilva. Om samhlillet behövde ingripa mot missförhållanden. borde dL'tta ske enligt samma regler oberoende av var barnet vistades. Svi:trighdc1
na att kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna anfördes också som
skiil mot tillståndstvånget. Även om det förekommer endast i ett fä tal fall
att ansökningar om tillstånd avslås. har det mot fosterbarnsutredningens
förslag invänts att kravet på tillstånd har hindrat olämpliga privatpla1.:eringar av barn. Utredningen anser härutöver bl. a. att det till skydd för barnet och även till stöd 01.:h hj~ilp åt föräldrarna är befogat med bestämmelser
som ger socialnämnden möjlighet att medverka vid bedömningen om ett
visst hem är lämpligt som fosterhem. Enligt utredningen iir det inte tillfredssfällande all barnet genom föräldrarnas beslut kan undandras den
trygghet som tillförsäkras barnet genom att socialnämnden får medverka
vid placeringen. Frågan om tillståndstvång eller inte vid placering i foster-
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hem hör enligt kammarrättens mening ses mot bakgrund av de övriga besi:immelser som skall giilla fiir socialljiinsten i framtiden. Siirskild vikt hiir
df1 naturligtvis 17.istas vid de regler s\lm utredningen föreslfir införda i föriildrabalken. Socialtjiinsten skall bli en verksamhet som huvudsakligen
skall inriktas rå stöd, hjiilr och histänd i frivilliga former. Tonvikten skall
läggas pt1 allmiint inriktade och förebyggande insatser. Över huvud taget
omgiirdas socialtjiinsten med lagregler som skall ge förutsiittningar för ett
förtroendefullt förht1llande mellan socialarbetare och klient samt höja benägenheten hos medborgarna all viinda sig till socialnämnden. Med en sädan inriktning pti verksamheten hör också förutsättningarna för att familjer
med problem vänder sig till socialniimnden förbättras. Det finns dii1fiir
skiil att anta att sncialniimnden i framtiden i större utstriickning kommer
att medverka vid rlacering av barn i fosterhem, oavsett om regler om tillstånd finns eller ej. Med en sådan utveckling minskar självfallet hehovet av
särskilda tillståndsregler. Härtill kommer att socialnämnden i likhet med
vad som gäller i dag skall ha rätt att förbjuda rcrson som har sill hem inom
kommunen att utan nämndens medgivande mottaga annans barn under 16
år för vistelse i hemmet som ej iir tillfällig. Denna regel hör ge viss garanti
för att olämrliga rrivatplaceringar av harn inte kommer till stånd. Hiirtill
kommer de skäl som fosterharnsutredningen har anfört mot att kriiva tillstånd för att placera barn pri val i annat hem för vård och fostran.
J\0111111111~förlm11de1

kan inte ansluta sig till utredningens linje angf1cnde

tillständstvånget. Förbundet pt1pekar all utredningen utförligt har heskrivit
de svt1righeter kommunerna har all överblicka och följa upp privat placeringarna. Detta kan enligt förbundet i och för sig användas som argument
mot tills1andstvi111g. Om en utredning härom kommer till stilnd först dti ett
barn vistats en längre tid i ett annat hem än del egna. förlorar tillständstvfmget till stor del sin betydelse. Förhundet

g~lr

i della sammanhang p;'i

fosterbarnsutredningens förslag.

Malmii /..01111111111 lo.an inte heller biträda utredningens förslag i denna fräga. Kommunen pi1pekar att förlildrar av en rad skäl kan anse det liimrligt
att för en viss tid, i en del fall ganska lf111gvarig. 1{1ta barnet vistas i annan
familj - oftast hos nära anhöriga eller vlinner. I allmänhet är det då fraga
om en ätgiird som är avsedd att undvika att barnet onödigtvis rycks hon
frt111 sin miljö - skola. kamratkrets etc. Det kan röra sig om att barnet trots
föräldrarnas flyttning skall fri fullfölja sin skolghng. att barnet självt motsätter sig en flyttning t. ex. pr1 grund av stark bindning till kamrater eller
ntigon anhörig. Andra skiil kan vara att harnet rft grund av föräldrarnas
SJukdom, misshälligheter i äktenskapet, ekonomiska prohlcm, bostadsproblcm eller av ni\got annat skäl kommer att fä en bättre tillvaro hos en
annan familj. Det iir kommunens uppfallning att rrivatplaceringar av barn i
enskilt hem i de flesta fall är nt1got som föräldrarna genomfört till barnets
bästa. Likasl1 finns det all anledning al! anta att den familj som är villig all
ta hand om harnct verkligen ser som sin urrgift att erhjuda en god miljö
och ge en god fostran. Enligt kommunens uppfattning kommer de av socialutredningen föreslagna bestiimmelserna snarast att ha negativa effek-
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ter. Det iir troligt att kravet rit godkiinnande lKh kontrnll fritn socialniimnden kommer att avhi'tlla miinga fiiriildrar 1H.:h presumtiva foskrfiiriildrar
fri111 att föranstalta om privatplacering i enskild familj. trots att detta skulle
vara till fördel för barnets utveckling och viilbefinnande. Kommunen instämmer i utredningens uppfattning att vissa privatrlaceringar kan vara till
nal:kdel för barnet. Den familj diir barnet skall vistas kan vara olämplig eller s:·1 kan skilsmässan fr{tn foriildrarna visa sig ha negativa effekter pi1 harnet oavsett fosterföräldrarnas liimplighet. Enligt kommunens uppfattning
iir det emellertid fullt tillriickligt att kriiva att föriildrarna till socialniimnden anmäler en mera varaktig vistelse. Socialnämnden kan sedan genom
en preliminär undersökning. t. ex. genom kontroll av registerdata, avgöra
om en mera ingi1ende undersökning är nödviindig. Om en sådan undersökning visat att fostc11'öräldrarna är oliimpliga finns möjligheten att enligt 18 ~
i förslaget till ändring i föräldrabalken meddela förbud mot att de tar emot
annans barn i sitt hem. Om fosterföräldrarna är Himpliga. men det ändf1 visar sig att problem uppsti1r är det fullt tillräckligt att försöka komma tillrätta med dessa genom stöd- och hjälpi1tgärder i samr11d med värdnadshavare
och fosterföräldrar eller om det är nödvändigt genom att hos hinsrätten ansöka om vt1nl av den underttrige.
Även 1 CO och S1·aigc.1· soci1111on!fi"irb11nd anser att det iir tillräckligt om
föräldrarna anmäler en mer varaktig vistelse till socialnämnden och menar
att en preliminär granskning är tillräcklig för att ge svar p~1 fri\gan om en
mer ingäende undersökning är motiverad.

S1·e11s/..a /..yr/..ans dia/..oniniimnd finner all utredningens förslag innebär
att socialnämndens medgivande mfiste sökas, så snart ett barn under Ih f1r
skall vt1rdas i annat hem iin vårdnadshavarens, t. ex. hos släktingar medan
föräldrarna vistas utrikes ett antal månader. Nämnden anser att ett sndant
tillsttrndstvang är orimligt och föreslår att det i lagtexten markeras att tillstånd krävs endast då det iir fråga om att stadigvarande bereda vhrd och
fostran i annans hem.
Några remissinstanscr pilpekar - i likhet med 111red11i11gen 0111 hamens
riill - att den föreslagna bestämmelsen om medgivande vid privatplacering av barn innebär, om den tolkas ordagrant. att exempelvis en umgängesberättigad förälder måste ha socialnämndens tillstånd för att under
en längre tid ha sitt eget barn hos sig. vilket inte krävs enligt barnavtirdslagen. Utredningen om barnens rätt ifrågasätter om denna konsekvens är avsedd eller önskvärd. Lii11ss1yrelse11 i Ma/miihus län menar att innebörden
av bestämmelsen är alltför ltrngtgf1cnde, eftersom det inte sällan förekommer att barn placeras hos en förälder som inte är vimlnadshavare. Ui11ss1y-

relse11 i Hallands län och V ii.1·1aås kommun för fram liknande synpunkter.
Förslaget att bestämmelserna om medgivande till värd och fostran i annans hem och tillsynsskyldighet vid sädana placeringar skall gälla endast
om barnet är under lo år lämnas utan erinran av det övervägande antalet
remissinstanser. Flera remissinstanser förordar dock en höjning av ti 1d c r s gränsen.
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Socia/s1yrd.l'l'11 har erfarenhet av att en del fostcrhemsplacerade ungdo-

mar i aklern 16- 18 tir och deras foslc:rföriildrar har mycket slOrn behov av
stöd frt1n socialvi1rden. Dlirför anser styrelsen att socialnfönnden i vissa
fall bör ha tillsyn enligt den föreslagna 17

*i föräldrabalken iiven i.iver fos-

terhemsplacerade ungdomar i iildern 16-18 i1r.
Liin.1·styre/sc11 i Ö.1·1ergii1fa11d1· fiin konstaterar alt utredningen inte niir-

man:: har diskuterat fr{1gan l)m 16-itrsgränsen för fosterbarnsförhiillandets
och därmed tillsynens upphörande. Om s~irskilda skiil föreligger. ger g~il
lande lag möjlighet till förfängning av tillsynen i högst tre iir efter det att
barnet fyllt 16 t1r. Utredningens förslag innebiir all denna mi.~jlighet t1vlägsnas. Enligt fansstyrclsens mening föreligger ej sällan behov av fosterbarnstillsyn till 18 r1r. Den förlängda skolplikten od1 Je ökade svtirigheterna för
ungdomar pf1 arbetsmarknaden har bidragit till all skapa behov av stöd för
denna tildersgrupp. Med en fortsatt utbyggnad av de förebyggande insatserna kommer enligt förslaget antalet barn och unga som bd1över värd
utanför det egna hemmet all minska. Detta kan dock fä som konsekvens
att de som mäste beredas värd i fosterhem kommer alt ha större vtirdbehov
och att mänga av dessa kommer att befinna sig n~ira 16-iirsgränsen vid placeringen. I följd härav bör enligt länsstyrelsens mening fosterbarnsäldern
höjas till 18 år. varigenom en naturlig anknytning till föräldrabalkens regler
om föräldrars ansvar erhtills. Liinsstyrel.H'll i Stod.l10f111s fän har samma
uppfattning.

Lii11ss1yre/se11 i Go1/a11ds liin framhrdlcr att barnen i dag är 16 är när de
normalt slutar grundskolan. Vid denna ålder är problemen mest akuta om
barnen skall fä fortsatt utbildning eller gå ut i förvärvslivet. Enligt länsstyrelsens uppfattning m[1ste sm:ialnämnden följa upp dessa barns rätt till
lämplig utbildning även om barnet fyllt 16 i1r.

Uinsstyrelse11 i Göteborg.i· och Bo/111s fän ptipekar ocksit alt skolutbildningen oftast inte är avslutad vid I fi ilrs <'tider och all etablering i yrkeslivet
dtt ännu inte har skett. Bäde "'fosterföriildrar·· och barn behöver stöd just
dtt. Särskilt gäller detta när "fostcrföräldrarna" är gamla t. ex. mor- eller
farföräldrar. som inte orkar möta och bearbeta barnets problem på ett
adekvat sätt. Mänga skäl talar därför enligt länsstyrelsens mening för att
tillsynen bör kvarstri tills den unge fyller 18 år.
Uinsstyrl'/sen i Viirmland.1· /iin på.pekar att det finns en inte obetydlig
grupp ungdomar mellan 16 och 18 å.r, som har sociala problem och där kuratorer, ungdomarnas föräldrar eller de själva därför ordnar privat placering i enskilt hem. i s. k. storfosterhem, familjekollektiv eller i andra
oreglerade former av gemensamhetstillvaro. Dessa ungdomar omfattas inte av fosterbarnslagstiftningen. Verksamhet i kollektiv av olika slag regleras inte heller i stadgan om enskilda vårdhem. Sociala centralnämnden har
därför begränsade möjligheter att lämna ungdomarna stöd och hjälp. Länsstyrelsen konstaterar att utredningen inte närmare behandlar dessa ungdomars problem. Enligt länsstyrelsens erfarenhet är det emellertid mycket
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angeliigct att samhiillct för möjlighet att följa de förhållanden som dessa
ungdPmar lever under. Detta skulk kunna ske genom att hcstämmelserna
om vård i annat enskilt hem ;·rn vårdnadshavarens utvidgades till att omfatta iivcn ungdom urr t. o. m. 18 t1r~ ålder. oavsett om det förclftg ett tillfälligt eller ett långvarigt vftrdbehov rn.:h oavsett vem som medverkat vid rlai.:eringen. enskild eller myndighet. En samordning av hestämmelscrna med
stadgan rörande enskilda vt1rdhem hurde enligt hinsstyrclsens mening ocksä ske.
Andra remissinstanser som uttalar sig i riktning mot en höjning av ål[tr iir lii11.1.1tvrl'i.1ema i Ah·shorg.1-, Giii·ll.'horgs. \/ii.11er11orrla11ds och .liimtlam/s lii11, S1ocJ..J10/111s J..111111111111 och Fiire11i11ge11 .'frerigcs socialche.fi•r.
dersgr~ins~·n till 18

Fiire11ing1'n harnens riitt i .rnmhiilll't framhåller att föreningen har föreslagit att vård enligt lagen med siirskilda bestiimmelser om vMd av 11ndert1rig skall kunna utsträåas till den unge fyllt 20 år. då man anser att exemrclvis unga missbrukare av beroendeframkallande medel och ungdomsbrottslingar iir mer betjänta av den vård som kan ges inom socialtjänstens
ramar iin inom kriminalvården. Föreningen anser att detta giillcr även för
b<trn i fosterhem. Då ungdomar mellan 16 och 20 år. som rlaceras i annat
enskilt hem iin vårdnadshavarens. ofta iir de som har de svåraste problemen anser föreningen det ytterst angeläget att det även för denna åldersgrupp finns krav på godkännande av "fosterhemmet"·. Föreningen föreslår
att barn under 18 år inte utan socialnämndens medgivande får heredas värd
oi.:h fostran i annat enskilt hem än vårdnadshavarens och att medgivande
skall kriivas liven för ungdomar urp till 20 är om siirskilda skäl föreligger.
Utredningens förslag att den nämnd som har liimnat medgivande till placeringen skall ha tillsyn över värden även då hemmet är beläget i en
annan kommun får ett blandat mottagande av remissinstanserna. Förslaget tillstyrks uttryckligen av Örebro och Norrköpin,::s kommuner. Övriga remissinstanser som redovisar sin uppfattning i frågan ger emellertid
uttryck för en negativ eller tveksam inställning till förslaget.
FiJreningcn S1•erige.1 socialc/wfrr menar att förslaget kan accepteras när
det gäller barn som placeras genom socialniimnden men ställer sig tveksam
till en utvidgning av silväl tillståndsgivning som tillsynen till att omfatta
~iven "privatplacerade" barn i annan kommmun. Det kan enligt föreningen
ifrågasättas om det är meningsfullt att införa en sådan hestämmelse, eftersom det torde hli sviirt för de flesta kommuner att på ett riktigt sätt uppfylla syftet med bestämmelsen utan att barnets vistelsekommun i hög grad
engageras. Föreningen menar att det i praktiken torde bli så att kommunerna kommer att begära överflyttning enligt de föreslagna bestämmelserna
härom. Stockholms kommun har samma uprfattning.
Även /ii11ss1yrei.H'n i Jiimtlands län redovisar en tveksam inställning till
förslaget. Länsstyrelsen tar också upp de eventuella ekonomiska konsekvenserna för vistelsekommunen och framhåller att ett barn som placeras
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enligt socialtjiinstlagen i en annan kommun - utan tillstånd - iir rlaceringskommunens ekonomiska ansvar. Uprhör emellertid socialtjiinstrlaccringen formellt men barnet hlir kvar i fosterhemmet eller inom kommunen. fär vistelsekommunen la över det ekonomiska ansvaret utan all ha
kunnat påverka utvecklingen dittills annat än i speciella fall.
Liinsstyrd1·c11 i Malmiilw.1 lii11 framhåller all erfarenheten har visat att
konfliktsituationer kan urrkomma mellan niimnden i den kommun. där
föräldrarna bor, befattningsnämnden, och i den, dlir fosterhemmet är beläget, den lokala nämnden. Det förekommer t. ex. att större kommuner vid
placering av fosterbarn i annan kommun förbigår den lokala nämnden och
bortser frän dess befogenheter i sammanhanget. Det är enligt länsstyrelsens mening angeläget att formerna for samarbetet mellan dessa nämnder
niirmare regleras samt att en skyldighet till samråd i tillständsfrägor fastställs. - Kommunen framhäller vidare att det i 29§ förslaget till socialnämndslag anges att befattningen med ärendet kan överilyttas till annan
kommun, men påpekar att detta inte kan ske förrän tillstånd redan lämnats
och tillsynen råhörjats. En omarbetning i denna del av lagförslaget hör enligt länsstyrelsens uppfattning ske. För den lokala niimnden är det nämligen väsentligt att ha kännedom om vilka fosterhem, som finns i kommunen, bl. a. i samband med nämndens uppgift att besluta om förbud mot förflyttning av fosterbarn enligt 19-20 §!i.
Länsstyrelsen i Hallands län anser att det i lagtexten bör tas in en
särskild föreskrift om skyldighet för den placerande nämnden att i tillståndsärenden höra nämnden i vistelsekommunen.
Liinsstyrdsen i Giitehorgs och Bohu.1· län har en mera uttalat negativ inställning till förslaget och framhålkr bl. a. att man skall kunna överflytta
ärendet till vistelsekommunen endast om vistelsekommunen går med på
detta. Risk föreligger då enligt liinsstyrelsens mening för att många "fosterhem" i realiteten blir utan tillsyn och därmed följande hjälr och stöd.
särskilt om barnet placeras på långt avstånd från hemkommunen och denna underlåter att övcri'öra ärendet till vistelsekommunen. Länsstyrelsen
anser att "fosterbarns vården" torde vara mera betjänt av att också vistelsekommunen har tillsynsansvar, såsom enligt gällande barnavårdslag.
Giitehorg.1· kommun ifrågasätter om inte utredningen frångår helhetssynen och för fram motsägande förslag. då den ger den placerande kommunen tillsynsansvaret för hem i annan kommun och samtidigt fastlägger
kommunens yttersta ansvar för den som vistas där. Fosterbarn och fosterföräldrar skulle härigenom fä en särställning genom att inte till alla delar
omfattas av det kommunala ansvaret. Det vore enligt kommunens urrfattning olyckligt om vistelsekommunen på detta sätt befrias från skyldigheter
och rättigheter gentemot familjehemmen.
Länsstyrelsen i Östergötlands liin konstaterar att vistelsekommunernas
nuvarande tillsynsansvar för fosterbarn kommer att urphöra om förslaget
13
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genomfors och menar att Jet finns skiil att meddela iivergfrngshcstiimmelser i detta avseende. Att förverkliga niirhetsprincipen kan niimligen enligt
Hinsstyrcbens mening heriiknas ta förhallanJevis lang tid.

13.2 Förflyttning a,· fosterbarn
Utredningens förslag i denna del har kommenterats av endast ett mindre
antal remissinstanscr.
K 11mmarrii111·11 i S1111d.,·1·11// konstaterar att de föreslagna reglerna - liksom Je nuvaranJe i harnavttrdslagen - ger en rätt att förhinJra en förflyttning av ett harn frhn ett fosterhem om det föreligger risk som ej är ringa för
skada på harnets kroppsliga eller själsliga hiilsa om Jet skiljs frän foster-

*

hemmet. Detta rekvisit, som för övrigt återfinns också i 21 kap. 5 andra
stycket förälJrabalken. har enligt kammarrättens mening medfört svårigheter niir det gäller att ästadkL@ma en likformig tillämpning. Kammarriitten vill däifor aktualisera frt1gan om det inte finns skäl att utforma föreskrifterna sa att de tar sikte pä skador hos harnet som inte är av i.ivt:rgaende natur.
Ö1·f.'n·akamas rik.\j(.irh1111d anser att de regler om flyttning av fosterharn
som giiller i dag är mycket oklara och har skapat en ur det utsatta barnets
synvinkel fruktansvärd situation. Förbundet finner det angeläget att detta
uppmärksammats och delar utredningens uppfattning att socialniimnden
skall fä rätten att meddela beslut. Enligt förbundets mening är det väsentligt att man i största möjliga utstriickning tar hänsyn till barnets egen vilja
och mening.
Även Fr.irl'ningen hornens riitt i .rn111hiille1 hetonar att barnets vilja måste tillmätas stor hetydelse rn.:h understryker att det under inga omständigheter fär skiljas frän ett gott fosterhem mot sin vilja. Barnet far heller inte
skiljas frän fosterhemmet om det föreliggt:r risk för skada pä harnets
kroppsliga eller sjiilsliga hiilsa om det skiljs frän hemmet. Enligt föreningens uppfattning bör heslut mot förflyttning meddelas att gälla under
oht:griinsad tid eller tills förhållandena föriindrats så all hinder av detta
slag inte längre föreligger.
Malmii k.01111111111 anser att befogenheten att meddela förbud bör tillkomma den kommun som föranstaltat om placeringen och har värdansvaret.
Kommunen anför.
Enligt utredningens förslag skall den placerande kommunen ha uppgiften att följa vtmlen i familjehemmet och milste därigenom ocks;I vara häst
skickad att avgöra om en förflyttning kan vara till skada för barnet. Som
skäl för sitt för~lag anför utredningen att den kommun där fosterhemmet är
beliigct bäst kan klara den snahba handliiggning som ofta är nödvändig.
Motiveringen förefaller knappast hi1llhar med tanke pii att denna kommun
helt saknar kunskap om ärendet. Den placerande kommunen borde däremot ha underlag för en snahb handläggning. Med den ökade närht:t i fa-
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miljchemspla1.:eringarna som kan förviintas minskar ytterligare skiilen för
utredningens förslag. Kommunen anser att utredningens förslag i denna
del strider mot princirerna om kontinuitet och v~irdansvar samtidigt som
det inte ger de rraktiska fördelar som anges i motiveringen.
Även TCO och .'frl'riRCS socio11011(fiJrh11nd är av uppfattningen att placerande kommun hör vara den som meddelar förbud då det gäller skadlig förflyttning av barn och att det vårdansvar som är kopplat till placerande
kommun gör det naturligt med ett sådant förfarandt: . .JO är inne på samma
tankegång och anför.

*

I 6 kap. 19 5.terfinns bestämmelser motsvarande nuvarande 50 ~ barnavårdslagen. Bestämmelserna är i huvudsak oförändrade. Det är sålunda
alltjämt vistelsekommunen som beslutar om förbud mot flyttning av fosterharn. Enligt min mening horde utredningen här ha uppmärksammat möjligheten att samordna prövningen av sådant förhud med en eventuell prövning om upphörande av värd enligt lagen med särskilda bestämmelser om
värd av underårig. Jag har i nä.gra fall observerat att onödigt långdragna
och uppslitande processer orsakats av den nuvarandt: bristande samordningen i motsvarande situationer. Föräldrarna begärt. ex. att samhällsvärden för barnet skall upphöra. De fä.r inte bifall till sin talan förrän i kammarrätt eller regeringsrätten. De väntar sig då att få hem harnet. men möts
av ett förbud enligt 50 barnavä.rdslagen. varefter en ny lång process börjar. Under tiden lever alla de inblandade i plågsam ovisshet. Detta skulle
till en del kunna undvikas om den instans som hade att ta ställning till frågan om upphörande av samhällsvärden även gjorde en prövning av frågan
om hinder ändå mötte mol hemtagning av barnet med hänsyn till barnets
anknytning till fosterhemmet. Prövningen skulle således i princip företas
av nämnden i hemkommunen men i förekommande fall lämpligen ske efter
hörande av vistelsekommunen. Ofta kan det dessutom vara samma kommun som omhändertagit barnet och som är vistelsekommun. Detta får antagas bli fallet i ännu högre grad i framtiden. Det framstår då som än mera
opraktiskt att man i vissa fall kan behöva föra två långa processer efter
varandra. om vad som ur den enskildes synpunkt måste te sig som en enda
sak. nämligen om barnet får komma hem eller inte.

*

Göteborgs

kommun anser att den föreslagna tidsfristen om fyra veckor

för interimistiskt beslut är för kort för att socialtjänsten skall hinna utreda
och vidtaga åtgärder.

13.3 Förhandsbesked
Utredningens förslag att möjligheten till förhandsbesked rörande ett
hems allmänna lfönplighet skall finnas kvar endast sr1vitt avser blivande
adoptivhem lämnas utan erinran av flertalet remissinstanser. De fä rcmissinslanser som uttryckligen har tagit ställning i frågan är dock kritiska mot
förslaget.

Kam111arriittc11 i S1111tfs1·al/ menar att situationer kan urrstt1 då nämnden
har behov av att snabbt kunna placera ett bC1rn i ett enskilt fosterhem. I ett
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si1dant fall kan det enligt kammarriittens mening vara viirdefullt om nämnden n:dan har företagit en undersökning om hemme\'i Uimplighet. l\.ammarriitten kan inte finna att de skäl utredningen anfört fiir ett avskaffande
av möjligheten att erhi11la förhandshesked iir tillräckligt v~igandc. Ni1gon
pi1taglig olägenhet ton.le det ej medföra om möjligheten tinns kvar. Kammarriitten anser snarare att det si1viil fran den enskildes Slllll frim socialniimndens synpunkt kan vara av viirde att hehtilla förhandsheskedsinstitutet.
lii11sstvrds1·11 i KopparhcrR.1· liin konstaterar att förslaget innebär en
återgång till vad som gällde före år 1969, då möjligheten till förhandshesked infördes för att anpassa lagstiftningen till en praxis som kommit att
utvecklas vid sidan av lagen. Enligt länsstyrelsens mening har utredningen
inte redovisat nä.got skäl varför riskerna för en sådan utveckling numera
skulle vara mindre. 1 avvaktan härpå finner länsstyrelsen möjligheten till
förhandsbesked böra bibehållas i samma utsträckning som f. n.
lii11sstyrdse11 i \/ä.l"fcrnorrla11ds lii11 anser att förhandsbesked är ett bra
instrument för socialnämnden att tidigt kunna utmönstra olämpliga hem.
\/ara kom1111111 är av uppfattningen att förhandsgodkännande av fosterhem ger ökade möjligheter för särskilt de större kommunerna att relativt
snabbt fä tag på ett lämpligt fosterhem för barn som hastigt omhändertages. Om man har ett förhandsgodkännande skulle i vissa sammanhang en
institutionsvård ej hchöva tillgripas utan barnet direkt placeras i fosterhem. Kommunen betonar dock att precis som i nuvarande lagstiftning ett
definitivt gl'dkännande av fosterhemmet också måste ske. Samma tidsbegränsningsregler av förhandsgodkännandet som gäller vid adoption av utländska barn bör enligt kommunens mening gälla.
Örebro kommun anser att ett förhandsgodkännande rörande ett hems
allmänna lämplighet som fosterhem bör finnas kvar och på.pekar att fosterbarnen ofta måste placeras med mycket kort varsel. Socialnämnden är därför beroende av att ha fosterhem "på lager". Det är enligt kommunens mening av mycket stort värde att dessa hem har ett förhandsgodkännande.
Helt naturligt måste ett nytt tillstttnd ges i samband med barnets placering
men detta underlättas om ett förhandsgodkännande redan finns. Kommunen bedömer det också vara viktigt att på ett tidigt stadium kunna ge blivande fosterföräldrar ett besked om nämndens bedömning av deras lämplighet. En sådan ordning främjar rättssäkerheten eftersom möjlighet finns
att överklaga ett negativt beslut. Vilhelmina kommun för fram liknande
synpunkter.

13.4 Förmedlingsverksamhct
Utredningens förslag i denna del lämnas utan erinran av remissinstanserna. Några fä remissinstanser, kammarrätte11 i Sundsva((, liinsstyrelser1w i Stockholms och Afalmiihus län och Uppsala kommun, tillstyrker uttryckligen förslaget. dock utan att närmare kommentera detta.
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13.5 Vard i familjehem som resurs inom socialtjänsten
13 .5. I Allmii111111 .\Tllf>llllkler

Remissinstanserna är över lag positivt installda till v;'1rd i familjehem
som en resurs inom socialtj~insten. I flera remissvar betonas viirdet av att
denna värdform i iikad utstrlkkning blir tillg;inglig för vuxna. En viss tveksamhet yppas emellertid rörande möjligheten att i önskad uhtriicknin!:!
engagera familjehem. N ~1gra remiss instanser varnar för att familjehem.
särskilt de kommunala. kan utvecklas till institutionsliknande inriittningar.
Då tlet gäller tonfiringar anser flera remissinstanser all v[ird i sm[1 institutioner i vissa fall kan vara att föredra framför vard i familjehem.
Skövde kommun uppger sig ha en mycket positiv inställning till familjehem eftersom dessa kan ge individuell och personlig värd närmare normalt
liv och dessutom är billigare än institutioner. men ändå i allmänhet ger
bättre vårdresultat. För att stimulera familjer att åtaga sig rollen som familjehem krävs dock enligt kommunens mening större trygghet i arbetsförhållandena. en rimlig lön och omkostnadsersättning. utbildningsinsatser och
fortlöpande kontakt och stöd från den vårdansvarige socialarbetaren.
Rik.ljurbundet fijr hjälp åt liikemede/smisshrukare betonar att placering i
familjehem är ett mycket viktigt komplement till annan vård. - En uttalat
positiv inställning till värd i familjehem uttrycks också av bl. a. liinsstyrdsen i Stockholms liin och SveriR<'S socionomers riksförbund.
Malmö kommun vill för sin del - på grundval av viss försöksvcrksamhet
- framhålla att de kommunala och kontrakterade familjehemmen ur vårdmässig synpunkt visat sig ha stora fördelar och utvecklingsmöjligheter.
Försöksverksamheten har emellertid samtidigt visat på svårigheter av arbetsrättslig karaktär och av försäkrings- och skattekaraktär. Med hänsyn
till de kommunala och kontrakterade familjehemmens fördelar ur värdsynpunkt beklagar kommunen att socialutredningen inte föreslagit hestämmelser som kan skapa administrativa förutsättningar för att vidareutveckla
verksamheten. Kommunen anser det nödvändigt att den pågående försöksverksamheten i Skåneprojektet pa detta område får fortsätta tills man
summerat erfarenheterna och utformat riktlinjer för fortsatt verksamhet.
Helsingborgs kommun påpekar att man i kommunen inom ramen för
Skåneprojektet har prövat verksamhet med kontrakterade och kommunala
familjehem. Med ledning av vunna erfarenheter delar kommunen utredningens bedömning. att skäl inte finns att i lagstiftningen detaljreglera vården i olika typer av familjehem.
Kriminalvårdsstyrelsen understryker att det för kriminalvården är ett
värdefullt förslag att familjevård i större utsträckning skall erbjudas vuxna
klienter och att kostnadsansvaret skall åvila socialtjänsten. En sådan utveckling av familjevärdsinstitutet torde enligt styrelsen fä positiva konsekvenser för kriminalvården, som genom en ny lagstiftning beretts möjligheter att under vissa förutsättningar verkställa frihetsstraff utanför anstalt.

Prop. 1979/80: 1

198

t. ex. i enskilt hem eller hchandlingskollektiv. Detta institut 04 ~ lagen om
kriminalvård i anstalt) har fått särskilt stor hetydclse för varden av missbrukare av beroendeframkallande medel men har i nägon mttn hegränsats
av kommunernas tveksamhet att åta sig kostnadsansvaret. Genom föreliggande förslag synes enligt styrdsens mening denna hegränsning kunna undanröjas. Även TCO och S1·eriges socionon1fi'irbu11d vill framhälla att kriminalvårdens frivård dkrfrågar den resurs som vård i familjehem innebär
och anser det därför värdefullt att utredningen klargör att socialnlimnden
bör fä betalningsansvaret. eftersom ekonomiska gränsdragningsproblcm
av denna art länge har försvtlrat samarbetet mellan kriminalvti.rden och den
primärkommunala socialvården.

Betydelsen av värd i familjehem som en resurs även för vuxna betonas
vidare av bl. a. /iin.1·.1·1.wdsen i Öst1•rgiitland.1· liin. Stockholms kommun.
Föreningen ~freriges socialchefer och S1·aigcs .1·ocialj("irbund.
Brott.1ji'irebyggande rådet anser att en utveckling mot ett minskat behov
av placeringar i enskilt hem är ett givet mi'll. Samtidigt eftersträvas att antalet institutionsplaceringar skall nedbringas och att familjehemsvård i
stället skall användas. Rådet konstaterar att detta senare också innebär ett
ökat vårdbehov hos dem som kommer att vi\rdas i enskilt hem och menar
att utredningen inte har lämnat någon bedömning av det personella resursbehovet för nämndens vårdans var. Enligt rådets uppfattning behöver resurserna ökas för att det önskvärda stödet till harn. föräldrar och familjehem verkligen skall kunna lämnas. Stockholms kommun påpekar att det
enligt utredningens mening är önskvärt att barnet eller den unge som regel
bereds vård på kortare avstånd från föräldrahemmet än vad som nu oftast
sker. Placering i den egna kommunen bör vara huvudrcgd. även om man
måste frångå denna regel om detta är nödvändigt med hänsyn till en olämplig hem- eller kamratmiljö. Kommunen anser detta vara en viktig allmän
regel men vill samtidigt påpeka att avstegen frän regeln inte enbart kan
hänföras till ovan angivna förhållanden. Vissa större kommuner. exempelvis Stockholm. har så stort behov av fosterhem att di:tta inte på långt när
kan täckas genom placeringar inom kommunen eller närliggande kommuner. Det kan nämnas, att ca tre fjärdedelar av de av sociala centralnämnden i Stockholm placerade fosterbarnen erhållit fosterhem inom andra
kommuner. Ungefär hälften är placerade inom ett närhetsomrilde. omfattande Stockholms kommun och län samt Uppsala. Västmanlands och Södermanlands fän. Den andra hälften. ca I 150 barn och ungdomar. är placi:rade över hela landet. Hilho kommun framhåller att vård i familjehem medför stora svtlrighcter redan i dag på grund av bristen på sådana. Kommunerna konkurrerar om familjehemmen. Speciellt kännbart är detta for
mindre kommuner. som ligger i närheten av landets större kommuner. Andra rcmissinstanscr som uppehåller sig vid bristen på familjehem är Li11käping.1·. Borås, Karlstad.i· och Luleå kommuner.
länsstyrelsen i Jämtlands län menar att det är viktigt att man är upp-
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märksam pfl att de föreslagna kommunala familjt:hemmen inte ges institutionsprägel. med allt vad detta medför av negativa knnsekvenser för vän.1miljön. Norrkiipings ko1111111111 är a~ samma uppfattning ot:h finner det angeläget att framhålla att de kommunala familjehemmen inh: fär utvecklas
till någon form av mindre institutioner. Detta kan enligt kommunens mening lätt bli fallet om heltidsanstiillning sker av "vän.lgivare" med ersättare genom den kommunala socialtjänsten vid ledigheter. Kommunen framhåller att de administrativa fri\gorna måste lösas så att trygghet finns i de
kontrakterade kommunala familjehemmen men detta bör ske under sådana
former att familjeprägeln bevaras och institutionsprägeln undviks. Här är
det enligt kommunen verkligen erforderligt med mi.~iligheter för kommunerna att utforma verksamheten så att den pä hlista sätt anpassas till lokala
förhållanden och erfarenheter. Kommunens erfarenheter av den sedan flera 1lr pågående verksamheten i storfosterhem är bakgrunden till denna bedömning av utredningens förslag. - Kommunen understryker vidare att
samverkan med framför allt sjukvårdshuvudmannen i detta sammanhang
hör leda till att kontrakterade familjehem också kan användas i barn- och
ungdomspsykiatriska verksamheten som en stödresurs eller eftervårdsresurs. Det synes enligt kommunens mening inte rimligt att tillskapa liknande familjehem för detta ändamål utan lämpligen bör integrering kunna ske.
varvid specialistpersonal bör medverka i fortbildning och stödverksamhet
för de kontrakterade familjehemmens ansvariga. Linköpings kommun och
S1·enska nykterhetsvård.~(i)rbundet för fram liknande åsikter. Svenska
nykterhetsvårdsförbundet är också av uppfattningen att man jämsides med
utvecklingen av familjehem måste se över och utveckla de institutionella
resurserna speciellt för tonåringar och missbruksgrupper. Förbundet avser
med detta små institutioner där krav och inriktning mot normaliserat boende i närheten av hemorten tillgodoses. Även SACO/SR betonar vikten av
en vidareutveckling av andra värdformer än värd i familjehem.
Sko/överstyre/sen anser att det vid socialnämndens placering av barn i
skolåldern i annat hem än föräldrarnas bör ingå kontakl med den nya skolan som ett viktigt led. Genom omplaceringen bryts ibland värdefulla kontakter både med andra vuxna än föräldrarna och med kamrater. Vid barnets anpassning till sin nya miljö är trivseln i skolan en viktig faktor. Speciella ätgärder frän skolans sida kan vara av betydelse. Skolan bör frän början kunna stödja barnet i en önskad utveckling. Även kontinuiteten i elevens skolarbete kräver samråd mellan socialtjänsten och skolorna. Enligt
skolöverstyrelsen sker det nu ofta omplaceringar utan nämnvärda förberedelser och barn med problem ges liten chans att fä en god start i den nya
skolmiljön. Styrelsen uppger att den i samråd med socialstyrelsen har tagit
upp några av de problem som kan uppstå och angett riktlinjer för placeringar.
Statens invandran•erk framhäller att åtgärden att placera ett invandrarbarn i ett svenskt hem ofta av språkliga och andra skäl är olämpligt. Det
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krlivs därför enligt verkets mening insatser från kommunernas sida för att
få fram familjehem bland invandrarfamiljer och för att utbilda dagbarnvårdare med invandrarhakgrund.
Kom1111111.fi"irh1111d1'f menar att utredningens avsnitt om vård i enskilt och
kommunalt familjehem präglas av tänkande i fastlåsta konvcntilmella modeller. Samspelet mellan olika former av socialt behandlingsarhete - vård
i familjehem dler på institution - har enligt förbundets mening inte belysts
tillräckligt. Nagon diskussion om hur dessa resurser kan samordnas och
berika varandra förs ej och något nytänkande i denna riktning finns inte enligt förhundets mening. förbundet anser liksom utredningen att det i
många fall kan vara fördelar med att barnet/ungdomen har fä vuxna att
knyta an till vid en familjehemsplacering. men det kan enligt förbundets
mening också finnas fördelar med institutions vård. där det finns flera vuxna att knyta an till. Mycket talar t. ex. för små institutioner framför kommunala familjehem. Förbundet vill i det här sammanhanget tydligare än utredningen skjuta fram tveksamheten inför de kommunala familjehemmen
vars konstruktion visat sig innehålla många svårlösta problem.
S1·erige.1· liikarfi_irhund och S1•e11ska läkaresäl/skaper anser att det är en
grundläggande princip när det gliller barn att värd i annat hem än det egna i
första hand skall ges i enskilt hem. Denna princip bedöms emellertid inte
alltid vara lika tillämplig på ungdomar. Ungdomarna har svårare att smälta
in i en ny familj och klarar ofta bättre boende i små behandlingsenheter tonårshem. - Läkaresällskapet tillägger i detta sammanhang att om den
barn- och ungdomspsykiatriska kliniken har haft behandlingsansvaret för
ett barn och väsentligt medverkat till dess inslussning i fosterhem. borde
det vara naturligt att sodalvården skulle kunna delegera sitt behandlingsansvar även i framtiden till den barnpsykiatriska vården. Hänsyn skall därvid tas till klientens och fosterfamiljens behov och önskemål.
Li11kiipi11gs kom1111111 menar att erfarenheten talar för att del är mycket
svårt att placera tonåringar i enskilda hem. vilket gör det angeläget att se
över och utveckla de institutionella resurserna för här aktuella målgrupper.

13.5.2 Utbildning och ersättning m. m.
Ett stort antal rcmissinstanser understryker behovet av utbildning och
fortbildning av dem som i sitt hem tar emot annan för vård.
Liinsstyrelsen i Stockholms län anser att det på detta område finns ett
stort och uppdämt utbildningsbehov som det är nödvändigt att tillgodose.
Länsstyrelsen i Östergötlands län framhåller vikten av utbildningsinsatser för att rekrytera nya fosterhem och för att utbilda fostcrföräldrar. Örebro kommun delar utredningens uppfattning att det är en viktig uppgift för
socialnämnden att medverka vid utbildning och fortbildning av dem som i
sina hem tar emot barn och ungdom eller andra för värd. Kommunen vill i
sammanhanget peka på att nära nog hälften av alla omplaceringar av fos-
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terbarn framtvingats av att fosterföriildrarna "tröl!nat'·. Det är tfarför enligt kommunens mening viktigt att understryka behovet av att fosterföräldrar fär ett effoktivt stöd i sitt arbeie. Lit!ecl ko11111111n påpekar att vtirdformen i jämförelse med institutioner iir föga resurskriivamk men framhtdkr
att den ä andra sidan måste tillföras helt andra mö.ilighcta iin tidigare i
form av utbildning. stimulans. handledning. trygghet i anställningen. betalning etc S1·e11ska nyktcrlll't.1·1·ård~fi>rh1111det finner det angefagl'l all familjehemmets tillgång på materiella resurser (pedagogiskt material. terapiutrustning m. m.) iir tillfredsställande. Därjämte krävs det enligt förbundets
mening en fortlöpande kontakt och utbildning frän kommunens srn:ialtjänst.
SACOISR och Sn'riRCS socionomer.i· rik.lfiirhuncl vill med skiirpa poiingtera att familje hems verksamheten kräver en fast, central organisation för
tillsyn och service. Utbildningen måste bli omfattande och ersiittningen till
familjehem så hög att samhället verkligen kan ställa stora krav på hemmens engagemang och funktion. Dessa båda remissinstanser anser vidare
att en positiv utveckling inom omrädet förutsätter att dessa frågor kring utbildning, tillsyn. organisation. handledning och service löses innan familjehems verksamheten utvidgas. TCO menar att det är angeläget att garantier
tillskapas för att familjehemmen håller en vårdmiissigt tillfredsställamle
kvalitet. Utbildning måste ges de berörda familjerna o.:h tillsyn av hemmen måste ske oftare än vad som i dag är fallet.
Norrkiipinf{s kommun betonar att familjehemmens stöd genom utbildning måste tillgodoses på ett bättre sätt än f. n. Såväl centralt som regionalt
bör kommunerna kunna fä medverkan härtill genom dels kursmaterial.
dels med anordnande av fortbildningsverksamhet. I detta bör vidare medverkan kunna lämnas av specialister hos andra huvudmän. t. ex. läkare.
psykologer m. fl. Den regionala insatsen bör enligt kommunens mening
kunna utformas sä att särskilt utbildade handledare svarar för lnkala. kontinuerliga resurser.
Fifre11i111f1'n haml'flS rätt i samhället menar att det är viktigt att det i fosterföräldrarnas utbildning ägnas tid åt samhällsanalys för att ge fosterföräldrarna insikt i de utslagningsmekanismer som lett till att de biologiska
föräldrarna inte klarat att själva ta hand om sina barn. Om fosterföräldrarna inte har förståelse för denna problematik är det enligt föreningens mening svårt för dem att förmedla känslan att barnet och dess föräldrar har ett
värde, nägot som är viktigt för barnets personlighetsutveckling och allas
inbördes relationer.
Fostcrfiirii/drarnas riksfiirhund understryker att utbildning av fosterföräldrar är ett sätt att skapa förtroende mellan nämnd och fosterhem. Någon
form av utbildningsplan bör utarhetas och alla fosterföräldrar ges möjlighet
att kunna fä en grundutbildning. Därvid mäste enligt förbundet praktiska
frågor som barnpassning och ersättning för inkomstbortfall lösas.
Andra remissinstanser som i detta sammanhang betonar vikten av ut-
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bildning iir liinsstyre/scn i Ala/111iih11.1· /iin och Rik.1j("irhunclet ji"ir hjiil[! ät liike1111·dds111iss hrukarl'.
Frågor om ers~itlning till familjehemmen tas - utöver vad som tidigare
har redovisats - upp särskilt i nagra remissvar.
flilbo kom1111111 menar att en del av svtlrighden att rekrytera familjehem
beror på ersättningsfrågorna. Enhetliga regler för ersättning till familjehem
för landets kommuner bör enligt kommunens mening tillskapas. I dag finns
endast n.:kommcndationer. som inte har antagits av samtliga kommuner.
Ekonomiska resurser bör ställas till förfogande som möjliggör för kommunerna att ersätta familjehemmen i den omfattning som är nödvändig.
Fiireningen Sl'l'rigcs socialclu:frr anser att det i dag inom familjevård
för vuxna råder en besvärande brist på riktlinjer. Det är enligt föreningens
mening angeläget att Kommunförbundet här ges uppdrag att utarbeta sådana i frttga om ersättningsnormer på motsvarande sätt som gäller för fosterbarnsvt\.rden. Si•eriges .wcia/förbund är av samma uppfattning.
LRF framhåller att ett stort antal ungdomar varje är bereds möjlighet att
vistas i lantbrukarhem. Samtidigt är efterfrågan på sådana hem större än
tillgången. Detta sammanhänger enligt förbundet sannolikt med att antalet
lantbrukare minskar men har säkert i en del fall samband med ersättningsreglcrna och därmed sammanhängande frågor. Det är därför enligt förbundets mening väsentligt att en huvudman ä.läggs ansvaret för denna verksamhet. Förbundet vill betona att en förutsättning för att behovet av familjehem bättre skall kunna tillgodoses är att ersättningarna höjs i förhållande
till nuvarande nivå samt att kommunens respektive familjens ansvar i
dessa frågor klarläggs. Så är det t. ex. f. n. oklart i vilken utsträckning en
lantbrukare åläggs arbetsgivaransvar om ungdomar som vistas i lantbrukarhem tidvis deltar i lantbruksarbetet. Vidare måste det enligt förbundet
klarläggas vilka sociala förmåner värdfamiljen har rätt till.
Fosterfiiräldrarnas riksförbund anser att ersättningsfrägoma måste lösas mer tillfredsställande än vad som nu är fallet nch konstaterar att socialutredningen och fosterbarnsutredningen föreslår att ersättning skall utgä.
!!nligt det mönster som nu rekommenderas av Kommunförbundet. Denna
rekommendation måste enligt förbundets mening i fortsättningen utarbetas
i samarbete med förbundet och ersättningsbeloppen mä.ste kraftigt justeras
upp. Förbundet menar att ersättningen är blygsam i jämförelse med den ersättning som lämnas för dagbamvård och de kostnader som blir följden av
institutionsplacering. Det kan enligt förbundets mening inte undvikas att
man ibland får en känsla av att det fortfarande rör sig om en utackordering
till lägstbjudande.
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Institutionell vård och behandling

14.1 Institutioner som bchandlingsrcsurs
Rcmissinstanscrna är gcnomgäcnde positiva eller övervägamk positiva
till dc allmänna riktlinjer som utredningen har dragit upp för den institutionella värden lH.:h behandlingen. Åtskilliga remissinstanser kritiscrar dock
förslaget på särskilda punkter cllcr lämnar förslag till förbättringar av den
föreslagna institutionsstruktun:n. Dcssa synpunkter redovisas i det följande utan försök till indelning i positiva cller negativa uttalanden. Det förtjänar att framhållas att remissinstanserna har fört fram synpunkter av samma eller liknande slag även vid behandlingen av utredningens förslag under
rubrikerna Principer for sociala insatser för enskilda och familjer. Stödoch hjälpinsatser i hemmet och Vård i familjehem ni. m. Synpunkterna har
redovisats i det sammanhang i vilket de har tagits upp av remissinstanserna.

Riksåklagaren menar att övervägandena i betänkandet om de framtida
institutionernas struktur. innehttll och resurser behöver konkretiseras närmare. Enligt riksäklagarens mening är det uppenbart att en stor del av de
nuvarande inrättningarna bör kunna behållas. Riksåklagaren vill i detta
sammanhang särskilt framhålla att ungdomsvårdsskolorna är välutrustade
och försedda med goda personalresurser.
Bro11.1:fhrch_,)~gt11ull' riidet framhi11ler att förslagen innebär förbättringar.
framför allt i fråga om organisation. niirhet och möjligheter till samarbete.
vilket är yttre föriindringar som iir angeliigna att göra. Rlidct saknar dock
en m;ilbeskrivning när det gäller innehållet i den institutionella vfirden och
behandlingen och phpckar att innehiillet i de olika vi1rdmöjligheter som kan
erbjudas har väsentligt större betydelse iin de yttre formerna.
Nykrerlic1.1·1·i/nle11s t111.1·1altsfi'irh1111d finner att en brist i utredningen är
att innehället i institutionssystemet inte klarlagts mer hetriiffamlc vilrdinnehälf och personella resurser. Förbundet vill särskilt framhMla vikten av
att institutionerna vid ändrat huvudmannaskap tillförsiikras en jiimn och
hög värdstandard som blir enhetlig över hela landet. För instillltionerna iir
det enligt förbundets mening viirdcfullt med ett närmare samarbete med
sjukvi1rden vars resurser pä ett bättre siitt än nu kan komma institutionerna till del.

Lii11sstyrelse11 i Stockholms län betonar all amhitionerna att sr1 It111gt
möjligt undvika institutionsvt1rd till förm~111 för öppenvi1rd i klientens egen
miljö inte för drivas st1 Iängt att en institutionsplacering utnyttjas först i ett
så sent skede i behandlingskedjan att en siidan placering inte kan ge avsett
resultat. Vid valet av lämpliga insatser bör institutionsv~1rd finnas med som
en positiv behandlingsresurs som inte utan vidare uppfattas som ett misslyckande i behandlingsarbetet. Det är enligt länsstyrelsens mening viktigt
att behandlingen pä institution ges ett mt1Iinriktat innehäll och ses som ett
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av llera k<l i en Hingrc hehanlllingsplan. - Linsstyrelsen tar ocks~1 upr fragor om samverkan mellan sociahjiinsten och andra organ i lletla sammanhang. Uinsstyrelscn anför.
Uinsstyrclscn vill vidare understryka nödvlindigheten av ett intimt samarhcte mellan socialtj;insten och Jcn som har ansvaret för institutionsrcs11rscrna. Även sarnarhctct mellan institution och andra berörda organ si1som arhetsv;1rd. sjulo..viinl. bostadsfi.irrnedling och skola miiste avseviirt
förbättras. Den isolering av instit11ti1111sv[1nlen friin den öprna socialvi1rden. som i dag iir vanlig. försviirar gemensamma behandlingsinsatser och
ett rationellt 11tnytljandc av befintliga resurser. Ett sammanhiillet v~1rllan
svar iir diirför nödviindigt for att möjliggöra integrering mellan institutionsvi1rdcn och socialtj~insten. Uinsstyrclsen tillstyrker dlirför förslaget all iirrenv;irden skall ha vi1rdanwaret fiir den enskildes institutionsv<'tnl. Detta
ligger i linje med knmmunens yttersta ansvar och syftet att institutionsvi1rden som resurs skall vara en del av den kommunala socialtjänsten. Organiserade samarbetsformer mellan institution och iirpenvi1rd mi1ste do1:k
komma till ständ för all f1stadkomma en gemensam behandlingsrlanering
för si1viil institutionsvistclsen som de fortsatta iirpenv~1nlsinsatserna.
Det synes enligt länsstyrelsens urpfattning vara en brist all utredningen inte niirmare diskuterat samverkan mellan socialtjiinsten och kriminalvf1rden
vad gäller institutionell vi1rd och behandling. Otvivelaktigt finns i dag en
alltmer uttalad strävan friin domstolarnas sida att ge olika päföljder elt mer
v~lrdinrikta\ innehi1\I. Härigenom har samverkan mellan kriminalv(1rd och
socialvant fatt ökad betydelse. Kriminalv[1rdsklientelet bestär i stor utstr~ickning av personer som samtidigt med insatser frfm kriminalvltrdcns
sida iir aktuella för atgärder frrm so1:ialv~1rden. Hehovct av en tkcentraliserad kriminalvärd i niira samvi:rkan med socialvärdens institutionsresurser
borde enligt fansstyrelsens uppfattning niirmare diskuteras. Fördelarna
med ell närmare samarbete borde vara stora säviil vad gäller bchandlingsresultat som ett rationellt utnyttj<mde av de samlade vårdrcsurserna.

Även S111cU10/111s /..01111111111 varnar för risken all driva insatser i öpren
vfird stt ltmgt att en instit11tionsplaccring inte kan ge avsett resultat. Kommunen betonar all en realistisk avvägning av insatserna alltid 111[1stc ske i
det enskilda fallet.
SACO/SR och Si·eriges sucio110111ers ri/...1:fiirh1111d understryker att valet
mellan örpcn vfird och instit11tionsviird alltid mi1ste göras mot bakgrund av
de rroblem som skall lösas och att parterna sjiilva bör fä möjlighet att viilja
i samband med en analys av problemen.
Lii11sstyrd1·e11 i Gii1·/ehorf.?.I' lii11 anser att det iir viktigt att institutionerna
blir en del av de samlade resurser so1:ialtjänsten har att erbjuda. Siills/..apet

Ui11/..ama.1·

ri/..~:fi"irh1111d

är av samma uppfattning och vill dessutom fram-

hMla betydelsen av att de frivilliga organisationernas alla mi~iligheter utnyttjas i rchabiliteringsarbetet.
Betydelsen av en samordning mellan öppen vård och institutionsvård understryks också av Örebro, Vilhelmina och Norrköpi11[{.1· kommuner.
Handikappförhundens centra/kommiltt> anser att man i större utsträck-
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förutsättningar som ett led i den värd- och servicekedja som ytterst syftar
till en så fullständig rehabilitering som möjligt.
Rik.1:fi"irhu11det mot alkohol- oclt narkotikamisshruk finner att dagens
vård innehåll måste ses över och radikalt förändras. Det behövs enligt förbundets mening bl. a. en genomtänkt och samordnad utbildning för den
personal som skall svara för missbrukargruppernas behov och rehabilitering. Förbundet vill vidare med stöd av erfarenhet som huvudman för tre
framgångsrika hehandlingshem framhålla vikten av att vårdtagar- och personalrepresentanter fär vidgat inflytande i utvecklingsarbetet när det gäller
institutionernas form och innehåll och att dessa allteftersom förvandlas
från slutna kommunikationssystem till öppna demokratiska organisationer.
Giitehor1;s kommun är av uppfattningen att den ökade satsningen på förebyggande vård och familjehem kommer att innebära att institutionerna
får ta emot allt mer krävande vård tagare. Detta kommer enligt kommunen
att ställa stora krav på personalutbildning och -fortbildning. Det är vidare
av vikt att institutionerna utformas till små enheter. där man ägnar stor
uppmärksamhet åt själva vårdinnehållet. Kommunen vill slutligen understryka vikten av en väl fungerande samverkan mellan institutionerna och
olika öppna vårdformer.
Landstingsförhundet framhåller att förverkligandet av principerna om
kontinuitet. närhet och flexibilitet liksom de korta vård tiderna kommer att
medföra omfattande förändringar inom de redan existerande institutionerna och en omstrukturering av institutionsvården. Personalen kommer att
fä ändrade yrkesroller med delvis större inriktning på kris- och korttidsbehandling. Troligen kommer klienterna att bli ännu mera vårdkrävande än i
dag. Förändringsprocessen måste enligt förhundets mening mötas med
omfattande stöd till personalen och ökade utbildningsinsatser.
Principen om närhet inom institutionsvården berörs i åtskilliga remisssvar. Remissinstanserna. bl. a. l\ommunfiirhundet, TCO, SACO/SR, Sverigc•.1· socionomers rik.1fiirhund, Nykterhetsnlrdcns anstaltsfiirhund, Siill.1·kapet Uinkarn(l.1· rik.efiirh11nd. S1·criges .wci(l(fiirhum/ och }lera kommuner. uttrycker en positiv grundinställning till principen. I flera remissvar
utvecklas dock behovet att i särskilda fall göra undantag frän principen.
Rihåklagaren anser att det i synnerhet i fråga om ungdomar och missbrukare ofta kan vara nödvändigt att åstadkomma en brytning med tidigare
miljö och kamratkrets. Ibland kan enligt riksåklagarens mening även alltför täta kontakter med anhöriga inverka störande på behamllingen.
Lii11sstyrdse11 i Stoc/../10/ms lii11 menar att närhetsprincipen är riktig som
huvudprincip men att den inte kan tillämpas konsekvent i alla situationer.
Det mkiste enligt länsstyrelsens mening i vissa fall vara mera angd~iget att
kunna erbjuda institutioner med lämpliga vårdresurser och metoder än att i
första hand tänka på närheten till hemmiljön. För vissa ungdomar och vux-
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na med missbruksprohlem kan det enligt Hinsstyrclsen 1.kssutom vara
önsb·iirt med en tids miljöornhytc och distans till en kamratkrets och ncdhrytande n~irmiljö som forsvilrnr dkr kanske rent av omöjliggör all prohlcmhearhetning. Stockholm.1· /..01111111111 iir av samma uppfattning och understryker att just niirmiljön med dess giinghildningar och negativa tryck
har inneh11ri1 ncdhrytande och destruktiva faktorer för mi111ga ungdomar
som kommer i frt1ga för placering pi'1 in~titution.
S1·enska 11ykterhetsnlrdsfiirhundet betonar att närhetsprincipen inte fär
tillämpas undantagslöst. Speciellt när det gäller vård av missbrukare kan
det enligt förbundets mening i många fall vara betydelsefullt att kunna placera vederbörande mera avskärmat från hemmiljön. Härigenom kan risken
för fortsatta negativa kontakter minskas. Länsstyrelsen i Gotlands liin menar att närhetsprincipen i mänga fall kan vara ett hinder i behandlingsarbetet. särskilt då det gäller ungdomsklicntelet. Liinsstyrc/srn i Blekin&c liin
ansluter sig till en tillämpning av närhctsprincipen men hetonar att vissa
avsteg från den ibland kan bli nödvändiga. Även Giil'/e komm1111 anser att
närhetsprincipen är en riktig huvudprincip. men vill framhålla att det för
vissa vårdtagare kan vara önskvärt med en viss distans till den miljö som
omöjliggör önskvärd problemarbetning. Kommunen påpekar vidare att
närhetsprincipen måste kunna brytas för att man skall fä tillgång till institutioner med adekvata värdrcsurscr och vå.rdmetodik.
Utredningens uttalande att differentiering efter ålder. kön och symptom
så långt det är möjligt bör undvikas föranleder kommentarer hos några remissinstanser.
Rik.1:förhundct mot alkohol- och narkotikamisshruk understryker att
man vid behandling på institutioner inte bör göra åtskillnad mellan klienter
som missbrukar alkohol respektive narkotika. Det är enligt förbundets mening missbruksbenägcnheten som skall angripas. inte det eller de preparat
som utgör symptom pli missbruket. Även Klippuns, Örebro och Sundsvalls kommuner ger uttryckligt stöd åt utredningens uppfattning. Örebro
kommun vill dock framhålla att det är lätt att föreställa sig situationer även
i framtiden då en viss differentiering inte kan undvikas. Samtidigt är det
enligt kommunens mening angeläget att betona tlexibilitetskravct. En institution måste kunna förändras i takt med att förutsättningarna och behoven skiftar.
SACO/SR vill nyansera principen om att differentiering med hänsyn till
olika symptom bör överges. Den principen är enligt organisationens mening inte möjlig att konsekvent tillämpa om man vill behålla och utveckla
en kvalificerad behandling av t. ex. svärt störda barn med skilda svårbehandlade symptom. Det måste vara utvecklingen av behandlingsmetoderna. personalens utbildning och de övriga resurser som ställs till förfogande
som avgör hur fort principen om differentiering efter symptom kan överges. SACO/SR påpekar att utredningen tidigare har konstaterat att de problem som döljer sig bakom missbruk av beroendeframkallande medel sak-
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nar entydigt samhand med vakt av rnisshruksrnedel l1ch att utredningen
har dragit den slutsatsen all det inte finns sbl for en fortsatt uppdelning av
institutionerna efter missbruksrnedel. SACO/SR menl1r att i praktiken leder ofta en sambehandling av olika missbrukarkategorier till sv~1righeter i
behandlingsarbelet. Centralorganisationen har dlid'ör sv~trt att tiinka sig en
konsek ven! genomförd samhehandling. S1·1·riges socio110111a.1· ri/...1:fi'irh111ul
har samma uppfattning.
JCO och Giii·!t, J..o1111111111 gör giillamk all en möjlighet till differentiering
m:-iste finnas även i framtiden for de mest resurskriivande ungdomarna.
Flera remissinstanser diskuterar behovet av siirskilda resurser för missbrukare.

Socialstyrelsen vill erinra om den akuta bristen pli vtirdresurser för tillnyktring och s. k. avgiftning <tv alkoholmissbrukare - en brist som framsttlr iinnu mer tydligt efter den I januari 1977. dä lagen om omhiindertagandc av berusade personer m. m. tLOBl trädde i kraft. Samtidigt som polisen
efter LOH:s ikraftträdande i mindre utsträckning än tidigare omhiinderlar
akut berusade personer. avvisas mimga som frivilligt söker vi1rd frän sjukhusens akutmottagningar. Syftet med LOB - att av polisen omhiinderlagna personer skall beredas värd - har enligt styrelsens uppfattning inte
kunnat fullföljas p11 grund av bristande värdresurser. Mindre än 10 <;-;.av alla omhändertagna personer enligt LOB under första halvaret 1977 överfördes till varet. Styrelsen vill understryka att ökade vftrdresurser för tillnyktring och avgiftning lir en nödvändig förutsättning för social och medicinsk
rehabilitering av alkoholmissbrukare och för en konstruktiv samverkan
mellan socialtjiinst och sjukv~ml.
l\v1111111111fiirb1111clct menar att resurser i form av tillnyktringsenheter och

avgiftningsklinikcr är ovärderliga om kommuner och landsting skall kunna
bedriva en effektiv och ändamålsenlig vt1rd av missbrukare. Med hiinsyn
till den kommunalekonomiska situationen och till den korta tid (2-3 veckor) som huvudmännen hade pfl sig mellan riksdagens beslut alt anta lagen
om omhändertagande av berusade personer och lagens ikraftträdande har
kommunerna helt naturligt ännu inte kunnat uppfylla intentionerna i riksdagsheslutel. Eftersom statsmakternas mfJlsliflning var att pil sikt skapa
sf1dana vitrdresurser att berusade kan beredas vård inom nykterhetsvnrdens och sjukvrirdens ram utanför poli.~sl<J!ion har alltså inte nf1grn direkta
krav om en omedelbar utbyggnad av dessa resurser ställts frän regering
och riksdag. Eftersom denna typ av resurser bedöms som angelägna kriivs
det enligt förbundets mening ett ekonomiskt tillskott från statens sida om
kommuner och landsting skall kunna leva upp till mälsiiltningen i lagen.

SACO/SR p11pekar att utredningen noterar att det faktiska antalet och
antalet utnyttjade värdplatser i institutiom:r "för vård och boende .. har
gått ner kraftigt. SACO/SR anser att detta inte far tolkas som om behovet
av vttrdplatser minskat och anför.
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Nfa det giiller t. ex. v;1rdanstaltcr for alkoholmissbrukare och 11ngdomsv;1n.lsskolor kan det snarare handla om att snc.:ialvarden ändrat synsiitt niir
del g~illcr den kontinuerliga konlakten mellan socialassistenten l)(:h klien1en. samt all nedgangcn iir ett u11ryck for den krilik som riktals mol de oftast stela och ··1crarifa1tiga .. v:1rdformcrna. dvs. socialassislcnlerna undvik..:r ins1iw1ionsplaccring s:'1 liingc som miijligt. Detta har i sin tur medn:rkat 1il\ den krafliga ökningen av 111issbn1kan: inom rsykiatrisk vitrd och
iikningen av klicntcr inom friviirden. De senasle 1v{1 iircns lrend vad giillcr
v:1rdsökandc bland vu.xna missbrukare har dessutom brutits. Köerna till
institutioner för frivillig v;1rd iir i dag olyckligt limga. trots att antalet vi1nlrlatser inom denna sektor ökat ri1tagligt. Det iir ocksi1 urrenbart att efterhand som de allmiinna v:1rdanstalternas vr1rdinnehiill förbiittras sr1 kommer
oc.:ksi1 antalet vt1rdsökande att öka.
SACO/SR vill understryka all hehandlingsbchovct för akut alkohol- oc.:h
narkotikaskadade inte iir tillriickligt tillgodosett. Varken soc.:ialviirden eller
rsykiatrin har i dag tillgi'ing till adekvat oc.:h iindami1lsenlig vi1rd mer iin undantagsvis. SACO/SR menar att en förändring är nödviindig hiir. Organisationen rekar vidare rit alt utredningen fiirutsiitter att socialtjiinslcn i samarbete med patienten llC.:h annan v~1rdgivare skall urpriilla en behandlingsrlan i alla ärenden. Detta iir utomordentligt viiscntligt. För missbrukare
kriivs dä all avgiftning alltid sker innan hehandlingsplancn diskuteras. Delta st:iller stora krav pf"1 si1väl resurser som vitrdinneh{11l vid abstinensbeham.lling och avgiftning. Behandlingsrlancn förutsätter i sin tur att cl! uifferenticral väruuthud finns. För lien

tv~lngsintagne

inom nyktcrhetsvtirden

finns i dag bara den anstalt där han ri1kat hamna. Oc.:h för den LSPVomhiinuertagne finns hara örren v<ird eller den institution som rr1kar ha en
plats ledig. Organisationen menar all detta fiirhftllandc iir inhumant. Det är
dessutom terari- och motivationshämmanue samt nedhrytande för tilltron
till vi1ruen. SACO/SR framhttller vidare alt redan fyllcristraffutredningcn
föreslog all samhiillct skulle oruna institutioner som alternativ till rolisarrestcrna. l.~tredningens förslag ledde dock inte till n~1gon utbyggnad av tillnyktringsstationerna dfi fyllcristraffet avskaffades. SACO/SR anser det
oacccrtahclt all reformer rit detta siill genomförs utan att resurser ställs
till förfoganue. De korta och till intet förrliktande varuperioder som nu erhjuds akut alkohol- och narkotikaskadade leder till att socialvi1rden i regel
inte kan

~1s1aukomma

nagon meningsfylld kontakt med vtirugivarc i öppen

vtiru. SACO/SR hiivdar all det behövs adekvata resurser för akut behandling meu avgiftning. abstinenshehandling. vimlniv:1hcstiimning. motivationshchandling och social service. Dessa varuresurser mi1s1e bli integrerade med säväl psykiatrin som socialtjiinsten. Det krävs dessutom ett utnmordcntligt omfattande samarbete meu övriga samhällsorgan. Delta kan tillgodoses genom en gemensam planering pa regional nivä.
S1·eriRl'S socio110111crs riksji'irh1111d för fram samma synrunkter som SA-

CO/SR.

Nykterhe!Sriirdsens la11d.1förh1111d förcsliir att det i varje kommun inrättas alkoholpoliklinik 1Kh tillnyktringsstatiun. Förbundet anför.
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Vissa kommuner har i Jag alkoholpolikliniker. Dessa fyller ett stort behov. Försiiksverksamhet meu tillnyktringsstationer bedrivs f. n. med statsunuerstöu. Förbundet anser att alkoholpolikliniker och tillriyktringsstationer meu rt1ugivningsbyräer m:h eftervimlsres11rs i princip mi1ste finnas i
varje kommun. Tillsynsmyndigheten bör uo<.:k kunna ge dispens för minun: kommuner Sl)m har möjlighet att utnyttja poliklinik i närbefägen större
kommun.

Siillska1>ct Lii11/..an1a.1· ri/...\fiirh1111d betonar att sjukhusens akutpolikliniker är klart otillriickliga och att tillnyktringsstationer måste uppriitlas. Pt1
dessa skall möjligheter finnas till kontakt med frivilligorganisationer såviil
som läkare och övrig viirdpersonal samt socialarbetare.
Rik.1fiirh1111de1 fifr J!iiilp 1/1 /ii/..em<'tid.m1isshmkare menar att som förhitllandena är i dag utestängs mänga narkotikamissbrukare. Förbundet är av
uppfattningen att missbrukare tillats komma in p1\ en akutmottagning först
dä liv stär på spel och framhåller att tillräckliga resurser måste till för avgiftning. Man kan t. ex. använda resurser från psykvården och skapa små
enheter. Med smä enheter menar förbundet 3-4 platser. Pä akutmottagningarna eller dessa avgiftningsenheter skall även fältassistenter och kuratorer finnas som antingen hjälper missbrukaren till fortsatt långsiktig behandling om det behövs eller hjälper till att ordna bostad och arbete. Enligt
förbundets mening avgiftas i dag missbrukare som sen skrivs ut till ingenting. Den sociala situationen efter avgiftningen är inte förändrad. - Förbundet framhåller vidare att det är länga köer till behandlingshem och kräver en omfördelning av resurserna. Platser pä behandlingshem kan enligt
förbundets mening tas från de 45 000 platserna på tvängsinstitutionerna.
Förbundet menar att det är uppenbart att det behövs fler frivilliga behandlingshem. Innehållet i behandlingshemsverksamheten måste enligt förbundets uppfattning bygga pa de erfarenheter som hittills finns samlat bl. a.
frttn förbundets kollektivvcrksamhet. Behandlingshemmen måste förbereda folk för livet ute i samhället. I dag förbereder mänga behandlingshem
för ett fortsatt liv inom vttrdapparaten. Missbrukarna blir fullfjädrade terapeutiska objekt. För att motverka detta menar förbundet att kontakter
måste knytas med fackföreningarna. med arbetsplatserna. med skola. med
arbetsmarknadsmyndigheter etc.
Tierps kommun betonar betydelsen av sådana behandlingshem inom
nykterhetsvården där närkontakten behålls och socialarbetaren kan göra
besök och bättre planera för en rehabilitering av vederbörande. Dessutom
är det enligt kommunens mening av vikt i nykterhetsvårdsarbetet att ett
gott samarbete etableras med fackföreningsrörelsen och arbetsplatserna i
kommunerna. För att erhålla en attitydförändring till missbrukarna bland
allmänheten anser kommunen en utväg vara att påverka föräldrar m. tl. genom studiecirklar. I övrigt bör man redan i förskolan informera om alkoholens skadeverkningar. varvid socialarbetare bör medverka.

Kriminah·årdsstyrclscn menar att utredningen tycks sväva i tvivelsmM
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heträffande hehovet av institutionsplatser för narkotikamisshrukare. Styrelsen vill i sammanhanget erinra om att senare undersökningar av plats behovet pekar på att viisentliga förstärkningar på detta område är nödvändiga och framhåller att ledningsgruppen för narkotikafrågor på basis av
noggranna fältstudier föreslår en fördubbling av antalet platser på behandlingshem.
S1·1·11ska riicla korsl'I finner att det i utredningen saknas underlag i form

av analyser av missbrukssituationen, vårdbehov etc. Det torde enligt organisationen vara ett välkiint faktum för misshrukare, värdpersonal och socialarbetare samt aktiva i frivilligorganisationer att bristen på frivilliga behandlingsalternativ är stor. Organisationen vill därför kraftigt betona vikten av att en utbyggnad sker av behandlingsresurserna för narkotikamissbrukare. Det positiva i en värd byggd på frivillighet och på den enskildes
medverkan och ansvar blir annars ett tomt slag i luften. Organisationen anför.
Bristen på behandlingsallernativ för de hundratals missbrukare som stod
i kö var en av anledningarna till att Svenska röda korset/Li ngdomens röda
kors i samarbete med Riksförbundet för hjälp ät läkemedelsmissbrukare,
RFH L. ilr 1973 bildade en fast arbetsgrupp i syfte att stödja bildandet av
inackorderingshem och kollektiv för narkotikamissbrukare. En annan anledning var att man genom kollektivverksamheten ville visa pti alternativ
till den traditionella institutionsvärden. Arbetsgruppen är f. n. huvudman
för tre inackorderingshem med vardera sj11 platser. Inackorderingshemmen drivs i stiftelseform diir representanter för lokal Röda korsorganisation ing!lr i styrelsen. Vidare har arhetsgruppen stött ett 25-tal ga.rdar och
kollektiv som tar emot missbrukare. Styrkan med kollektiven är att man
där kan erhjuda nf1gon form av produktivt arhete eller studier. en hemmiljö
med möjlighet till nära pcrslllllig kontakt. krav och stöd från stahila miinniskor. I arbetet pi1 kollektiven utgtir man frfin en helhetssyn på miinniskan,
där man bearhetar problemen pa olika niväer: individuellt, i relation till
den närmaste gruppen och sett i ett samhiilleligt perspektiv. SRK har på sii
sätt velat bidra till utvecklingen av hoende- och behandlingsalternativ där
man stimulerar och tillvaratar miinniskors egna resurser och som inte
tvingar in människor i en passiv vitrdtagarrnll. Inom SRK/URK anser vi
det också viktigt att som frivilligorganisation koppla pa där inackorderingshemmen och kollektiven inte ensamma förmär arbetat. ex. genom utåtriktad informations- och opinionshildande verksamhet. gemensamma
aktiviteter i form av kurser. läger etc. Det är av synnerligen stort värde att
denna verksamhet bedrivs av "vanliga" människor och ej av anställda
tjiinstemän inom socialvitrden.
7 CO anser att utredningens beskrivning av klienthehov och institutionstyper inte ger en realistisk bild av den prohlematik. som iir aktuell i fråga
om dagens ungdomsvårdsskoleelever. Organisationen anför.
Av de institutionstyper socialutredningen beskriver. torde det vara tvä.
som ansl!lts tillämpligu ptt dagens ungdomsv<'irdsskoleelever. Den första av
dessa instillltionstyper. institutioner för krisbehandling. torde vara avsedd
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for i tidshiinsecndc sii begriinsade insatser. att de endast i ringa mån motsvarar nuvarande ungdomsv~1rdssk11lors funktion. Den andra institutionstyp sm:ialutredningen tar upp iir avsedd för bl. a. ungdomar som iir motiverade för behandlingsplancring od1 en tids problembearbetning. Platstillgilngen för kvalifi<.:erad frivillig vimt vid ungdomsvfö"dsskolor och andra
behandlingsinstitutioner understiger behovet av st1dan v!ird. Det torde
dock vara realistiskt att, som ocksfl socialutredningen gjort. räkna med att
tvångsMgiirder mot en betydande minoritet unga lagi.ivertriidare o<.:h missbrukare ej kan undvaras under överskiidlig tid. Enligt TCO:s uppfattning
har dock socialutredningen inte gett en realistisk beskrivning av de institutionsinsatscr som erfordras för dessa ungdomar med dälig motivation för
problembearbetning. Inadekvata institutionstyper kan medföra ogynnsamma effekter ur vf1rdsynpunkt. En annan följd skulle sannolikt bli att en förhållandt:vis stor del av dagc:ns ungdomsvitrdsskoleelever, med bt:hov av
kvalificerade vantinsatser och psykosocialt stöd, överi'örs till kriminalvtirdcn därför att åklagarmyndighctt:r och domstolar i dessa fall skulle bedöma socialvårdens insatser som otillräckliga för unga lagöverträdare. Socialutredningen har ocksi1 uttalat att den enskildes behov skall vara avgörande för socialvårdens insatser. Det lir du<.:k orealistiskt att tro att intresset av ett visst samhiillsskydd mot unga lagöverträdare med k valificcrad
kriminalitet inte kommer att göra sig gällande också i framtiden. Socialutredningen har inte: berört problemet att ungdomar med denna bakgrund
skulle överföras till kriminalvf1rden. Ett förslag i den riktningen måste förenas med ittgärdcr för att tillskapa vftrd- och behandlingsresurser. som kriminalvården behöver för att bereda dessa ungdomar kvalificerad vftrd
minst motsvarande den som i dag ges pi1 ungdomsvårdsskolorna. N:\gon
beredskap hiirför finns inte i dag.
TCO utgår frän att ungdomsvårdsskolorna eller institutioner med ungefär motsvarande funktion även i framtiden far uppgiften att ta hand om huvuddelen av unga lagöverträdare och missbrukare med anpassningssvärigheter och vi1rdbchov som är särskilt resurskrävande. Organisationen betonar vidare att den fortsatta utve<.:klingen av institutionsvärden mäste ske i
en öppen och realistisk anda med klart angivande av vilka intressen som
skall tillmätas betydelse. Detta är enligt TCO:s mening en angelägenhet av
största betydelse för dt:m som blir föremål för framtida institutionsvttrd,
men ockst1 för den personal som skall ombesörja den.

Gävle kommun påpekar att det är utredningens uppfattning att nuvarande spädbarns- och mödrahem samt upptagningshem hör kunna utmönstras. Detta synes kommunen riktigt när det gäller spädbarns- och mödrahem, men diskutabelt när det gäller upptagningshem. Kommunen anser
vidare att det kan ifr&gasällas om man inom ramen för den gjorda typbeskrivningen av institutioner har möjligheter att ge de institutionsinsatser
som erfordras för ungdomar och betonar att inadekvata institutionstyper
och orealistiskt korta vf1rdtider kan medföra ogynnsamma effekter ur vtirdsynpunkt.

Statens inl'(mdran·erk framhåller att institutioner behöver tillgtmg till
tvåsprl"\kig personal åtminstone vad gäller de större invandrarspråken.
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f\\·/..11•rhets1·iinll'11s <111.1·111/tsfi'irh1111d beklagar att utredningen inle har
in pf1 den siirskilda frilgan om rätlen all omhiinderta rusdrycker fr1111

g~1tt

den som tir inla!!en p!1

vis~a

ins1i1111ioncr. Förhundcl anför.

För allmiin vr1rdans1ah for alkoholmissbrukare g~iller nu all föreståndare
för omh~111<.lena berusningsmedel som anträffas och att straff iir stadga! för
den som till intagen famnar berusningsmedel. Av intresse i sammanhanget
iir ocksi1 ett JO-heslul ~tr 197) angaende omhändertagande av rusdrycker
vid i1lderdomshem och enskilda vi'1rdans1aher för alkoholmissbrukare
m. m. Dessa fri.1gor betecknas av JO som ett problemkomplex. som det erbjuder betydande svi1righe1er all komma t illriilla med. Avviigningar mnste
göras i samklang med de allmiinna mälsiillningarna för socialvfirden. Friigan borde därför enligt JO:s mening bedömas inom socialutredningens
ram. varför utredningen fick del av heslulet.

14.2 Frågor om huvudmannaskap
En stor

nu~joritet

bland remissinstanserna ger ullryck för en positiv eller

överviigande positiv inställning till utredningens förslag rörande vårdansvar. resursansvar och kostnads- och behandlingsansvar. Remissinstanser
som tillstyrker förslaget utan att närmare kommentera detta är liinsstyrclsema i Kalmar. Jl.'1<1/111iih11.1· och Kopparbergs liin. Botkyrka. Stockholm.i"
Uppsala. Linkiipings. Hdsinghorgs, Giiteborgs, \/ara. \/iistcrås, Fal11.
Giil'le och Skc/l(f/eä kommuner, Sl'enska 11ykterhets1·årdsfiirh11ndc1.
Ö1·nrnkarnas ri/...1Ji'irh1111d. Fiireningen S1·criges socialchefer, .'freriges socionomfiirh1111d. S1·eriges /..omm111wltjiin.1·tenum11q{i'irh11nd och LRF.
Komm11n.fiirh1111tlct ställer sig bakom utredningens synsätt och påpekar
att detta praktiskt kan komma att innehiira att de "tyngre institutionerna"
-

ungdomsvårdsskolor och vårdanstalter för alkoholmissbrukare -

i

många fall inte kommer att ha ett primärkommunalt huvudmannaskap
medan de mindre institutionerna av typ behandlingshem fortfarande i stor
utstriickning kommer att ha primLirkommunen som huvudman. Möjligheten till differentierade institutionsresurser kan emellertid enligt förbundets
mening erbjudas genom att kommuner sinsemellan går samman.
/.a11ds1i11g.1)i'irh1111dc1 motsiitter sig inte utredningens förslag men betonar att en förutsättning för att landstingen skall överta ansvaret för vissa
institutioner iir att de for fullständig ersättning fr{111 staten för de kostnader
som har samband med ell iindrat huvudmannaskap för institutionsvärden.
Förbundet ger vidare utlryc:k för uppfattningen att den huvudman som driver en institution ocks[1 i princip hör ha det formella kostnadsansvaret för
verksamheten. Principen för kostnadsregleringen mellan landsting och
kommuner bör enligt förbundets mening utformas i överenskommelser
mellan de tvi1 kommunförbunden.
Luleå komm1111 anser det riktig! att kommunerna får dela kostnadsansvaret med främst landstingen. Kommunen förordar ocks11 en regional sam-
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ordning av de institutionella resurserna och menar att detta rni1ste ske inte
minst i BD-län med 1/4 av landets yta. Vissa principer s~lsom närhet torde
enligt kommunens mening ocksfl fä annan innebörd hiir än ;innorstädes.
För att institutionerna skall fylla sin uppgift fordras en intim samverkan
med kommunerna både i ..:nskilda ärenden och i metod ut veckling. Stora
förändringar är nödviindiga, förberedelserna blir särskilt viktiga och stora
insatser för introduktion och utbildning mi"iste till.
Al/.;o/10l11rohlemati/.;ers rik.rnrga11isa1io11 framhitller att kommunerna enligt förslaget ges skyldighet att se till att de som vistas i kommunen far den
hjälp och det stöd som behövs och menar att kommunerna mot denna bakgrund bör i lag t1Higgas ett konkret värdansvar. Om i stiillet landstingen ~tfa
des ett utvidgat vttrdansvar, skulle detta enligt organisationens mening innebära att helhetssynen blev lidande. Landstingens starka inriktning pil
sjukvtird skulle vidare kunna innebiira att viktiga aspekter kom vid sidan.
Ri/.;.~fiirhumlet m·.fi"friildrc~fvre11i11gama m11111ark111i/.;a noterar med glädje att utredningen uppmärksammat de problem som hänger samman med
primärkommunalt. landstings- och statligt vill"dansvar och bristen pfa samverkan mellan olika vtmlinstanser. Förbundet menar att människor/vardtagare i dag bollas mellan kommunala. landstingsdrivna och statliga inrättningar som plottrar med olika och motsägande f1tgärder. Ekonomiska och
byrf1kratiska hinder stoppar mfmga bra försök till hjiilpinsatser. Ingen kiinner sig ha huvudansvaret. Förbundet vill därför poängtera vikten av att
primärkommunen tar på sig huvudansvaret för värden och framhi)lfer att
detta innebär att socialtjänsten aktivt skall följa sin klient genom en v~1rd
kedjas alla länkar. Detta ställer stora krav pt1 samverkan mellan framför
allt de sociala och de medicinska resurserna. Samordningsproblcmen mt1ste lösas. Situationen förvärras enligt förbundets mening av att vårdresurserna är synnerligen ojämlikt fördelade över landet. Förbundet framhfiller
att manga kommuner helt saknar resurser för vrlnl av missbrukare - framför allt av unga missbrukare och att drogmissbruk i dag inte är något storstadsfenomen. Bristen på vrmiplatscr är enligt förbundets mening katastrofal och måste avhjälpas.
Dccc111raliscrings11trcJni11~e11 delar uppfattningen att verkställighet i
samhällsarbetet av den typ institutionsvärdcn utgör inte skall vara en uppgift för det centrala statliga organet inom den sociala verksamheten. Det
bör som socialutredningen föreslt1r vara möjligt for Jandstingskommunerna
att driva t. ex. ungdomsvårdsskolorna och anstalterna for missbrukare.
samtidigt som kommunerna har vardansvarct. En av förutsättningarna för
att systemet skall fungera är dock enligt decentraliscringsutre<.lningens mening att det klart siigs ut vilket organ som har kostnadsansvaret och vilket
som skall sörja för att den som behöver social samhällsvård också får det.
Länsstyrelsen i Blekinge län finner starka skäl som talar för att landstingskommunen blir huvudman för sådana institutioner som i dag närmast
motsvaras av ungdomsvårdsskolor och allmänna nykterhetsvårdsanstaltcr
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för alkuholmisshrukare. Det hchov av sjukvånlsresurser som mii.ste tillgodoses talar också för landstinget som huvudman. Det Lir enligt länsstyrelsens mening orealistiskt att tro att andra än de största kommunerna i
landet skall kunna driva si'tdana institutioner. Det kan enligt länsstyrelsens
mening också slittas i fråga om varje enskilt landsting förmär anskaffa nödvändiga resurser. Det förefaller länsstyrelsen nödvändigt att flera landsting
gemensamt driver den typ av hem för vård eller boende. som skall hli hctcckningen pä de nya institutionerna. om inte kostnaderna skall bli orimliga eller vården åsidosättas. - Då det gliller vården av barn och ungdom hortsett från det allra mest vårdkrävande klientelet - menar länsstyrelsen
all kommunernas socialtjänst torde kunna bygga upp erforderliga resurser.
men att ett nära samarbete är erforderligt med landstinget och dess harnpsykiatriska verksamhet. - Länsstyrelsen anser vidare att det lir logiskt
att kommunen med det yttersta ansvaret också har vårdansvaret medan
behandlingsansvaret bör delas mellan landstinget och kommunen. För
kontinuiteti:n i behandlingen är det väsentligt att kommunen inte mister
kontakten med en pi:rson som vårdas på en landstingsdriven institution.
Då det gäller kostnadsansvaret är frågan enligt länsstyrelsens mening mera
kontroversiell. Liinsstyrclsen anser dock att landstinget såsom huvudman
för institutionen även bör ha kostnadsansvaret. Resursansvaret bör enligt
länsstyrelsens mening delas av landstinget och kommunen.
Flera rcmissinstanser vänder sig mot utredningens uppfattning att kostnadsansvaret inte generellt hör ligga på kommunen utan att i övrigt underkiinna utredningens förslag.
Riksrcvision.1Tcrkl'I menar att den huvudman som för att uppfylla sitt ansvar finner sig böra ta i ansprttk institutionsn:surscr ockstl i första hand hör
svara för därmed förenade kostnader. Kostnadsfrågan kommer då att få
sin rätta tyngd vid val mellan olika möjligheter att tillgodose ett aktuellt
hjälphehov. Liknande synpunkter förs fram av Borcls, Sk1frde. Örchro.
Sundsvalls och Vilhelmina kommuner. Örebro och Vilhelmina kommuner
påpekar i detta sammanhang att oavsett hur frågan om kostnadsansvaret
finner sin lösning är det viktigt att socialnämnden får ett avgörande inflytande vid bedömningen av värdtidens längd i va1je slirskilt vårdärende.
Om kommunen inte bereds möjligheter till ett sådant inflytande torde den
få svi\rt att svara upp mot de krav som kommer att ställas på det yttersta
vårdans varet.
Malmö kommun framhåller att man i och för sig inser de administrativa
och andra nackdelar som är förknippade med ett primärkommunalt kostnadsansvar dä huvudmannaskapet är landstingskommunalt. Det primärkommunala ko~tnadsansvaret har enligt kommunens mening t1 andra sidan
st1 stora fördelar när Jet gäller att samordna metodutveckling m:h resursutvcckling att man hör övervliga om det inte gtlr att förena det med landstingskommunalt huvudmannaskap. Kommunen anser att detta skulle kunna uppni\s t. ex. genom att landstinget avgiftsvägen tar ut hela vårdkostna-
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den i det enskilda iiremkt av primiirkommunen. Landstinget skulle dit endast fä 1iicka cvenluella underskoll till följd av l{1g hcliiggning eller ofönllsedd kostnadsut veckling.
Även SACO/SR och Si·ai,r..:es soci11110111ff.1 ri/..sfi"irh1111d ger ullryck för
uppfattningen att vä.rdansvar och kostnadsansvar hör följas :'It.
Ett mindre antal rcmissinstanser redovisar en mera uttalat kritisk inställning till utredningens bedömning av frågorna om huvudmannaskap.
Kriminall'llrdsstyrelsen anser att det räder vissa motsiittningar mellan ä
ena sidan närhctsprincipen och utredningens överviigandc i huvudmannaskapsfrågan samt å andra sidan en rikt differentierad och iindaml\lsenlig institutionsvård. Förslaget att förlägga huvudmannaskapet till de största primärkommunerna och till landstingen innebär enligt styrelsens mening smä
upptagningsområden och därmed starkt begriinsadc diffcrenticringsmöjligheter i institutionernas behandlingsprogram. Styrelsen finner vidare att
den splittrade ansvarsfördelningen, som den presenteras i betänkandet.
med primärkommunalt vårdans var, landstingskommunalt resursansvar
och statligt kostnadsansvar ger utrymme för motsiittningar mellan de olika
intressenterna och för en ojämn utveckling av institutionsvården. Vissa
skäl kan enligt styrelsens mening tala för att hihehålla staten vid ett odelat
ansvar för ungdomsvårdsskolorna och vissa vårdinstitutioner för missbrukare av beroendeframkallande medel.
Socialstyre/sen betonar att riskerna för att institutionsvården isoleras
och på samma sätt som i dag blir en speciell hehandlingsform är minst om
primärkommunerna har ansvar för kostnader och resursutveckling. Ett
förenat vård- och kostnadsansvar skulle medverka till en starkare integrering mellan öppen och sluten vård och vore därför att föredra. Skulle kostnadsansvar och resursansvar övertas av landstingen blir det enligt socialstyrelsens mening av ännu större betydelse att de öppna vårdresurserna
förstärks. Styrelsen framhåller vidare att socialtjänsten måste ha tillräl:kliga resurser för kvalificerat behandlingsarhete om man skall kunna upprätthålla en övergång till öppna och preventiva vårdformer. Detta är enligt styrelsens mening en förutsättning för riktiga prioriteringar mellan olika vårdformer. Den öppna vården bör vid behov utnyttja institutionerna som en
av många resurser.
Länsstyrelsen i Gotlands län framhåller inledningsvis att det utbud av alternativa vårdresurser som erfordras för att tillgodose skiftande individuella behov inte kan tillgodoses inom en ensam kommun som Gotland och att
det därför krävs en samverkan med andra kommuner. Enligt länsstyrelsens mening skulle utredningens förslag om huvudmannaskap få allvarliga
konsekvenser om man på samma sätt som förekommer inom åldringsvården indelar socialt utstötta och problemfyllda människor i vårdtunga och
mindre vårdtunga grupper, där de värdtunga behandlas av sjukvårdshuvudmannen och de enklare fallen av socialtjänsten. Länsstyrelsen påpekar
att det ofta förekommer att åldringar är för sjuka för ålderdomshem men
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för friska för ltmgvf1rdssjukhus. De hlir antingen kvar inom akutsjukvården
för Hinge eller skrivs ut till bostaden. d~ir de inte crhä.llcr någon eller endast
rudimcnUir vf1rd. LEnsstyrdscn hctonar att det mästc förhindras att sådana mcllangruppn uppkommer bland socialt problemfyllda miinniskor. Det
är Hinsstyrelsens uppfattning all landstingets huvudmannaskap kan förhindra institutionsplaccring efter individuellt vårdbehov och den enskildes
önskcmt'll. På samma siitt som inom sjukvfirden kan man förmoda att endast i ett akutskede institutionsvård erbjuds utom det egna landstinget.
Därefter överförs vederbörande till hemortslandstingets värdinstitution för
fortsatt bdiandling sf1 snart ske kan.
Liinsstyrd.H'll i \/iist11111n/1111d1 liin menar att utredningen i principbetänkandet lade fram klara regler om ansvarsfördelningen mellan huvudmännen och att det inte linns skäl att gå ifrån denna fördelning.
S1·crigc.1· läkw:fiirh11nd framhåller att utredningen i slutbetänkandet har
frångått den starka betoningen av kommunens ansvar för institutionsbundna sociala insatser. Enligt förbundets mening föreligger fortfarande samma
skäl som anfördes i principbetänkandet att där så är möjligt mganisatoriskt
anknyta institutionsbunden socialvård till öppen social vård. En viktig och
kanske nödvändig drivkraft till en sådan utveckling iir enligt förbundet att
ge kommunerna kostnadsansvar för institutionsbundna sociala vårdinsatser. Förbundet anser att en generell tendens att ålägga landstingen huvudmannaskapet jämte kostnadsansvaret för institutionsbunden socialvård
har flera nackdelar. Man riskerar sämre samband mellan öppen socialvärd
och institutionsbunden socialvård. Det blir svårare att tillämpa principer
om närhet och normalisering i vården. Tvister kan uppstå huruvida en viss
person skall beredas plats på en institution eller inte. Det är också tveksamt om landstingen med sitt tunga ansvar för sjukvården kommer att
mäkta med att bygga ut en institutionshunden socialvård. Sammanfattningsvis bör enligt förbundets mening dänör kommunerna åläggas ett odelat kostnadsansvar för institutionsanknutna sociala insatser och vidare
också åläggas ett ansvar att där så iir möjligt organisera familjehem eller
annat hem för vård eller boende avsedda för dem som behöver vfadas eller
bo i annat hem än det egna. I den mån den enskilda kommunen inte kan
anordna lämpade institutioner bör behovet tillgodoses genom landstingskommunerna enligt planer som upprättas gemensamt av landstingskommunen och kommunerna i området och redovisas för länsstyrelsen. S1·cnska liikaresiillskapet är av samma uppfattning och tilliigger för egen del att
det finns åtskilliga erfarenheter som talar för att ett genomförande av socialutredningens slutbetänkande kan innebära svårslitna tvister i det praktiska arbetet. Sådana tvister är enligt sällskapets erfarenhet på intet sätt
ovanliga när det gäller attacker pä sjukvtirden för att man inte tar hand om
"vårdbehövande" alkoholmissbrukare eller åldringar och omvänt klagomål pi\ t. ex. alkoholistanstalter för att man väljer och vrakar bland vårdbehövande alkoholmissbrukare. Tvister av detta slag har också lett till att
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landstingen Magit sig ett odelat kllStnadsansvar for i'tldringssjukvi'1rden.
oavsett p~1 vilken institution den sjuke vi1rdas. Denna tillfönpning av prini:iren om cll generellt kostnadsansvar synes i mirnga avseenden ha minskat
irritationen i det praktiska vi1rdarbctl!l. Det synes diirfor s;illskapct knappast vara motiverat att införa en motsatt reform när det t. ex. giiller vi·1rden
av missbrukare.
TCO menar alt fragan om huvudmannaskapet ;ir otillriickligt utredd oi:h
hiivdar att en niirmare bestiimning av institutionsvärdcns roll och omfattning i förhti.llandc till sjukvården - oi:h liven kriminalvärden - alltj;imt
krävs som unuerlag för att la ställning. Ett liimpligl avviigt prim;irknmmunalt kostnadsansvar bör dm:k enligt TCO vara en av utgtrngspunkterna for
uen fortsatta prövningen av denna fråga. Yiuare hör en jiimlik värustanuard garanteras oberoende av varierande förutsiittningar i fräga om befnlkningsunderlag och ekonomi i olika delar av landet.

14.3 lnstitutionsplanering
Remissinstanscrna är eniga om behovet av en noggrann planering av institutionsresurserna. Det räder uiiremot delade meningar rörande omfattningen av planerna och förfarandet i samband med att planerna uppriittas.
Utredningens förslag tillstyrks utan närmare kommentarer av lii11s.1tyrl'lserna i Stockholm.1', Kalmar m:h MalmiJhu.1· liin. Uppsala. Linkiipings. Giitchorgs. V um. Giide. Skdhjieå och Norrkiiping.1· kommuner. <J1·c1Taktir1ws rik1fiirbund. S1·erige.1· kommunal~jiinstcmannt(/århund och LRF.
Komn11m.fi:irlm11det ser med tillfredsställelse att utredningen anser att inslitutionsplanering är en fråga för kommuner och landsting och inte en
uppgift för länsstyrelserna. Enligt förbundets mening bör de kompeknskonflikter som kan uppstå vid delat huvudmannaskap kunna lösas i samband med att institutionsplancrna uppriittas.
Landstingsft'irhundet tillstyrker förslaget och framhåller att institutionsplanerna niirmast blir instrument för dimensionering och lokalisering av institutioner inom länen. Planeringen bör då enligt förbundets mening vidgas
att omfatta även andra former av institutionell värd än den "'tyngre·· dvs.
den som motsvarar dagens nykterhetsvårdsanstaltcr och ungdomsvårdsskolor. Förbundet avser här exempelvis kommunernas inackorderingshem
för alkoholmissbrukare, som måste beaktas för en riktig fördelning av resursansvaret för de olika typerna av hem. I institutionsplaneringen måste
enligt förbundet vidare ingå landstingens nuvarande institutioner för barn
och ungdom. Även om beläggningen på dessa successivt har minskat under senare år till förmån för placeringar i enskilt hem genom socialvårdens
försorg torde det enligt förbundets mening vara svårt att i framtiden vara
helt utan institutionsresurser även för mindre barn.
TCO dcbr utredningens bedömning av behovet av institutionsplancringar, men anser att facklig medverkan bör förekomma i planeringsprocessen.
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TCO upplyser att sädan medverkan förekommer i nu pågäende försök med
institutionsplaner. lla11dika{J{J/iir/m11de11.1 "''11/ralkon1111it1l; menar att institutionsplaneringen i dag ~ir toppstyrd och föresli\r att man i framtiden tar
till vara erfarenheter från bl. a. vårdare och '"patientcr··.
Nyktl'rhc1.1·1·tirde11s <lflstalt.1Ji'irh1111d anser att tilminstone i det skede där
envar anstalts plats i de nya fansplanerna skall avgöras - och där anstaltsförbundcts medverkan synes böra övervligas -· maste det betedmas som
en viktig tillgång och ett välgrundat krav att anstaltens erfarenheter och
synpunkter blir framförda och beaktade. Anstaltsförbundet anför vidare.
För de institutionskategorier sum är n:pn:senterade i Nykterhetsvårdcns anstaltsförbund inneblir i fttskilliga hänseenden det fört'liggande förslaget, om det förverkligas. den största omvtilvning som skett under de senaste sextio åren. Landstingets inträde jämte primärkommunerna så.som
ordinär huvudman och de härmed sammanhängande omläggningarna i fråga om anstalternas finansiering har för samtliga anstalter djupgående principiell och praktisk betydelse.
Främst för de allmänna anstalternas vidkommande innebär slopandet av
nykterhetsvårdslagen - vilken innefattar eller utgör grund för de bestämmelser som nu i huvudsak reglerar verksamheten - att deras hittillsvarande ram försvinner. Som led i övergången till en ny ordning får räknas med
att befintliga anstalter kan fä starkt förändrade uppgifter. ändrat platsantal
eller ställas inför nedläggning. Självfallet måste institutionssektorn underkasta sig och aktivt främja en anpassning till ändrade förutsättningar och
krav. Samtidigt är det. för den verksamhet som står inför omvandling och
för de människor som är engagerade däii. ett intresse att osäkerheten om
framtiden inte blir alltför tyngande. 1 detta hänseende förefaller behandlingen av de institutionsfrägor som socialutredningen aktualiserat vara
mindre lycklig. I reformfragor som för institutionerna varit långt mindre
omfattande och ingripande har vanligen bedömningar kunnat göras och
yttranden avgivas på basis av relativt klara och konkreta förslag. I motsats
härtill förefaller behandlingen av institutionsfrågorna i socialutredningens
slutbetiinkande mera allmän och översiktlig. På praktiskt taget varje punkt
där en i anstaltsarbete verksam organisation eller person söker svar på frågor om den "egna" institutionens sannolika framtid och blivande villkor
lämnar betänkandet endast plats för antaganden. Den oro och osäkerhet
som detta framkallar diimpas inte av det förhållandet att grundläggande
förutsättningar för institutionernas verksamhet i stället gjorts beroende av
förhandlingar på hög nivå. vari institutionerna inte har inflytande eller insyn.
Enligt anstaltsförbumlcts åsikt skall vid behov i fansplaneringen även
kunna ingå institutioner som inte iir belägna inom det egna Hinet men som
genom sin placering och användning kommer att ingå i en region som betjänar mer än ett län. Förbundet iM1gasätter vidare om man inte i samband
med upprättande av institutionsplan även borde upprätta nt1gon plan för
vad institutionerna skall ha för resurser och vart man syftar med den behandling som skall lämnas. Härigenom skulle en klarare bild framstå av institutionerna och vilka resurser de har.
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Lii11.1·styrcls1'/I i SA.11rahorg.1· lii11 urrfattar den fiireslagna lösningen Sllm
smidig och rationell och anser att den iirgynnsam fr:in samarbetssynrunkt.
An·iA.a A.01111111111 bediimcr institutionsrlanering som siirskilt viktig under
den reriod niir de statliga institutionerna liiggs ned dlcr omvandlas till formrm fiir rrimärkommunala och landstingsknmmunala instillllioncr. s\'('/l.\'ka 11_1·A.1alil't.1·1·1ird.1f('irh1111dl't ser med tillfredsstiillclse all utredningen frängtill sill förslag i rrincirbetiinkandel att Hinsslyrelsen skall faststiilla instillltionsrlanen och i sliillet föresli1r all planen endast skall redovisas till
länsstyrelsen. Lklla är enligt förbundets mening mera i linje med det genomgående kommunala huvudansvaret för vtlf"durrgiftcn inom del sociala
omrtidet. Förbundet vill understryka vikten av all det i ins1i1u1ionsrlancn
redovisas säviil medicinska som sociala behov och betonar att det iir viisentligl all parallella resurser inte skapas.
Dccl'11tralisi:ri11g.1·111r<'d11i11gcn anser det vara ett steg i riitt riktning att
socialutredningen har gått från sitt tidigare förslag om en statlig prövning
av planerna. Decentraliseringsutrcdningen ansluter sig till meningen i det
senaste betänkandet att huvudmännen sannolikt i de allra llesta fallen
kommer att enas om vilka resurser som behövs. Den planeringsdialog som
socialutredningen tiinker sig kommer enligt decentraliseringsutredningens
mening att vara en

tillr~icklig

garanti för att länets institutioner skall drivas

och vid behov byggas ut på ett ändamålsenligt sätt. Utredningen kan därför inte se att länsstyrelsen eller något annat statligt organ behöver ha någon samordnande funktion enligt de tankar socialutredningen har redovisat.
Stats/.:011/oret ifrågasätter om det är lämpligt att planera vissa delar av
socialvårdens resurser i särskild ordning. Om man utgår från den helhetssyn som utredningen företräder borde det enligt statskontorets mening vara naturligare med en allmän vårdresursplanering som innefattar dels större och mindre institutioner. dels socialvärden i övrigt. Härigenom skulle
det också bli möjligt att utnyttja de samlade resurserna bättre. - Statskontoret framhåller vidare att institutions- eller hellre vårdresursrlaneringcn
för socialtjänsten kommer att bli ett av de viktigaste instrumenten för att
förverkliga framtidens socialvä.rd. Hur statsmakternas intentioner förverkligas kommer i hög grad att återspeglas i vårdresursplaneringens utformning. För att de statliga organ som är berörda. länsstyrelsen och socialstyrelsen, skall kunna fylla sina uppgifter i detta hänseende är det enligt statskontorets mening inte tillräckligt att vå.rdresursplanerna endast anmäls för
länsstyrelsen. Förslaget att adjungera tjänstemän från länsstyrelsens socialtjänstenhet och institutionerna till regionala samrådsorgan kan enligt
statskontorets mening leda till oklarheter i ansvarsfördelningen m. m.
Statskontoret är diirför av uppfällningen att länsstyrelserna och socialstyrelsen bör ha en formell delaktighet i utarbetande av vårdresurs- eller instillltionsplanering enligt principbetänkandets modell eller det av statskontoret i remissvaret ra principbetänkandet diskuterade alternativa fö1färings-
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siittel. som innebiir att granskningen av institutionsplanema sker inom
Hinsstyrclserna. medan faststiillandet av planana i stiillet i1vilar soc.:ialstyrc.:lscn. som därmed direkt far ett underlag för att hediima hur statsmakternas intentioner hetriiffande soc.:ia)v(1rdens uppbyggnad fiirverkligas. I br1da
dessa fall bör den av ÖSoS föreslagna sociala oc.:h miljömcdic.:inska enheten
aktivt medverka i liinsstyrclsernas insatser pf1 omrf1det. Ri/.:..1T('l'ision.1Ter/,('/ fiir fram liknamk synpunkter oc.:11 framhtdlcr hl. a. all det iir ni.ith iindigt
att planerna ges in till socialstyrelsen för all denna skall kunna fullgöra sin
centrala planerings- oc.:h uppföljningsroll.
Spri framhåller att planering av de institutioner socialutredningen diskuterar endast är en del av planeringen inom bi\de kommun och landsting. De
båda huvudmiinnen har att med utgångspunkt frän behov planera vttrdoc.:h serviceresurser inom olika områden. Att 11\.ta planering av institutioner
handliiggas av ett särskilt organ förefaller diirför felaktigt. I stiillet bör planering av erl"orderliga institutioner ingå i en samordnad planeringsprocess
mellan primärkommuner och lam.lsting. Berörda huvudmiin hör tills vidare
ha frihet att sji1lva utforma den organisation som krävs för att genomföra
en samordnad planering.
l.ii11ss1yrelsc11 i R/e/.:.in~(' liin iir för sin del av den uppfattningen att det
bör skrivas in i lagen att länsstyrelsen har att faststiilla en för länet gälland~·
institutionsplan om överenskommelse inte kan nås mellan landsting och
kommun. Liinsstyre/sen i Giidelwrgs län menar att del med den föreslagna lösningen av institutionsplancringen blir svart för liinsstyrelsen att fylla
de krav på tillsyn som föreskrivs i socialtjänstlagen. Liin.1·s1yre/sen i Viirm-

lands liin förutsätter att institutionsplanen kommer att uppriittas i ett för
kommuner och landsting gemensamt organ diir ocksi\ Hinsstyrelsen blir
representerad. Med hiinsyn hiirtill synes det Hinsstyrelsen knappast meningsfullt att - som utredningen föreslår - tillsiitta ett parlamentariskt organ på länsnivå fiir att nå överenskommelse om planen. då samarbetsorganet inte kunnat uppna enighet. Kan enighet inte nås inom samarbetsorganet bör enligt länsstyrelsens mening frti.gan i stället överliimnas till regeringen eller socialstyrelsen. Linsstyrelsen förordar att soc.:ialstyrcben Lir
fatta beslut med besvärsrätt till regeringen. Liinsstyrelsen i Kopparhag.1
/iin föreslår med hänsyn till behovet av en samlad överblick över riket-;
värdinstitutioncr till såväl funktion som lokalisering att institutionsplanerna underställs socialstyrelsen. Oberoende av vilken myndighet som i detta
sammanhang väljs bör vidare enligt liinsstyrelsens mening myndighetens
uppgift bestå i annat och mera än att endast stå som mottagare av redovisade planer. Länsstyrelsen förordar därför all redovisade planer också prövas av tillsynsmyndigheten och att denna i fall av underkännande tilläggs
befogenhet all utfärda erforderliga ålägganden. He/singhorgs kommun är
av uppfattningen att institutionsplanerna också bör omfatta institutioner
av typ behandlingshem inom den psykiatriska verksamheten. S1111d.1Talls
kommun ser det som viktigt att även mindre hem och institutioner som i
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dag drivs av enskilda primiirkommuncr. t. ex. inackorderingshcm för harn
och vuxna. behandlingshem. sommargårdar. tonärshem osv. tas upp i institutionsplan vid bedömningen av hehov. resurser m. m. Denna typ av institutioner utgör enligt kommunens mening en hetydandc resurs. som det
vid en helhetsbediimning av institutionshchov inte torde vara möjligt att
bortse ifrän.

14.4 Institutioner som drivs a\' frivilliga organisationer
Flera remissinstanser diskuterar den roll institutioner som drivs av frivilliga organisationer spelar i dag och de möjligheter som finns att även i
framtiden ta till vara de resurser sädana institutioner innebär.
Nykterhets1·ilrdc11s a11stalt.1:fi"irh1111d pil.pekar att organisationer av vitt
skilda slag står hakom en del av institutionerna för alkoholmisshrukare och
narkotikamissbrukare och att frågan i vad mån sådana existerande engagemang kan innefatta värden. som förtjänar att tillvaratagas vid övergången
till en ny organisation. har förbigåtts av utredningen. Däremot har utredningen funnit det viktigt att hegränsa utrymmet för nya institutionsengagemang från organisationernas sida. Utredningens magistrala påpekande att
det inte kan vara nägot angeläget intresse fiir organisationerna att binda resurser i institutionsverksamhet horde osökt ha väckt frågan varför organisationer på sätt som skett gått in i ett besvärligt och notoriskt olönsamt arbete. Sammanfattningsvis maste det enligt förbundets mening konstateras
all de frågor som gäller organisationers insatser i institutionssammanhang
fått en helt otillriicklig belysning. Förbundet kan inte dela utredningens
åsikt, att endast kommun och landsting skall vara huvudmän för institutionerna utan vill framhålla vikten av att frivilligorganisationerna även i fortsättningen ges möjlighet att bedriva institutionell verksamhet.
Nykterhet.1Törd.H•11s la11d.1:f("ir/J//11d anser att utredningens tankar beträffande organisationers möjligheter att starta nya institutionella vårdresurser
kommer att förhindra en progressiv utveckling. Förbundet framhåller att
många frivilliga organisationer har startat och sedan länge drivit värdinstitutioner och att de i många fall har varit banbrytande när det gäller hehandlingsformer. Det måslt' enligt förbundets mening vara fel alt inte ta till vara
den resurs som dessa institutioner utgör. Förbundet förutsätter därför att
lagstiftarna kommer att ålägga kommuner och landsting att vid arbetet med
institutionsplanerna positivt pröva de frivilliga organisationernas möjligheter både att fortsätta att driva befintliga institutioner och alt starta nya.
Svenska nyktcrhets1·ärd.lfiirh1111dct vill betona att samverkan i institutionsfrågor inte enbart skall ske mellan primärkommunerna och landstingen utan ~iven med ideella organisationer. Möjlighet bör även i framtiden
finnas för dessa organisationer att stå som huvudman för institution. Den
flexibilitet som präglar utredningens förslag om olika institutionsresurser
pekar enligt förbundets mening klart på behovet av organisationernas med-
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verkan. Viljan att finna nya viigar rn.:h fiirsiiksvcrksamheter präglar ofta
organisationernas insatser i dagens socialvard. Möjligheten att utnyttja sådan medverkan hör beaktas vid utformning av institutionsplaner.
Rik.1:forh1111det mot alkohol- och 11arkotika111isshruk menar att såväl öppna som slutna värdinstitutioncr med fördel hör kunna drivas även av frivilliga organisationer.
S\"('flska Diako11siill.1kapct anser att även om avsteg enligt utredningens
uttalande skall kunna göras från principen att vårdinstitutioncr inte skall
drivas av enskilda - och alt sådana "avsteg"' skall bedömas "'i positiv anda". hade det varit befogat med en skrivning i en mera positiv och generös
anda.

Frälsni11g.rnr111h1 förutsätter att samtal tas upp i mycket god tid. innan
några förändringar av huvudmannaskapet sker. Vidare utgår Frälsningsarmen frän att frågorna om nedskärning av platsantal och eventuell förändring av vårdinnehållet blir föremål för överläggningar med sådana tidsmarginaler. alt övergångssvårigheter elimineras i möjligaste män. Frälsningsarmen anför vidare hl. a.
Allt ~edan mitten av 1940-talel. da landstingen hlcv huvudmän för barnhemmen. har Frälsningsarmen kunnat glädja sig åt el! goll och förtroendefullt samarbete med landstingen vad angår barnhemmen. Resurser har
ställts till förfogande i hehövlig utsträckning. Friilsningsarmen driver den
största enskilda nykterhetsvttrdsanstalten i riket. niimligen Kurön. som
varit i bruk i mer än 60 t1r. För Frälsningsarmens vidkommande har Kurön
inneburit dels ett starkt ekonomiskt engagemang. detta särskilt under tidigare M. innan staten generöst ställt erforderliga medel till förfogande. dels
el! personellt engagemang. som kr~ivt och kräver oavlåtlig uppm~irksam
het. Varken socialstyrelsen eller Stockholms fans landsting. till vars ansvarsområde Kurön torde komma att höra. har tagit någon kontakt med
Frälsningsarmen och diskuterat Kuröns framtid. - I likhet med andra organisationer har Frälsningsarmen str~ivat efter all anpassa hjälpinsatser till
de hehov som gjort sig giillande. År 1973 startades t. ex. N ylösegimlen i
Götehorg. "Gtm.lcn'" drevs fr~\n begynnelsen och drivs alltfort som ett inackorderingshem. Del visade sig emellertid svtirt att fä ekonomiskt stöd
frän del allmänna under de första t1ren. Nu utgår dock bidrag enligt gällande föreskrifter för inackorderingshem och möjligheterna att hjälpa missbrukare av olika slag har därmed v~isentligl ökat. Hemmet har plats för 16
patienter. I Stockholm häller ett liknande hem f. n. på att iordningställas.
Detta hem kommer att fä plats för 19 patienter. När Stockholms läns landsting ej längre hade behov av Skogsbo som mödrahem. omvandlades institutionen till ett slags inackorderingshem för missbrukare och vinddrivna
medmänniskor i behov av skydd. Trots behjärtansvärda insatser från hemmets sida lämnar staten ej nägra fasta bidrag till verksamheten. Nacka
kommun "'prenumererar" pf1 nt1gra platser och betalar för dem i vederhörlig ordning. För Frälsningsarmcn utgör Skogsho en kännbar ekonomisk
ansträngning. Det bör tilliiggas alt Skogsho alltid är fullbelagt. Sundsgården - Frälsningsarmens internatskola för pojkar - startade för mer än 30
år sedan. Den har visat sig behövas genom alla år. Enligt samstämmiga
uppgifter frän barn- och ungdomspsykiatriska kliniker och sjukhus samt
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frrrn kommunalt och regionalt hall utgör Sundsg~inkn ett viirdefullt alternativ i hchandlingcn av rsykiskt och/eller socialt störda barn och ungdomar. Diir n;1s pt1tagliga resultat. Skolans alla platser iir uprtagna. Bidrag utgår fr[rn de landsting och kommuner. som placerar sina ekvcr pti Sundsgården. Eleverna kommer huvudsakligen p{1 remiss fri1n de olika barn- och
ungdomspsykiatriska klinikerna och sjukhusen i landet.
S1·c11.1ka kyrkans diakoniniimnd understryker vikten av att en kommande lagstiftning utformas si\ att den alltfort ger utrymme för ett enskilt vårdhuvudmannaskap av den typ diakoniinstitutionerna representerar. Dia-

kcminämnden anför.
Utredningen är i sina uttalanden ytterligt positiv och välvillig till fria och
av folkrörelser inspirerade insatser inom socialtjiinsten (s. 639). De ökar
gemenskapen. är "drivkraft för nya ideer" och "tillför det sociala arbetet
personella resurser av mycket stort värde". Man ser med tillförsikt fram
emot ett utvidgat samspel mellan samhället och folkrörelserna. som kan ge
de senare "en vidgad rull i samhällsbyggandet". Diakoninämnden finner
dock anmiirkningsvärt. att utredningens positiva attityd gentemot de frivilligt verkande krafterna i samhället ej längre räcker till. då det blir fråga om
enskilda huvudmäns ambitioner att bedriva institutionsvård. Utredningen
hävdar energiskt, att enskilda organisationer ej bör starta nya institutionella vårdresurser, som det ankommer på samhället att tillhandahålla. Endast
"bärande motiv för avsteg från denna huvudprincip" bör kunna prövas i
positiv anda. Utredningen tror sig även kunna göra frivilligorganen en
tjänst genom att förutsätta att det inte kan vara något angeliiget intresse för
enskilda huvudmän att binda sina resurser vid administrativ verksamhet
av detta slag (s. 640). För diakoninämnden stär det fullt klart. att det i
första hand är för människans skull, som frivilligorganen vill nyttja sina
personella och administrativa resurser till institutionellt vi\rdarhete. Erfarenheten har dessutom visat att de enskilda huvudmiinnen ofta lyckats
nedbringa de administrativa kostnaderna till jämförelsevis blygsamma belopp. Utredningen har synbarligen inte förmåtts överge sin frän principbetänkandet kända restriktiva hållning till den enskilda institutionsvarden.
Med den helhetsaspekt pä människan som värdobjekt. som diakoniniimnden omfattar och som innebiir att i helhetsbilden också räknas med en
etisk-religiös dimension, har niimnden svårt att acceptera utredningens
förbehållsamma skrivning på denna punkt. Nämnden noterar med tillfredsställelse. att utredningen i stor utstriickning hygger på principer om hänsynstagande till den enskildes hela situation och önskemål och om en breddad, demokratisk vårdbas. Detta ger enligt nämndens övertygelse utan tvivel starka argument för ett vårdutbud från diakonins sida även inom institutionsvärden. Ej minst de smiirre vårdenheterna i enskild regi med möjlighet att bereda alternativa miljöer för viirdtagare bör ha stora förutsiittningar att motsvara de krav som kyrkan likaväl som samhället har räll att ställa
pn institutionsvarden. Diakoninämnden har till sig anslutna en rad av den
svenska kyrkans diakoniinstitutioner. Bakom dessa finns en lång. mer iin
hundra~1rig tradition. Åtskilliga av dem arbetar efter av Kungl. Maj:t respektive regeringen fastställd stadga. De har utvecklat en rad pionjärinsatser likaväl som traditionella och med samh1illets egen verksamhet parallella vfirdutbud. Det alternativ de har erbjudit i vtlfdpanoramat har varit en av
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kristen miinnisk1lsyn priiglad v{mlmiljö. Genom dem har kanaliserats en
hred folkvilja till medmiinsklig hjiilp. Betydande ekonomiska uppoffringar
har kommit det svenska samhiillct till gagn. I stor utstriickning bedrivs
dessa institutioner i dag i samverkan med samhiillcts egna organ för motsvarande vi1rdaktivitcter och med ekonomiskt stöd av stiviil samhället som
den enskilde huvudmannen. Diakoninämmkn tror sig kunna konstatera att
dessa instillltioner skapat respekt och uppskattning för geJigna vtirdinsatser. Till det redan anfiirda skall läggas ytterligare en för svenska kyrkan
mycket angehigen aspekt. De till diakoniniimnden anslutna diakonianstalterna har tillkommit som uthildningsanstaher för diakoner och diakonissor
i svenska kyrkan. Vid institutillnerna har dessa fal\ den triining som varit
nödviindig för di:ras kommande v~irdinsatser. Viirdidcologisk dehatt och
värdering har kunnat föras jämsides med det praktiska arht:tet. vilket forliinat en realistisk profil i1t den diakonala uthildningen. mirigcnom har man
hyggt upp en pi1 egna erfarenheter grundad sakkunskap och förtrogenhet
med vMden och klienternas/patienternas inre och yttre situation. Diakoniniimnden ser s;ilunda i kyrkans diakonala institutioner ett utomordentligt
viktigt komplement till - och genom utbildningen en förutsiittning för kyrkan~ iippna försarnlingsdiakonala aktiviteter. De ingär diirmed som ett
led i utövandet av kyrkans i fiirsamling~styrdselagen fastsliilld:.1 diakonala
kompeten~.

/\DS uppfattar utredningens uttalanden om de enskilda organisationernas framtida insatser som mera snäv iin generös. Att samhället inte alltid
kan vara villigt att ta på sig det ekonomiska ansvaret för institutioner som
startats av enskilda men sedermera "havererat" är enligt KOS förståeligt.
KDS menar emellertid att samhället torde hådc ha haft och ha mera att vinna än att förlora på en samverkan med andra sammanslutningar även i fråga om institutionell social verksamhet. Det torde enligt KDS räcka att hiir
erinra om de insatser Sllm gjorts av Svenska kyrkans diakoni och av skilda
frikyrkosamfund inom den institutionella åldringsvården och alkoholistvården. Alltjämt föreligger enligt KOS mening ett behov av insatser från
organisationer och sammanslutningar iiven när det giillcr institutionell social vård verksamhet. Siirskilt gäller detta sådana verksamheter som utgör
kompletteringar av samMillets insatser och nya verksamhetsgrenar av
pionjiirtyp. KDS framhåller att sådana aktiviteter självfallet bör planeras i
samförstånd med samhällets sociala organ och påpekar att det enligt lag
fordras socialstyrelsens godkännande for nyetablering av vårdinstitutioncr. Socialstyrelsen är ocksa tillsynsmyndighet över dessa. Några restriktioner för institutionell vårdverksamhet etablerad och driven av enskilda
organisationer och sammanslutningar utöver dem som redan finns torde
enligt KDS mening inte hehövas. KDS vill understryka. att alla parter har
mycket att vinna på en generös prövning av enskilda initiativ även på detta
område.
Nvrrkiipin1.:s kommun anser att den flexibilitet som präglar utredningens
förslag om olika insatser av institutioner i det sociala arbetet klart pekar på
behovet av organisationers medverkan. Viljan all finna nya vägar och för-
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söksverksamheter pr;iglar enligt kommunens mening ofta organisationers
insatser i dagens socialvård. Möjligheterna att utnyttja sådan medverkan
bör enligt kommunen beaktas vid utformning av institutionsplaner.

15

Enskilds kostnadsansvar

Utredningens förslag rörande enskilds kostnadsansvar för socialt bistånd tillstyrks eller lämnas utan erinran i sina huvuddrag av tlertalt:t remissinstanser. Ett betydande antal remissinstanser kritiserar dock de föreslagna reglerna om föräldrars kostnadsansvar. Även i övrigt fört:kommt:r
viss kritik mot enskilda punkter i förslaget.
Förslaget tillstyrks utan närmare kommentarer av Uppsala, lldsinghorgs. Sten1111gsumls. Gäl'ie och Skel/ejietl kommwzer. Sveriges socionomers ribförbund och LRF.
Kriminalnlrdsstyrchen betonar att förslaget att begränsa den enskildes
kostnadsansvar för socialtjänstt:ns insatser innebär ett stöd för kriminalvårdens ansträngningar att hjälpa klienterna att sanera sin ekonomi. Det är
enligt styrelsens uppfattning ur såväl principiell som praktisk synpunkt
viktigt att samhällets bistånd i sociala nödsituationer inte är förbundet med
ekonomiska återkrav som kan ytterligare förvärra klienternas svära ekonomiska situation.
Varu kommun instämmer i utredningens synpunkter och framhåller att
det är självklart och nödvändigt att återbetalningsskyldighet skall kunna
föreskrivas för bistånd enligt 6 § i socialtjänstlagen. Om denna möjlighet
inte fanns skulle det enligt kommunens mening kunna bli så att kommunerna i vissa sammanhang inte gör en t:xtra ekonomisk satsning för den enskilda personen.
ffrerige.1· liikarfi)rbund delar utredningt:ns sammanfattande synpunkt. att
socialtjänstens insatser principiellt skall vara förenade med frihet från
kostnadsansvar för den enskilde. Särskilt i de fall då klienten först har behövt motiveras att ta emot de behövliga hjälpåtgärderna skulle det enligt
förbundets mening v~1ra helt orimligt att utkräva ekonomisk ersättning.
Örehro kommun delar i sak utredningens uppfattning om kostnadsansvaret men menar att utredningens uttalande att man förordar "en principiell frihet från kostnadsansvar" för enskilda som erhåller bistånd genom
socialtjänsten är mindre väl valt eftersom huvuddelen av den vt:rksamhet
som ingår i begreppt:l bistånd är avgiftsbelagd. Så är exempelvis fallet med
stora delar av barnomsorgsverksamheten, äldreomsorgen, den sociala
hemhjälpen och färdtjänsten. De områden där socialutredningen förordar
frihet från kostnadsansvar är egentligen endast ekonomisk hjälp samt stödoch hjälpinsatser av bchandlingskaraktär. Vilhelmina kommun för fram
liknande synpunkter.
15 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr. I. Del B
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Ka111111arrii111·11 i Giirdwrg anser i likhet med utredningen att det är viktigt att den enskilde hlir informerad om niir utgivet bistånd kan komma att
återkrävas. Kammarr;itten ;ir dii1för positiv till förslaget all ekonomisk
hjiilp som har famnats med stöd av 6 fär äterkrävas endast om hjälpen har
givits under villkor om aterbetalning. Synpunkten att hjiilptagarcn bör vara
medveten om skyldigheten alt återbetala er"htdlcn ekonomisk hj;ilp gör sig
emellertid gällande även i dt: fall som regleras i 24 forsla stycket. Enligt
kamgiarrättens mening hör det diirför övervägas att inrnra en motsvarande
föreskrift iivcn for dessa fall. - Kammarriitten framhåller vidare att det i
socialtjänstlagen bör tas in en regel om att återbetalningsskyldighet föreligger även i de fall ekonomisk hj;iJp har erhållits på oriktiga uppgifter. Arl'ika
kommun har samma uppfattning i denna fråga och betonar att man genom
att ta in en sådan regel undviker missforsUmd i kontakten mellan den enskilde och myndigheten. samtidigt som tilltron till uppgifter som bör ligga
till grund för myndighetsutövningen ökar. Även Karlstads kommun anser
att det föreligger ett behov av att direkt i socialtjänstlagen ange att återbetalningsskyldighet föreligger i dessa fall.

*

*

Nykterher.11·årdrns w1stalt.1:fhrh1111d konstaterar att utredningen inte finner anledning att föreslå ändring i bestämmelserna i lagen om allmän försäkring (AfLl angående reducering av utgående socialforsäkringsförmåner under tid som institutionsvä.rd erhålls och påpekar att den som vårdas
på enskild eller allmän vårdanstalt far sina pensionsförmåner reducerade.
Särskilt borttagandet av det kommunala bostadstilliigget har enligt förbundets erfarenhet väckt stor irritation och rönt berättigad kritik frän såväl
vårdtagare som socialarbetare. förbundet finner behov föreligga att det
görs en översyn av A PL:s bestämmelser och då särskilt med beaktande av
borttagandet av det kommunala bostadstillägget.
TCO och S1·criges socio11omji'irh1111d anser i motsats till utredningen att
olika vårdformer skall vara neutrala vad gäller kostnader och att samma
regler som gäller för vistelse på sjukhus bör gälla också vid annan institutionsvård.
Uinsstyrcl.H'n i Jämtlands liin har inget att erinra mot att hjälp, som lämnats enligt 6 i den föreslagna socialtjänstlagen skall kunna återkrävas om
hjälpen givits under villkor om återbetalning. Vad bctrMfar hjälp som utgivits med stöd av 5 ~ är länsstyrelsen mera tveksam. Det ligger enligt länsstyrelsens mening i sakens natur all det främst är de svaga grupperna i
samhället som efterfrågar dylikt bistånd från socialtjänsten och det förefal-

*

ler mindre skäligt att åtcrbetalningsskyldighet skall föreligga beträffande
hjälp som de haft rätt att utfå. Man kan enligt länsstyrelsen även göra en
jämförelse med andra sociala förmåner. t. ex. sjukpenning. arbetslöshetsersättning eller handikappersätlning. Dessa återkrävs inte även om situationen förbättras för den som uppburit förmånen. Länsstyrelsen anser att
det bör wra lika legitimt att uppbära bistånd från socialtjänsten. Frågan
om förskottcring av en förmån eller ersiittning hör enligt länsstyrelsen kun-
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na lösas dels genom att försäkringskassans möjligheter att ge förskott ökas
och dels genom att förskottsrcgler rn:h smidigare utbetalningsfö1farande
införs för respektive förmän. Uinsstyrelsen finner det däremot självklart.
att ekonomisk hj~ilp som tillskansats genom medvetet oriktiga uppgifter regelmässigt skall äterbetalas, om inte synnerliga skill talar häremot.
Kalmar kom1111111 avstyrker generell återbctalningsskyldighet för den
som fär socialbidrag m:h lir i arbetskonflikt. Kommunen framhåller som
grund för denna inställning att återbetalningsskyldigheten bör vara likviirdig för alla behovsgrupper.
Länsstyrelsen i \/ii.1·1111wila11cis lii11 pt1pckar att regeln om ömsesidigt ansvar makar emellan för utgiver socialt bidrag inre har överförts till den nya
lagen och ställer frågan vem som är återbetalningsskyldig för crhället socialbidrag under arbetskontlikt. hustrun och barnen som varit bidragsberättigade eller mannen som varit indragen i arbetskonflikten men ej uppburit något socialbidrag.
Malmö kom1111111 biträder de principer som ligger till grund för utredningens förslag. När det gäller de konkreta förslagen vill kommunen dock efterlysa ett förtydligande på en punkt. Utredningen föreslär olika former av
skyddat boende för missbrukare. Denna verksamhet kan, enligt kommunen, inte betecknas som helinackordering för äldre eftersom den till stor
del kommer att beröra personer under pensionsåldern. Eftersom det rör
sig om ett långvarigt boende och eftersom de aktuella klienterna i allmänhet kommer att ha förtidspension finns det, enligt kommunens uppfattning,
anledning att göra det möjligt för kommunen att ta ut en rimlig avgift.
Götehorg.1· kommun ansluter sig till utredningens förslag att stöd och
hjälpinsatser av behandlingskaraktär inte skall vara förenade med kostnader för den enskilde. Kommunen vänder sig dock mot att den som genom
socialnämndens försorg beretts vistelse och vtml i enskilt hem eller på institution - andra än de äldre i servicehus - inte skall behöva svara for
kostnaderna härför. Som en del av den enskildes egenansvar och även som
led i social rehabilitering måste det enligt kommunens mening anses väsentligt att den enskilde efter förmäga bidrar till kostnaderna för sill uppehälle.
Liin.1'.1·1yrd.,·e11 i Stockholm.i· liin vill i detta sammanhang nämna att antalet ärenden enligt socialhjälpslagen där kommunerna hos länsstyrelsen
väckt talan om äterbetalning av utgiven hjälp markant har ökat vid länsstyrelsen i Stockholms län. från 30 i1 40 per år i början av 1970-talct till över
200 per är under de senaste tre åren. Denna utveckling har berott på ett
ökat antal ärenden. där föräldrar med i och för sig goda inkomster i första
hand använder dessa till investeringar i kapitalkriivande objekt säsom egna
hem. båtar, bilar etc. och därmed ställer socialnämnden inför fullbordat
faktum, nämligen att de saknar medel för såväl sin egen som barnens försörjning. För att i nägon män komma till rätta med detta problem har kommunerna i ökad utsträckning lämnat hjälp mot återbetalningsskyldighet.

Prop. 1979/80: I

228

Om den möjlighet försvinner som sol'ialnämnden nu har all titersöka hjälpen samtidigt som rlitten till histtmd utökas all ovillkorligen gälla den som
saknar medel och inte far hehovet tillgodosett pi1 annat sätt, föreligger enligt länsstyrelsens mening viss risk för all ansvaret för exempelvis barns
försörjning i allt större utstrlickning överviiltras pft kommunerna utan att
dessa har n~1gon möjlighet att försöka stiivja delta. En sil.dan utveckling är
olyl'klig såväl ur ren rlittviscsynpunkt som för föriildrarnas ansvarskänsla.
Uinsstyrelscn anser diirfor all fler möjligheter för kommun att i\terkräva
utgiven hjiilp än de tre som redovisats i utredningen bör anges i en kommande sociallag.
Som tidigare har framh@its rör den kritik som förs fram i delta sammanhang friimst de föreslagna reglerna om föriildrars kostnadsansvar.
Socialstyrl'ise11 anser att det kan vara olyckligt att genom ett kostnadsansvar ytterligare hclasta föriildrarna i svära situationer. särskilt när det
gäller harn som har tagits om hand mot föräldrarnas vilja. Länsstyrelserna
i Jii1111/a11ds och \1 iistcrhott1•11s lii11 har samma äsikt och påpekar att samhlillets intlikter i dessa fall for bedömas vara av marginell betydelse.
Fiirc11i11ge11 Sraiges .1·ocialcl11'.fi'r framhäller att r. n. endast ersäl!ningsfrågan hetrliffande omhändertagande för samhällsvärd är reglerad i lag.
Däremot utgar inte lagstadgad ersättning för den mildare formen av omhändertagande. inackordering. Härför krävs all ett avtal görs upp mellan
socialnämnden och viirdnadshavaren. Enligt det nya lagförslaget kommer
det al! finnas t vä olika former för placering utom hemmet, frivilligt omhändertagande enligt socialtjiinstlagen och tvångsomhändertagande enligt den
särskilda lagen om vr1rd av underårig. Samma kostnadsansvar för föräldrar
och barn bör gälla för håda formerna för omhändertagande. Utredningens
huvudprincip att v~1rd inte skall kosta den enskilde nägot bör enligt föreningens mening inte heller i detta sammanhang utesluta kostnadsansvar
fiir kost och logi. Föreningen är vidare av uppfattningen att eftersom föräldrarna i normala fall svarar för harnets försörjning till 18 ärs ålder bör
den nuvarande t1ldersgriinscn för för~ildrarnas ersättningsskyldighet utstrlickas till denna gräns. Stoc/..110/ms /..111111111111 för fram samma synpunkter.
Utredningens bedömning att barnets egna tillgångar inte bör kunna tas i
anspri'lk kritiseras av några rcmissinstanser.
/\.ammarriittrn i S1111d.1·1·al/ pilpekar att de föreslagna reglerna i detta avseende står i mindre god överensstämmelse med föräldrahalkens reglering
av underhällsskyldigheten mellan föräldrar och harn. Den av utredningen
föreslagna skyldigheten för föräldrar att delta i kostnaden för vården av
barn som vistas i annat enskilt hem iin det egna kan således lägga ett större
kostnadsansvar på föriildrarna än de har enligt föräldrabalken. Kammarrätten forutslitter all den diskrepans som kan sägas föreligga uppmärksammas under det fortsatta lagstiftningsarhetet.
FamiUelagssakk111111iga uppger att de i sitt förslag till ändring av 7 kap.
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I* föräldrabalken behtillcr den nuvarande regeln att förlildrarna skall svara
för barnets uppehälle och utbildning bl. a. i den mt111 barnet inte har egna
tillgtmgar. De sakkunniga anser att den av socialutredningen föreslagna utvidgningen är principiellt oriktig även om. st1som utredningen anför. saken
torde ha mindre praktisk betydelse i de situationer det hlir kan bli fn'iga
om. Enligt de sakkunnigas mening bör emellertid antingen bestämmelsen i
25 första stycket socialtjänstlagen anpassas efter familjerlittcns regler eller också. vilket är mest följdriktigt. andra styckets mera generösa regler
gälla även i dessa fall.
Lii11s.1·tyrelsrn i A1almiihus liin menar att barnets e;:gna tillgångar i första
hand bör tas i ansprak vid utkrävande av det kostnadsansvar som avses i
25 i förslaget till socialtjänstlag. Länsstyrelsen anser ocksn att det kan vara onödigt med en ekonomisk komplikation till de övriga som föreligger vid

*

*

tvängsomhtimlertagande och ser gärna att kostnaderna i sftdana fall stannar pä kommunerna. Möjlighet för föräldrar att delta i kostnaderna på frivillig grund bör dock föreligga.
Stockholms kommun anser att. i enlighet med föräldrahalkens regler om
föräldrars underhallsskyldighet gentemot barn. i första hand pä barnet löpande bidrag såsom allmänt barnbidrag. bidragsförskott. pensioner inklusive ATP och andra pensionsförmåner samt barnets övriga egna tillgångar
först och främst skall tas i anspråk för att täcka kostnaderna. Kommunen
anser vidare att ett begränsat ersättningsbclopp, förslagsvis två ganger bidragsförskottet jämte allmänt barnbidrag. bör behållas även fortsättningsvis. Föräldrars ersättningsskyldighet föreslås inträda först när barnets egna medel ej är tillräckliga. Ersättning ur barnets löpande bidrag skall enligt
kommunens mening regleras i lagstiftningen, så att den direkt kan äterkrävas av omhändertagande myndighet. Har barnet egna tillgimgar eller egen
förmögenhet bör kostnader utöver vad som kan falla utanför den normala
vården sil.som utlandsresor. dyrbar utbildning etc. ej bekostas av samhället.
JO betonar att föräldrarnas erslittningsskyldighet inte gärna kan gå längre än den legala underhållsskyldighden. Liinsstyrel.H'll i Kopparbergs /iin
har samma uppfattning.
Några remissinstanser diskuterar storleken av de ersättningsbelopp som
föräldrarna bör kunna åläggas att utge och de principer som bör gälla vid
fastställande av ersättningsnormer.
Kommunförhundet framhåller att socialnämnden har möjlighet att sammanlagt från föräldrar återkräva 5 000 kr. per år eller drygt 400 kr. per månad. Först skall nämnden då dra ifrån bidragsförskott, allmänt barnbidrag
och eventuella pensioner. Detta medför att det inte finns något utrymme
kvar för återkrav såvida dessa sociala förmåner överstiger 5 000 kr. Enligt

förbundets mening bör denna konstruktion med maximerad gräns, som
dessutom inte är basbeloppsanknuten. ändras och göras mer flexibel. Härigenom skulle betalningsansvaret bättre kunna anpassas till föräldrabal-
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kens intentioner. Förhundet vill dock understryka att det iir ff>r;ildrarnas
betalningsförmåga som skall vara avgörande vid bediimningen och att möjlighet skall ges att ta hiinsyn till speciella förhållanden. Lii11sstyrel.w11 i
Kopparhergs liin för fram liknande synpunkter och menar att en årlig omprövning av ersättningsbeloppen bör komma till stånd. En annan möjlighet
lir enligt länsstyrelsen att det görs en anknytning till basbeloppet. Örebro
kommun finner all ersättningsbcloppen bör höjas och i framtiden grundas
på basbeloppet.
Falu kommun anser att det nuvarande systemet med fastlagt högsta möjliga återkravsbelopp av enskild vid omhändertagande och placering av
barn bör ändras, så att en, med hänsyn till föräldrarnas ekonomi. skälig avgift uttages. I anslutning till detta föreslås att båda föräldrarna görs solidariskt betalningsansvariga även i detta sammanhang.
JO menar att utredningen har förbisett de särskilda problem som uppstår
då bara den ene föräldern är vårdnadshavare och den andre betalar underhållsbidrag. Enligt nu gällande regler skall den underhållsskyldige betala
fastställt underhållsbidrag - vilket kommunen har rätt att uppbära med
stöd av 72 § barnavårdslagen - medan vårdnadshavaren skall bidra med
skillnaden mellan 5 000 kr., som är högsta ersättningsbelopp, och underhållsbidraget, allmänna barnbidraget. m. m. Beloppet blir i allmänhet helt
obetydligt. JO påpekar att detta förhållande är principiellt otillfredsställande. Enligt JO:s mening bör båda föräldrarna bidra till kostnaderna för barnet var och en efter sin förmåga. Åtminstone vid längre vårdtider borde
man därför snarare fastställa ett bidrag från vardera föräldern efter samma
principer som gäller för underhållsbidrag enligt föräldrabalken. JO nämner
även att förslaget saknar motsvarighet till 72 § barnavårdslagen och att detta förhällande inte har kommenterats i betänkandet. Enligt JO:s mening
bör grunderna för föräldrarnas ersättningsskyldighet kompletteras i syfte
att skapa större ekonomisk rättvisa mellan föräldrar som inte har gemensam vårdnad om barnet. Föreningen Si·eriges socialchefer och Stocklwlms och Örehro kommuner pekar pä samma förhållande som JO. Enligt
Föreningen Sveriges socialchefer och Stockholms kommun bör en beloppsgräns för ersättningsskyldigheten sättas för båda föräldrarna motsv•1rande bidragsförskottets nivä.

16

Förfarandet vid återkrav
Utredningens förslag tillstyrks utan närmare kommentarer av V11p.rnla.

Ste11t111g.rn11ds, Örehro. Giil'!e och Vilhelmina f..ommwier samt LRF.
K olllmtt1!fi'irh1mdl'I konstaterar att de regler för iiterkrav frfm enskild

som utredningen föreslar i stort sett är desamma som nu gäller men att utredningen dock vill begränsa användandet av fullmakt för säkerstiillande
av betalning. Förbundet instämmer i detta synsätt.
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Även lii11s.1·1yrd.1·1·11 i Koflf>llrhai;s lii11 herör siirskill hruke! av fullmakter och anser all utredningen har iignat de prohlem som delta n11:dfi.ir viil
summarisk uppmiirksamhct. Enligt hinsstyrclsens uppfa1tning iir iiven del
nägot begriinsadc gillande av dessa fullmakter som ur redningen ger ut1ryck
för. helt ol'örenligt med den iiven av u!redningen i '27 andra s!ycke! förslaget till socialtjiinstlag omfattade principen. innebiirande rii!t respektive
skyldighet till jämkning av ett i och fiir sig ostridigt ersällningsansprrik med
hänsyn till giildcniirens ekonomiska eller sociala förht1llanden. Enligt Hinsstyrelsens mening bör man bestiimma sig antingen för ett erkiinnandc av
dessa fordringsöverlå1elsers beriittigandc. i vilkt:t f:.ill ovanniimnda jiimkningsprincip helt bör vika. eller ocksi1 hör uttryåligen i lagtext förbud
meddelas mot fullmakter. som hiir avses. för vilket fall iiven heslämmelsen
i 17 kap. 49 lagen om allmän försäkring i följdriklighetcns inlrcsse hör ses
över och anpassas till föreniimnda jiimkningsprincip. Länsstyrelsen påpekar vidare att det visserligen lalt.'r sig sägas att fullmakt skall kunna tillgripas endast under speciella omständigheter sf1som att hterhetalningsskyldighet föreligger enligt socialtjänstlagen och att det belopp fullmakten avser är sådant att det kan övcrltitas innan det blir tillgängligt för lyftning.
Enlig! länsstyrelsens erfarenhet har emellertid sällan den full maktskrävande socialtjänstemannen och. i än mindre grad. den lilllänkte fullmaktsgivaren respekt för eller kännedom om sådana - ur deras synpunkt sett - juridiska suhtiliteter. Länsstyrelsen förordar bl. a. med hänsyn till det senast
anförda uttryckligt förbud mol det förekommande (miss-lbruket av fullmakter inom den ekonomiska srn.:ialhjiilpens område. Del försök att även
forlsättningsvis sitta på två stolar som. enligt länsstyrelsens mening. utredningens inställning innebär. kan endast föranleda fortsatta olägenheter och
risker för den enskildes rättssäkerhet.
JO påpekar att de föreslagna bestämmelserna om återkrav i princip inte
lägger hinder i vägen för kommunen att framställa krav direkt mot den enskilde även i fall där bifall till ersättningsanspråket uppenbarligen ej kan
påräknas. Om den enskilde ändå går med på ett sådant krav från kommunen kan man befara att den i lagen avsedda sociala prövningen inte kommer till stånd. JO har kunnat konstatera att enskilda personer som utsätts
för återkrav av socialhjälp inte alltid inser att de kan motsätta sig kravet
och detta gäller även fall där en ersättningstalan hos länsstyrelsen helt
klart inte hade kunnat vinna bifall. Risken att den enskilde skall missuppfatta sina rättigheter är särskilt stor i de fall när vederbörande tidigare har
lämnat fullmakt för kommunen att uppbära någon honom tillkommande
förmän, t. ex. underhållsbidrag. Mera tilltalande vore därför att knyta den
sociala prövningen redan till kommunens återkrav, dvs. ange betingelserna för att återkrav skall få ske och inte endast för när ersättningstalan får
bifallas. Anspråkets tillåtlighet bör enligt JO:s mening rimligen inte vara
beroende av om den enskilde går med på det eller ej.
Länsstyrelsen i Västernorrlands län efterlyser klara regler om hur det
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skall förfaras vid den enskildes vägran att erlägga t. ex. åldcrdomshemseller servi.:eavgift. Uinsstyrelsen framhåller att det iir av stor vikt all så
humana former som möjligt kan väljas med hänsyn till de speciella förhållandena.
Socialstyrelse11 menar att kostnaderna för att göra återkrav sannolikt är
större än de belopp som kan drivas in, varför bestämmelser om återkrav
helst inte bör införas.
Flera remissinstanser uppehåller sig vid frågan om lämplig myndighet
för prövning av återkrav.
Kamnzarriitte11 i Gc"iceborg delar utredningens uppfattning att det bör ankomma på länsstyrelsen att pröva återkrav i de av utredningen i förslaget
till socialtjänstlag angivna fallen. Enligt kammarrättens uppfattning bör
emellertid länsstyrelsen pröva kraven även om dessa grundas på allmänna
skadeståndsrättsliga regler. Kammarrätten anför i denna fråga.
En talan vid allmän domstol innebär att den enskilde stiills utanför det
skydd som 27 §andra stycket annars skulle ha tillförsäkrat honom. Den allmänna domstolen har inte som länsstyrelsen befogenhet att jämka eller
ogilla ett återkravsyrkande av hänsyn till den enskildes ekonomiska eller
sociala förhållanden. Nu kan naturligtvis invändas att det inte är särskilt
angeläget att bereda den som erhållit ekonomisk hjälp på oriktiga uppgifter
ett sådant skydd. Å andra sidan framgår emellertid inte om utredningen avser att återbctalningsskyldighet skall föreligga endast om den enskilde avsiktligt eller av vårdslöshet lämnat oriktiga uppgifter eller om det skall rä.:ka med att uppgiften objektivt sett är oriktig. Enligt nuvarande regler
(33 § b socialhjälpslagen) kan endast medvetet eller av grov vårdslöshet
lämnad oriktig uppgift föranleda åtcrbetalningsskyldighet. Till det sagda
skall också läggas att det förefaller meningslöst att fastställa åtcrbetalningsskyldighet, om den enskilde därigenom skulle försättas i en sådan
ekonomisk situation att han blir berättigad till ekonomisk hjälp enligt 5 §.
För sådana fall vore det motiverat att behålla en jämkningsmöjlighet. Ytterligare ett förhällande, som talar för att länsstyrelsen behålls som prövningsinstans i dessa frågor, är att en sådan ordning sannolikt ställer sig både enklare och billigare för såväl den enskilde som socialnämnden. Sammanfattningsvis anser kammarrätten att samtliga frågor om återhetalning
av ekonomisk hjälp enligt socialtjänstlagen även i framtiden hör kunna
prövas av länsstyrelsen (eventuellt länsrätten). En annan sak är att om
å.klagaren för ansvarstalan mot enskild i fall som nu herörts socialnämnden
naturligtvis bör kunna föra målsägandetalan.

Giiteborxs kommun är av uppfattningen att socialtjänstlagens regler inte
är fullständiga när det gäller att reglera kommunernas möjligheter att kräva
enskild. Grundas kravet på allmänna skadcständsrättsliga regler har utredningen förutsatt att allmän domstol skall pröva anspråket. Utredningen
hänvisar här till ett avgörande i Högsta Domstolen i ett mål om skadeståndstalan i anslutning till åtal för socialhjälpsbedrägeri. Kommunen är
emellertid för sin del inte övertygad om att rättsläget genom denna utredningens hänvisning är helt klarlagt. Kommunen skulle önska en uttrycklig
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regel i socialtjänstlagen, vari det utsägs att krav som grundas på allmänna
skadeståndsrättsliga regler skall prövas av allmän domstol. Det av utredningen åheropade rättsfallet innebär nämligen enligt kommunens mening
inte annat än att allmän domstol har behörighet att pröva om anspråket kan
tas upp i den sedvanliga processordningen.
Kammarriitten i S11ncl.1·1·ci/I vill siitta i fråga om inte ärenden om återkrav
av utgivet bistiind, som enligt kammarrättens mening företer stora likheter
med vanliga kravärcnden hos allmänna domstolar, i stället borde handläggas av fänsriitt.
Justitiekanslern menar att de skäl som utredningen anför för att prövningen inte kan förläggas till allmiin domstol eller Hinsrätt inte är hiirande.
Det torde enligt justitiekanslern inte vara främmande för domstolarna att
vid bedömningen av om och i vilken mån en förpliktelse skall äläggas någon ta hänsyn till vederbörandes ekonomiska situation. Som exempel på
en hesfammelse som ålägger domstol sådant hänsynstagande niimncr justitiekanslern 6 kap. 2 ~ skadcståndslagen.
Län.1·sryrl'lsc11 i S/..arahorg.1 liin finner det mer konsekvent och följdriktigt att prövningen av i1terkrav förläggs till länsriitterna.
Även datainspc/..1io11c11 uttalar sig i princip för att prövningen sker hos
allmiin domstol m;h anför i denna fråga.
Utredningen nämner inte siirskilt att även framdeles möjligheten till frivillig i1terbetalning bör prövas i första hand men torde likväl ha åsyftat detta. Även i detta avseende bör frivillighet och förtroende ha försteg framför
tväng. En sadan ordning förutsätts ocksä. i 6 inkassolagen. Återkrav pf1
nu angivet sätt faller även i övrigt under regleringen i inkassolagen. varför
bl. a. skall iakttas god inkassosed enligt 4 denna lag. Efter viss diskussion
föresli\r utn:dningen att rlittslig prövning av titerkravet - efter utebliven
betalning - skall anförtros länsstyrelse. Ett dylikt beslut av Hinsstyrelse
kan komma att registreras och användas i kreditupplysningssammanhang
(7 ~ kreditupplysningslagen ). Detta skulle innehlira risk för inträng i den
berördes personliga integritet, men även kunna mot verka socialtjlinstens
syften. Nf1gon mer omfallande registrering av domstols avgöranden i tvisterna( förekommer av praktiska sbl emellertid inte f. n. Någon förändring
härvidlag lir knappast all viinta. Det synes därför vara att föredra att fä
prövningen förlagd till domstol. För det fall i1terkrav framdeles kan komma
att prövas i summarisk process iir inte denna slutsats lika självklar. eftersom registrering av lagsökning och betalningsföreläggande f. n. förekommer och n~1gon ändring i detta avseende inte kan förväntas. Av utredningen framlagda skäl till sitt förslag att föredra länsstyrelse framför domstol
som prövningsinstans synes inte ha någon större bärkraft. Datainspektionen kan nämligen för sin del inte se att länsstyrelse skulle ha större möjlighet än domstol att ta hänsyn till den ekonomiska belastning för den enskilde som äterbetalning skulle innebära. Avgörande för en sådan prövning är
inte vilken myndighet som gör den, utan de regler pä vilka den grundas.
Inget torde hindra att i en eventuell lagregel om återbetalning tas in en bestämmelse om att hänsyn skall tas till den bctalningsskyldiges ekonomiska
situation eller andra särskilda omständigheter. En sftdan regel förekommer
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i exempelvis 6 kap. 2 skadestt1mlslagen ( 1972: 207). Innan talan viicks bör
dessutom socialniimnckn. vilken iir biittrc skickad därtill iin bnsstyrelsen,
som utredningen pr1pekar, pröva just de angivna fragorna. Niimnden kan
ocksii {1terkalla sin talan eller underl<'tta att begiira verkstiillighet niir den
berördes situation kan antas komma att pt1verkas negativt vid eventuell
äterbetalning. Genom domstolsprövni11g i förevarande sammanhang vinnes ocks{1 fördelen av att alla ätcrbetalningssituationer bedöms av samma
instans. eftersom i vissa situationer Cbctiinkandet s. 280) domstol iindi\
skulle komma all fä pröva frägor av enahanda dler likartat slag.

Utredningens stiillningstagande i fri\ga om preskriptionstid för kommuns
riitt till ersiittning av enskild berörs i nf1gra remissvar.
S1·aigc.1· sociu110111er.1· rik.1:fi)rb1111d finner att utredningens överviigandcn

till grund för beslutet att inte föreslt1 en förliingning av den tretiriga preskriptionstiden iir riktiga och instiimmer därför i förslaget i denna del.

\!ara kommun känner en viss tveksamhet när det gäller preskriptionstiden på tre t1r med tanke på att det skulle kunna innebära att nämnderna
blev obenägna att lämna i och för sig behövlig hjälp. Socialutredningen har
emellertid framfört att dessa ärenden är mer m:h mer sällsynta vilket ocksä
kan vidimeras av kommunen. Även om tveksamhet alltså råder när det gäller treårsgränsen tillstyrker kommunen utredningens förslag beträffande
denna.

Fiireningen S1·eriges sucialchefi·r påpekar att den nuvarande treåriga
preskriptionstiden vid återkrav kan innebära, att nämnden får väcka talan
vid länsstyrelsen endast för att bryta denna. Detta gäller vid fall av hög
återbetalningsskyldighet. Betalningen sker frivilligt men beloppet kan ofta
inte betalas tillbaka i sin helhet inom den stipulerade treårsperioden. En
längre preskriptionstid. förslagsvis fem år, skulle enligt föreningens uppfattning medföra att det i större utsträckning än som nu sker går att undvika sådana processer. Stockholms kommun har samma åsikt.

17

Tillsyn

17 .1 Allmänna synpunkter på tillsynsfunktionerna
Utredningens uppfattning att tillsynen bör utvecklas i andra former än
detaljanvisningar och traditionell rnyndighetskontroll och att formerna för
tillsynen därför bör förskjutas mot ett ökat inslag av bl. a. allmänna riktlinjer tillstyrks eller lämnas utan erinran av flertalet remissinstanscr. Ett betydande antal remissinstanser framför dock önskemål om en starkare tillsynsfunktion än den som utredningen har skisserat. Några remissinstanser
anser å andra sidan alt redan den föreslagna tillsynen utgör ett ingrepp i
den kommunala självbestämmanderätten.

Socialstyre/sen ser det som mycket angeläget att kommunerna ges frihet
att utforma socialtjänsten så att den anpassas till de skiftande behoven ute
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i klimnumcrna. Den cktaljregkring som lagstiflning och statsbidragsbestämmelscr medför kan enligt styrelsen i många fall binda och konservera
verksamheten på ett olyckligt sätt. Styrelsen framhåller att den av utredningen föreslagna arbets- 01:h rollförlindringen kan göras möjlig bl. a. tack
vare den kommunala expansion pä det sociala omrädct som iigt rum de senaste decennierna, varigenom kommunernas socialförvaltningar har kunnat byggas ut och tillgången på kvalificerad sakkunskap har ökat.
Dl'centralisering.1·11tredningcn anser att en föriindring av den statliga tillsynen så att allmänna riktlinjer, utvecklingsarbete. forskning och försöksverksamhet ersätter detaljreglering och kontroll är ett väsentligt led i striivandena mot ett ökat regionalt och lokalt inflytande. Utredningen påpekar
att den inom andra områden genom olika förslag till åtg:irder försöker stimulera en utveckling i den riktningen. Utredningen menar vidare att det lir
sj~ilvklart att tillsynen inte får ha ett s::idant innehåll att tanken med en ramlag förfelas. Socialutredningens förslag att länsstyrelsen som regionalt
statligt organ inom den sociala sektorn skall följa kommunens arbete inom
socialtjänsten och vid behov kunna göra påpekanden bör därl'ör endast avse avvägningar i det enskilda fallet - att den enskilde får det stöd och den
hjälp som lagen avser att tillförsäkra honom. Socialnämndens politiska ansvar anses vara en tillräcklig grund för verksamheten i kommunens socialtjänst.
Även S1·eriges socionomers rik.1fiirh1111d betonar värdet av en förskjutning av den statliga tillsynen mot ett ökat inslag av allmänna riktlinjer, utvecklingsarbete, forskning och försöksverksamhet. Förbundet varnar
dock för risken att servicenivån mellan kommunerna kommer alt variera
och menar att det i den statliga tillsynen ligger en viktig uppgift att bevaka
att detta inte blir fallet.
Länsstyrelsen i Götehorg.1· och Bohu.1· liin påpekar att socialtjänstens
standard i olika avsc:enden i en kommun kommer att bli beroende thimst
av kommunt:ns ekonomi. Redan detta gör enligt länsstyrelsen att det får
anses uteslutet att en regional eller central tillsynsmyndighet tilliiggs befogenhet att, inom ramen för en allmän tillsynsfunktion, ålägga en kommun
att vidta bestämda åtgärder inom socialtjänsten. Då det gäller länsstyrelsens uppgifter i förhållande till den kommunala socialtjänsten, bör i stället
ökad vikt läggas vid viigledning, stimulans. utveckling och samordning.
Stats/..0111rol/kommi1te11 anser att den statskontroll som är inrymd i utredningens förslag i stort kan accepteras. Kommitten vill dock understryka behovet av att ämbetsverkens befogenheter att utfärda föreskrifter, anvisningar och allmänna råd klargörs mer uttömmande än vad som har skett
i betänkandet. Enligt kommittens mening bör en strävan vara att begränsa
de statliga ämbetsverkens möjligheter att utfärda föreskrifter och anvisningar av bindande natur gentemot kommunerna. I regel bör ämbetsverken kunna nöja sig med att till stöd och vägledning för den praktiska verksamheten på det kommunala planet lämna allmänna råd av ej rättsligt bin-
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dande natur. Härigenom gagnas enligt kommitten i ett större perspektiv
den kommunala demokratin och ökas möjligheterna att fördjup<! mcdborgarinnytandet pl'l olika samhällssektorer. Kommitten framhäller att tanken
bakom den av socialutredningen föreslagna ramlagstiftningen i stora stycken skulle fö1felas om centrala ämhetsvcrk genom juridiskt bindande föreskrifter i väsentlig omfattning ges befogenhet att styra kommunernas handlande. Mot denna bakgrund ifrågasiitter kommitten om den föreslagna hc-

*

stämmelsen i 30 i förslaget till srn.:ialtj;instlag om alt länsstyrelsen skall
"även i övrigt tillse att socialniimnderna fullgör sina uppgifter på ett iindami'llsenligt siitt" helt går att förena med det synsätt som kommitten har
angett. Kommitten förordar därför att man vid den fortsatta heredningen
av utredningens förslag överväger möjligheten att lttta bestämmelsen utgå.
Andra remissinstanser som uttrycker en positiv ellt:r övervägande positiv inställning till förslaget är länsstyrelsen i Örebro liin, Uppsala, llelsinghorgs, S1en11ngs11nd.1·, Vara och Varbergs kommuner samt LRF.
I kritiken mot de föreslagna tillsynsfunktioncrna betonas främst ett önskemi'll om förstärkning av tillsynsmyndigheternas ställning.
Sta1skontore1 konstaterar att den föreslagna socialtjänstlagen genom sina starka inslag av rambestämmelser skapar delvis nya förutsättningar för
den statliga uppföljningen och tillsynen. Detta beror hl. a. pi'l att kommunerna ges stor frihet att själva utforma verksamheten. Statskontoret är
dock av den uppfattningen att det tillsynsansvar som sm:ialstyrelscn har
som central myndighet inom socialsektorn mäste ges ett reellt innehåll.
Statskontoret anför i denna frf1ga följande.
Det är väsentligt att det i tillsynsarbetet skapas ett väl fungerande samarbete mellan socialstyrelsen och länsstyrelserna. De senare bör bl. a. ha
möjlighet att vid behov anlita den expertis och specialkompetens som finns
inom socialstyrelsen. Det bör också vara möjligt för socialstyrelsen att
kunna företa inspektion och utredning om förhi'lllanden i enskilda fall. Socialstyrelsen har som central förvaltningsmyndighet för socialvi'lrd samt
hälso- och sjukvård det högsta tillsynsansvaret inom denna sektor. Tillsynsansvaret hör enligt statskontorcts bedömning bland annat innefatta en
bevakning av att statsmakternas och medborgarnas intresse av t. ex. likvärdig social standard uppfylls via primärkommunerna~ verksamhet inom
socialvården. Socialstyrelsen riskerar emellertid att hamna i ett dilemma
när det gäller att kunna uppfylla detta tillsynsansvar genom den föreslagna
ramlagen. Det finns mycket smi'l möjligheter att genom den föreslagna socialtjänstlagen garantera, om statsmakterna finner detta angeläget, en viss
minimistandard inom något delomr1'lde av socialtjänsten. Enligt utredningens förslag får regeringen meddela ytterligare föreskrifter i anslutning till
lagen endast när det gäller förskole- och fritidsverksamhetens organisation
och omfattning samt vård vid vissa institutioner. Det ges genom lagförslaget ingen befogenhet för statliga myndigheter att utfärda bindande anvisningar eller att inom ramen för en tillsynsfunktion ålägga kommunerna i'ltgärdcr. Såväl nuvarande vårdlagar som huvuddelen av annan speciallagstiftning som reglerar kommunernas verksamhet ger staten större reella

Prop. 1979/80: l

237

hefogenhetcr gentemot kommunerna. När frågan om centrala myndigheters möjlir,heter till uppföljning och tillsyn diskuteras måste iivcn nämnas
kungörelsen 1970: 641 (ändrad 1977: 629) om begrlinsning i myndighets rätt
att meddela föresk1ifter. anvisningar cllcr råd. Där stadgas att statlig myndighet inte utan att understiilla regeringen frägan får ge ändrade eller nya
fi:ireskrifter, anvisningar eller räd som kan påverka gällande standard eller
tillämpade normer och som i mer än oviisentlig grad kan leda till direkta eller indirekta kostnadshöjningar i den av föreskrifterna m. m. berörda verksamheten som bl. a. avser kommunal verksamhet. Bestämmelserna skärptes vid en ändring i kungörelsen juni 1977 ( 1977: 629). bland annat med följden att kungörelsen nu även innefattar bestämmelsen att de kostnadshöjande effekterna av en myndighets verksamhet skall begränsas iivcn nlir
myndigheten "utövar sadan tillsyns- eller inspektionsverksamhet som ankommer på myndigheten·'. Kungörelsen ifråga begränsar självfallet socialstyrelsens möjlighet att ålägga kommunerna att vidta åtgiirdcr med anledning av förhållanden som uppdagas vid såväl den generella uppföljningen
som vid en individuellt inriktad tillsyn.

Statskontoret framhåller att verket inte har sökt bedöma om statens direkta styrmöjligheter har fött en rimlig avvägning i socialtjlinstlagen. Verket utesluter dock inte att det inom vissa delområden av socialvården kan
finnas behov av starkare styrmedel om lagstiftningens intentioner skall
kunna förverkligas i hela landet. Socialstyrelsens högsta tillsynsansvar bör
enligt statskontorets mening skrivas in i socialtjänstlagen. Det kan mot den
nu skisserade bakgrunden enligt statskontorets mening dessutom finnas
skäl att ge de statliga organen på central och regional nivå en starkare roll
mot kommunerna än vad utredningen föreslär. Socialstyrelsen skulle t. ex.
kunna ges möjlighet att utfärda anvisningar som till skillnad från allmänna
råd inte enbart innebär allmänna rekommendationer utan också syftar till
att uppnå en enhetlig tillämpning av praxis. Länsstyrelsernas möjligheter
att inspektera och utreda kommunernas verksamhet skulle också kunna
preciseras.
Även riksrevisions1·erket vill ifrågasätta om det inom något eller några
delområden inte kan behövas mer direkta styrmedel att tillgå. Verket uttalar att en förskjutning av den statliga styrningen från detaljanvisningar och
traditionell myndighetskontroll mot ökat inslag av bl. a. allmänna riktlinjer
visserligen har stora fördelar men att riktlinjer och andra indirekta styrmedel också har givna begränsningar. Om statsmakterna t. ex. skulle bedöma
det angeläget att garantera en viss minimistandard inom något delområde
av socialtjänsten ger den föreslagna socialtjänstlagen ytterst små möjligheter. De förändringar i socialtjänstlagen som bör övervägas, om det bedöms
angeläget att kunna öka det statliga inflytandet inom någon del av socialtjänsten, är enligt riksrevisionsverket t. ex. en utvidgad rätt för regeringen
att utfärda föreskrifter, en subdelegation som ger även den myndighet som
regeringen utser rätt att utfärda anvisningar och/eller en befogenhet för
länsstyrelsen att liksom i dag ålägga kommunerna att vidta vissa åtgärder.
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Skyldighet för kommunerna att utarbeta planer rn.:h pi\ begtiran Uimna uppgifter till statliga myndighet1:r är andra exempel pä hur dt:t statliga innytandct kan ökas. - Riksrcvisionsvcrket anser vidare att arbetsfördelningen
mellan socialstyrelsen och fansstyrelserna kan hehöva klarHiggas. I denna
fråga anför verket.
lJ tredningen anger i sin beskrivning av socialstyrelsens uppgifter ockst1
att styrelsen måste spela en central roll i den statliga uppföljningen och tillsynen av socialtjiinsten. I lagförslaget s~igs diiremot ingenting om något tillsynsansvar för socialstyrelsen. Den formella tillsynen skall enligt utredningen utövas av länsstyrelsen. som kan företa inspektion. verkställa utredning och Himna påpekanden. Verket tillstyrker utredningens förslag att
länsstyrelsen skall vara tillsynsmyndighet i den bemärkelsen att den skall
svara för den löpande tillsynen i den mening som angivits ovan. Socialstyrelsens ansvar i sammanhanget bör enligt verkets mening i huvudsak vara
ett allmänt bevaknings- m:h utvecklingsansvar. Verket vill här framhålla.
att länsstyrelsens tillsyn är ett av de medel som socialstyrelsen kan repliera p{i i sitt mer allmänna uppföljningsarbete. Vidare fi\r länsstyrelsens tillsynsansvar enligt verkets mening inte inskränka socialstyrelsens möjligheter att direkt följa verksamheten i kommunerna.

Även .rncialstyrei.H'n diskuterar förhållandet mellan styrelsen och länsstyrelserna och finner det väsentligt att det i tillsynsarbctct skapas ett reellt samarbete. Länsstyrelserna bör bl. a. ha möjlighet all vid behov anlita
den expertis och specialkompetens som finns inom socialstyrelsen.
Kammarriittrn i Sund.l'l"all finner det angeläget att socialstyrelsens ställning förstärks och att styrelsen genl'm råd och anvisningar ges möjlighet
alt direkt påverka socialtjänsten. Liknande synpunkter förs fram av Al!.oholproblcmatikers rik.rnrga11isatio11. De Jumdikappadc.1· rik.lji'irhund. S1·erige.\ socimwmförhund och MS~fi'irh1111de1.
S1·eriges .wciologfiirhund anser att förslaget kommer att innebära att
kommunförbundet fi\r ett starkt innytande på den övergripande planeringen av det sociala området utan inblandning från centralt politiskt håll. Enligt sociologförbundet bör man se med oro på detta eftersom kommunförbundet har till främsta uppgift att se till kommunernas. främst ekonomiska.
intressen. Sociologförbundet anför.
En mer preciserad lagstiftning i kombination med statliga tillsynsmyndigheter. främst socialstyrelsen. har varit den form. enligt vilken den enskildes blygsamma räl! till bistånd tidigare i princip har skyddats. Det har
mer varit ett administrativt skydd än ett juridiskt skydd. I praktiken har socialstyrelsen mer direkt styrande och övervakande uppgifter sedan en tid
upphört. Man har exempelvis lagt ner utgivningen av serien RoA och man
har också på grund av kommunernas ekonomiska läge ålagts stark restriktivitet i fråga om krav på kostnadskrävande insatser på det sociala området. Socialstyrelsens uppgift p<'.t det sociala området synes nu huvudsakligen vara att genom forsknings-. utvecklings- och informationsarbete stödja
verksamheten. Man fär dock anta att man frän kommunalt håll inte bet rak-
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tar det som önskvärt alt alltför stora skillnader ml'llan olik;i knmmuner i
socialtjänstens omfattning och innchi:lll skall uppstfl. Ett centralt styrnrgan
kommer att behövas och ett sådari!'finns - kommunförtnmdet. Knmmunförbundet har i dag genom sina riktlinjer. sin ekonomiska makt och ocksf1
sin utbildningsverksamhet en påtaglig styrande roll. Denna aspekt berörs
inte av utredningen. I detta sammanhang är det framförallt av betydelse att
kommunförhundct till skillnad från socialstyrelsen är ett organ som har att
se till flera av kommunernas intressen, inte minst de kommunalekonomiska. Utan att förhärliga socialstyrelsens verksamhet på det sociala området
kan ändå konstateras. att socialstyrelsen har andra målfunktioner, inte
minst att se till svaga gruppers intressen. Kommunförbundets juridiska
ställning skiljer sig också ur klienternas synpunkt ofördelaktigt från socialstyrelsens. Medan kommunförhundet är en intresseorganisation för kommunerna är socialstyrelsen ett statligt ämbetsverk. vars verksamhet exempelvis kan JO-anmälas och där offentlighetsprincipen råder.
Av de remissinstanser som vill ha en starkare tillsynsfunktion betonar
det övervägande antalet behovet av en förstärkning av länsstyrelsens
handlingsmöjligheter.
JO utgår från utredningens ståndpunkt att det politiska ansvaret skall ge
tillräckliga garantier för en tillfredsst1lllande utveckling av socialtjänsten i
kommunerna. Enligt JO:s uppfattning kan emellertid värderingarna skifta
från kommun till kommun. Detta kan gälla allmänna frågor som l. ex. uppskattningen av skälig levnadsnivå. Det kan också gälla speciella problem

t. ex. möjligheterna för minoritetsgrupper att få gehör för sina särskilda
synpunkter och behov. JO anser det angeläget att den sociala standarden
blir ungefär densamma i hela landet eller åtminstone inom en region. För
att nå detta mål inom rimlig tid skulle man enligt JO ha stor nytta av en
förstärkt länsstyrelsebefogenhet. Man torde nämligen inte kunna utgå från
att en kommun i alla lägen accepterar länsstyrelsens åsikt i ett enskilt ärende, om den avviker från kommunens. Att utrusta liinsstyrclsen enbart med
en möjlighet att göra påpekanden förefaller därför enligt JO vara otillräckligt för att åstadkomma en någorlunda likformig utveckling av socialtjänsten inom ett fän. Man skall också komma ihåg att det redan finns andra
myndigheter med uppgift hl. a. att göra klarläggande uttalanden om lagtilllämpningen inom socialvården. JO menar att det därför knappast finns någon anledning att inskränka länsstyrelsens uppgift till all bli ett sådant allmänt rådgivande organ. Skäl talar enligt JO i stället för att länsstyrelsens
uppgifter hör ligga på ett mera konkret och praktiskt plan. Länsstyrelsen
hör därvid även ges befogenhet att ålägga en kommun att vidta rättelse i
visst avseende. åtminstone om det rör sig om grövre missförhållanden.
Liinsstyrelsen i Uppsala län kan inte dela utredningens uppfattning att
det är tillriickligt med enbart ett påpekande från länsstyrelsen för att vinna
rättelse i visst fall. Erfarenheten har enligt länsstyrelsen visat att i fall, där
meningarna är delade om föreliggande behov inom en kommun eller mellan olika myndigheter. länsstyrelsen måste kunna ålägga kommunen att
vidta viss åtgärd. Länsstyrelsen anför vidare.
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1nom socialtjänstens område liksom inom flera andra om räden, som
länsstyrelsen enligt sin instruktion skall ta befattning med, skall länsstyrelsen övervaka att vad som enligt lag eller annan författning åligger kommunala m. Il. myndigheter hlir hchörigen fullgjort. Det kan inte finnas någon
anledning att just vad gäller socialtjänsten frångå vad sålunda föreskrivits.
Konstruktionen av 6 ~ socialtjänstlagen gör detta iin mer nödvändigt. Socialtj~instlagens karakH'lr av ramlag innehär att kommunerna skall ha stor
frihet vad gäller utformandet av riitten till bistånd. Den enskilde skall dock
ha möjlighet att anföra förvaltningsbesvär hos länsrätten, vars möjlighd
att ändra beslut fattat av social niimnd dock ej är klart uttalat. Innehållet i
den hjtilp (det bistånd) som kommer människor till del kan komma att ha
olika kvalitet och tiven kvantitet i olika kommuner. Detta är inte tillfredsshillandc. Inom ett och samma län förutsätts länsstyrelsen kunna påpeka
skillnader och kanske därigenom tillrättalägga dem. Å andra sidan talar utredningen om att nivån på det bistånd som erbjuds kommuninvänarna skall
stå i viss relation till kommunens allmänna ekonomiska standard och att
hänsyn skall tas till upphyggnadstakt etc. Länsstyrelsen måste därför ges
sådana befogenheter att riskerna för alltför stora skillnader i kvalitet och
kvantitet på socialtj~nsten i de olika kommunerna minimeras.

Länsstyrelsen i Värmlands län framhåller att en kommun som är missnöjd med åläggande från länsstyrelsen att vidta viss åtgärd alltid besvärsvägen kan föra frågan till prövning i högre instans.
Andra remissinstanser som vill behålla möjligheten för länsstyrelserna
att gripa in med bindande föreskrifter är länsstyrelserna i Stockholms,

Kristianstads, Ma/miihus, Kopparherv och Viisterhottens län. statens
handikappråd, Handikappfiirhundens centra/kommittc, De handikappade.i· rik.1ji'frbund och S1·eriRes socionomförhund.
Utredningens förslag kritiseras emellertid inte bara frän den utgångspunkten att tillsynsmyndigheterna bör ges en starkare ställning i syfte att
ästadkomma en likartad social standard i kommunerna. Nägra remissinstanser anser i stället att redan de föreslagna tillsynsfunktionerna innebär
en styrning som står i strid med principen om kommunal självbestämmanderätt.

Kommunfiirhundet framhåller att den viktigaste garantin för en kvantitativt och kvalitativt tillfredsställande utveckling av socialtjänsten är kommunens och bl. a. dess socialnämnds politiska ansvar. Förbundet är av den
meningen att det strider mot detta synsätt att en tillsynsmyndighet skall
kunna inspektera politiska organs beslut om kvantitet eller kvalitet av socialtjänstens innehåll främst när det gäller generella åtgärder inom detta
område. Förbundet tolkar vidare utredningens förslag så att den statliga
tillsynens syfte skall vara att utjämna servicenivån kommunerna emellan
samt att se till att målen för insatserna är desamma i alla kommuner även i
en relativt detaljerad mening. Om denna tolkning är riktig avvisar förbundet detta syfte med den motiveringen att administrativa myndigheter inte
bör ha möjlighet att inkräkta på kommunernas besHimmanderätt om inriktning, prioritering eller utbyggnad av kommunala resurser.
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Giitehorf.:s kommun pekar på risken att socialstyrelsens verksamhet

även fortsättningsvis kommer att inriktas på en styrning genom detaljregler, som kan bli mer tvingande än själva lagstiftningen. kommunen anser
att socialstyrelsens riktlinjer och anvisningnr bör ha en "rimlig" delaljeringsgrad samt dessutom ha samma detaljeringsgrad för skilda vårdområden, så att inte en ändamålsenlig organisation och fördelning av de kommunala resurserna utifrån de behov som finns i kommunen försvåras.
Skiil'lie kommun finner att den likformighet mellan kommunerna som
tillsynen skall striiva efter att åstadkomma strider mot ramlagsiden. Kommunen accepterar dock att tillsynsmyndigheterna försöker få till stånd en
miniminivå. Därutöver bör kommunerna emellertid sjlilva fä bestämma om
socialtjänstens standard.
FiireninRen S1·eriges .rncia/che,/l'r påpekar att iden med ramlagstiftningen är att kommunerna skall få stor frihet all utforma en socialtjänst som
svarar mot lokala önskemål och behov. Varje försök från centralt eller regionalt håll att uniformera socialtjänstens innehåll strider därför enligt föreningen mot intentionerna bakom lagförslaget.
I det följande redovisas mera ingående synpunkter på tillsynsmyndighelernas organisation och uppgifter.
17 .2 Central tillsyn
I 7.2. I Socialdepartementets llfJPKifier

Socialdepartementets uppgifter i den framtida tillsynen över socialtjänsten berörs knappast alls av remissinstanserna. Rik.1-re1·isions1·erket framhåller dock all det råder oklarhet beträffande ansvarsfördelningen mellan
socialstyrelsen och socialdepartementet. som genom inrättandet av delegationen för socialforskning har tagit på sig en samordnande och forskningsstödjande funktion. som är nära förknippad med den planerande och
utvecklande roll som utredningen anser bör ankomma pä socialstyrelsen.
Vid ställningstagande till ansvarsfördelningen mellan socialdepartementet
och socialstyrelsen i fråga om forsknings- och utvecklingsverksamheten
(FoU-verksamheten) bör enligt verkets uppfällning de principiella överväganden som forskningsrådutredningen redovisat i sitt betänkande Forskningspolitik (SOU 1977: 52) beaktas. Statskontoret anför liknande synpunkter och påpekar att forskningsrådutredningen har betonat fördelarna
med alt lägga den sektoriella forsknings- och utvecklingsverksamheten till
ansvariga myndigheter.
17.2 .2 Socialstyrelsens llfJPRifter

Utredningens beskrivning av socialstyrelsens uppgifter har kommenterats av endast elt mindre antal remissinstanser. Dessa är genomgående positiva till förslaget.
Socialstyrl'isen anser att utredningens beskrivning av styrelsens arbets16 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr. I. Del B
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uprgifter rimmar viil med verkets uppfattning. Det finns emellertid enligt
styrelsen nagra dimensioner i hcskrivningen som förtj1inar att framhr1llas.
Sfllcdcs bör socialstyrdscn se till att riksdagens och regeringens intentioner inom socialtj1instcn tillgodoses. Socialtjiinsten skall ocksä ge underlag
för statsmakternas heslut nch initiera foriindringar inom verksamhctsomritdct. Socialstyrelsen anför.
Huvuddelen av SllCialstyrelsens tillsynsverksamhet har karakt1ircn av
uppföljning av de mt\I som sociallagstiftningen anger. Om mtilen inte uppfylls m11ste nya i1tgiirder siittas in. Tillsynen och uppföljningen är nödvändiga som underlag när socialstyrelsen skall Higga fram förslag till struktur
och innehnll i vardarhctct. Gentim fältkontakter. överläggningar med huvudmiinncn, analys av statistik och speciella utvärderingar kan socialstyrelsen fä en uppfattning om hur förslagen förverkligats och pil vilket sätt
människornas levnadsvillkor pi1verkats. Uppföljning görs naturligtvis ocksi\ av huvudmännen. sj1ilva som ett led i en utvecklad vcrksamhctsplanering. Niir kommuner och hrndsting tar över mer av detaljfrågorna kan socialstyrelsen sfappa den mer slumpmiissiga styrningen genom enskilda ärenden och i stället se till hela sektorns problem i stort. För detta erfordras att
socialstyrelsen ökar sin kunskap om tillständet i sektorn och om människornas levnadsförhållanden. Socialstyrelsen måste i framtiden framför
allt förlita sig pt1 "mjukare·· p~1vcrkansmedel som att utarbeta planeringsunderlag. allmänna rtld, underlag för vardprogram, utvecklingsarhete. utbildning och information. Sm:ialstyrelsen hör ocksa på central myndighetsnivä hevaka och ibland svara för att information ges till allmänheten
om sociala rättigheter och huvudmannens skyldigheter. Socialstyrelsen
bör också främja samverkan mellan landsting och kommuner inom bl. a.
åldringsvilrden. samt när det giiller viird av missbrukare och människor
med psykiska problem. Socialstyrelsens centrala uppgift rörande påverkan
pä personalutbildningens innchflll och dimensionering, information till
kommuner och allmänhet. tillämpningsföreskriftcr och samhällspåverkan
förutsätter ett nära samarbete med kommuner och landsting.
S1a1s/..0111ore1 diskuterar socialutredningens förslag med bakgrund av

det förslag som har lagts fram av översynsutredningen inom socialstyrelsen IÖSoSJ och framhaller följande.
Enligt ÖSoS bör man i framtiden urskilja tvi\ former av tillsyn. nämligen
uppföljning och individuell tillsyn. Uppföljningen är inriktad pil måluppfyllelse och utvärdering av resultaten av olika plancringsåtgärder. ÖSoS
konstaterar att socialstyrelsens tillsynsarbete iindrat karaktär och mer blivit en fråga om ömsesidigt informationsutbyte än kontroll. Skillnaderna
mellan socialstyrelsens tillsyn och planering har hlivit mindre utpräglade.
Enligt ÖSoS hör tillsyn och planering ses som delar i en gemensam process
som organisatoriskt hör kopplas ihop i verkets olika fackenheter så att
kunskaper fr{in tillsynen bättre skall kunna utnyttjas i det framåtsyftande
arbetet. Tillsynen som sädan hör dock enligt ÖSoS främst avse redan utförd verksamhet och redan inträffade händelser. Socialutredningen lägger i
tillsynshegreppet in uppgifter som enligt detta synsätt snarare hör till kategorin planerings- och utvecklingsuppgifter än till tillsyn. Utvecklingen mot
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målorienterade ramlagar för Slicialvärd samt hlilso- och sjukvärd innehär
enligt ÖSoS att socialstyrelsens framtida tillsyn i ökad utsträckning hör avse uppföljning. alltsä kontroll av mtil11ppfyllelsen. Medlen fö1' denna mera
generellt inriktade tillsyn lir\. ex. nlika fältkontakter. överHiggningar med
huvudmännen. analys av statistik och speciella utvlirderingar av utvecklingen inom sektorns olika delomrt1den. Den individuella tillsynen är inriktad på rättssäkerhet samt säkerhet i kvalit1.:t i vt1rd och hehandling i enskilda fall. Denna tillsynsform ger samtidigt socialstyrelsen kunskap om tillstandet inom socialvården rn:h hälso- och sjukvtirden Ol:h är i den meningen en del av uppföljningen. Statskontoret hiträder ÖSoS allmänna syn på
inriktningen av socialstyrelsens framtida tillsynsuppgifter.
Statskontoret finner att socialutredningens principiella syn när det gäller
en tyngdpunktsförskjutning av socialstyrelsens verksamhet mot samordnings- och utvecklingsarbete stiimmer med de principer ÖSoS har slagit
fast för styrelsens framtida arhetssätt och organisation. Dä det gäller styrelsens organisation framht1ller statskontoret att verket stöder ÖSoS förslag. som innebär att styrelsens resurser för planering. utveckling och tillsyn av socialvarden samlas i en avdelning för socialtjänst. Statskontoret
utvecklar denna inställning pti följande sätt.
En förskjutning av socialstyrelsens roll och arbetsuppgifter har pågått
sedan en längre tid. Denna utveckling kommer att förstärkas och befästas
vid en reformering av socialvärden och ett införande av ny sociallagstiftning enligt socialutredningens förslag. Enligt statskontorets mening måste
socialstyrelsens organisation anpassas till denna utveckling. De flesta primärkommunerna har redan dragit konsekvenserna av principen om helhetssyn genom att sammanföra de tidigare separata förvaltningarna på socialvårdssidan. En sådan integration på kommunal nivå föreslås nu bli obligatorisk genom den föreslagna socialnämnd slagens stadgande i denna fråga. Socialstyrelsens regionala konsulenter inom socialvårdsområdet har
också förts samman i flertalet län. Socialutredningen föreslår nu att även
denna integration fullföljs och att berörda konsulenters verksamhet skall
bedrivas i en socialtjänstenhet inom länsstyrelserna. Socialstyrelsens egen
organisation är dock fortfarande uppdelad efter socialvårdens traditionella
ansvarsområden. Verkets sociala byråer är fördelade pf1 olika avdelningar.
ÖSoS har i sin översyn konstaterat att detta inom verket har inneburit hinder beträffande socialvftrdens kunskapsutveckling och planering samt kontakterna med närmast berörda organ p1'1 socialvärdsomrädet, dvs. primärkommunerna. kommunförbundet och dess länsavdelningar samt länsstyrelserna.
Frågan om socialstyrelsens organisation som tillsynsmyndighet på socialtjänstens område berörs också av decentraliseri11Rs11tred11i11ge11 som anser att socialutredningens förslag till ramlag ändrar förutsättningarna för
den statliga sociala myndighetens arbete. Hälso- och sjukvårdsutredningens arbete kommer att komplettera bilden inom en annan väsentlig del av
det sociala fältet. Enligt decentraliseringsutredningen är det ofränkomligt
att socialstyrelsens uppgifter och arhetsformer radikalt förändras. Denna
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utredning framhrdler att den i ett principhetiinkande under våren 1978
kommer att redovisa sin allmänna syn pli hur fördelningen av uppgifterna
mellan centrala. regionala och lokala organ i den offentliga verksamheten
hör vara. Resultaten av socialstyrelsens översynsutrcdning bedöms ocksii
kunna bli en del av underlaget för de överväganden som fordras för att
stahmakterna iiven organisatoriskt skall kunna utforma en slagkraftig socialtjiinst.

Ri/...1Te1·i.1iu11.1 l'<'l"hl'I faster uppmärksamheten po't att en förändrad roll för
socialstyrelsen ocksi1 aktualiserar friigan om verkets dimensionering od1
k11mpctenshehov. Vilka kvantitativa och kvalitativa personalresurser som
bör finnas vid socialstyrelsen i framtiden bör enligt riksrevisionsvcrket bli
förem{d för s~irskild prövning i anslutning till ett ställningstagande till socialutredningens förslag och till det förslag till framtida arbetsuppgifter och
organisation som ÖSoS har lämnat.

Statsf..onturct pi1pekar att utredningen inte närmare har berört so c i a 1s t y r e I se n s r e I a t i o n t i 11 kom m u n för b 11 n det. Verket betonar att
kommunfiirbundet. stim i första h<1nd är en intresseorganisation med service11ppgifter till medlemmarna. dvs. primärkommunerna. under de senaste
i\ren har haft stort inflytande på den kommunala socialvårdens inriktning.
utveckling och omfattning. Detta förhållande. tillsammans med den föreslagna ramlagen på socialvärdens område och föreskrifterna i kungörelsen
om begränsning i myndighets rätt att meddela föreskrifter etc. innebär enligt statskontorets mening att socialstyrelsens samarbete med kommunförbundet kommer att fa mycket stor betydelse för genomslagskraften av
myndighetens arbete inom hela socialvanlsområdet. Statskontoret menar
att det m:kså iir önskvärt med en samordning av insatserna hos de båda
centrala organen så all onödigt dubbelarbete undviks. Gäde kommun finner all en förskjutning av socialstyrelsens uppgifter mot upplysning. utbildning och metodutveckling bör leda fram till ett nära samarbete med
kommunförbundet.
Fors k n i n g s- och u t veck I in g s verksamhet ( F o U - verksam het) inom ramen för socialstyrelsens tillsynsuppgiftcr berörs av några remissinstanser.

Sociahtyrd1·e11 betonar att det är viktigt all styrelsens arbete med forsknings-. utvecklings- och försöksverksamhet nära samordnas med planeringen. Styrelsen pi1pekar vidare alt dess roll i kunskapsprocessen inom
socialsektorn i första hand är att följa och stödja kunskapsutvecklingen pa
Jet sociala fältet. främst i avseende på innehåll och utformning. Styrelsen
skall medverka till all skapa kanaler för information mellan forskning och
den praktiska verksamheten. Den skall även bidra till att ny kunskap görs
fäll tillg~inglig. Detta kan ske genom att socialstyrelsen tar initiativ till att
kunskapsöversikter utarbetas samt anordnar symposier och paneldiskussioner. Jeltar i fortbildning m. m. Betoningen av kunskapsprocessen leder
enligt styrelsen till ökade krav pii samverkan mellan den och andra myn-
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digheter m:h organisationer. Inom socialsektorn är forskning. utve.:klingso.:h försöksvcrksamheten mer utvc1::klad inom h~ilso- o.:h sjukvi1rden föi
inom socialvnrden. Det är enligt styrelsen angeläget att denna ohalans lindras genom ytterligare ökningar av forskning. utvecklings- o.:h försöksresurser på socialvårdssidan. Styrelsen anser att den bör fä en allt viktigare
funktion som "brygga" mellan forskningssektorn och den praktiska verkligheten i so.:ialt arbete. Styrelsen summerar sina huvuduppgiftcr i samarbetet 111l·d forskningssektorn enligt följande
alt be,... dla bearbetning av befintlig kunskap för tillämpning i praktiskt
arbete.
alt till forskningssektorn kontinuerligt redovisa läge och utvc.:klingslinjer för so.:ialtjänsten och förutsättningarna för Full-verksamhet i praktisk
verksamhet samt stimulera till kontakter mellan högskolor och kommuner
för genomförandet av FoU-projekt o.:h att ge underlag till forskarna utifran
sektorns planering o.:h tillsyn för FoU-aktiviteter.
utt sammanställa och till forskare redovisa behov av FoU-insatscr från
socialtjänstverksamheten grundat på planering och tillsyn av denna verksamhet,
ull bidra till en förbättrad kommunikation mellan forskargrupper inom
styrelsens verksamhetsfålt liksom mellan forskare o.:h praktiker.
alt tillsammans med kommunerna stödja och följa utvecklings- 01::h försöksverksamheter.
Styrelsen betonar vidare att dess behov av FoU - som underlag för planeringsfunktionen - i princip omfattar kunskaper av grunläggandc natur
till försöksverksamheter. Styrelsen bör bl. a. mot denna bakgrund intensifiera sin samverkan med de statliga forskningsråden (motsvarande). Styrelsen bör även samverka med forskningrådsnämnden i projekt av mer
långsiktig natur. So.:ialstyrelsen konstaterar också att utredningen har föreslagit att styrelsen utöver kontakterna med övrig forskningsverksamhet
skall ta ansvar för sådan social forskning som ingår som en integrerad del
av social verksamhet. Styrelsen delar utredningens uppfattning om behovet av att styrelsens ansvar för forsknings- o.:h ut ve.:klingsarbete vidgas.
Detta förutsätter emellertid enligt styrelsen att den för resurser för st1dan
verksamhet inom både socialtjänstt:ns och hälso- och sjukvårdens område
över anslag i budgeten.
Statslwntoret framhåller att ÖSoS i sin utredning har lämnat förslag beträffande FoU-verksamhetens omfattning och organisation inom so.:ialstyrelsen och samspelet med omvärlden inom detta område. Förslagen bygger på en myndighetsroll för socialstyrelsen som innebär en starkare inriktning på att utveckla och förmedla kunskaps- och beslutsunderlag. Socialstyrelsen bör enligt ÖSoS öka insatserna för forskning och utveckling men
styrelsen skall dock inte ha till uppgift att bedriva forskning. Socialstyrelsen skall följa och stödja kunskapsutvecklingen inom socialsektorn genom
att initiera. bidra till och medverka i forskning. försöksverksamhet och an-
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nat utvecklingsarbete i nära anknytning till den praktiska verksamheten
inom kommuner och landsting. Socialstyrelsen bör enligt ÖSoS följa upp
samtliga led i kunskapsprocessen och förmedla information mellan forskning och praktisk verksamhet. Statskontoret sti.ider ÖSoS' förslag pti detta
omrt1de och finner att dessa ligger väl i linje med forskningsr{1dutredningcns synsätt.
Riksrn·isio11.1·1·erket anser att socialstyrelsens relationer till universiteten
och forskningsråden inte tir klart belysta inom FoU-verksamheten.
Malmö kommun understryker att det iir nödvändigt att huvudmännen
fik socialtjänsten ges tillfredsst~illande möjlighet att medverka i ledningen
av utvecklingsarbete och försöksverksamhet.
!:freri~i·s socionomers ri/...1:fi"irb1111d är tveksamt till om socialstyrelsen
skall bedriva forskning kring egna projekt och verksamheter. Förbundet
understryker vidare att en av de viktigaste vägarna för att återföra forskningsresultaten till fältet gär genom grund- och vidareutbildningen av socialarbetare. Det är därför enligt förbundet viktigt att en anknytning uppr~it
tas mellan socionomutbildning och den forskning som bedrivs utanför universiteten och högskolorna. t. ex. socialstyrelsens forsknings- och utveck1i ngsarbete.
TCO och S\'eriges socio1111niforh1111d framför önskcmttl om att socialstyrelsen på ett mera aktivt sätt skall medverka till metod ut v e c k I in g
inom den kommande socialtjänsten. TCO anför följande i sitt remissyllrande som i väsentliga avseenden stämmer överens med socionom förbundets yttrande.
I yttrandet över principbetänkandet framhölls att TCO delar socialutredningens principiella uppfattning att det bör undvikas att det sociala arbetet binds av detaljerade föreskrifter. Detta hindrar inte. framhöll TCO
vidare, "att socialarbetarna ute på arbetsfältet i vissa situationer har upplevt bristen på vägledning frän socialstyrelsen som besvärande ... Härefter
pekade TCO på nftgra exempel pä frågor där tjänstemännen kan behöva
ämbetsverkets stöd för att kommunerna och deras samarbetspartners skall
stimuleras till erforderliga åtgärder. Som ett sådant exempel framhålls socialstyrelsens brist pä intitiativkraft när finska zigenare 1971- 72 bör:jade
invandra till Sverige. Åtskilliga berörda kommuner visade dä inget större
intresse för att sätta in adekvata åtgärder till stöd för denna ofta svärt handikappade grupp. Socialarbetarna var tidigt medvetna om problemen och
även om metoder för att lösa dem, men hade ett klart behov av centralt
stöd för att hos arbetsgivaren/kommunen fä gehör för insatser och resurser
för att verkställa dem. Trots att detta problem fortfarande är aktuellt upplever socialarbetarna fortfarande att bristen på vägledning och handlings'kraft frän socialstyrelsens sida gör förhållandena värre för denna diskriminerade grupp än de hade behövt vara. De andra exempel som TCO vid detta tillfälle pekade pä var bristen på vägledning för nykterhetsvärdsarhetet
och bristen pä v~igledning för tillämpning av lagen om tillfälligt omhändertagande. Inte heller i dessa avseenden har efter 1975 någon väsentlig förbättring av socialstyrelsens aktivitet kunnat märkas pä fältet. Ytterligare
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exemrel rti hehovet av riktlinjer och rekommendationer i metodfrt1gor
skall här inte ges. TCO vill i stlillet allmänt framhftlla att ett sll)rt hehov
finns av att sm:ialstyrclsen p;1 ett aktivt s;itl medverkar till metodutveckling inom den kommande socialtj;insten. Detta kan ofta ske rit ett rraktiskt
slitt genom att styrelsen t. ex. helt enkelt haller sig <'i jour med utvecklingen
ute i kommunerna och stimulerar och srrider kännedom om utveckling av
metoder som bedöms vara av allmlint intresse. Niir det gäller dessa bcdömningsfrägor är medverkan frirn de yrkesverksamma och deras fackliga
organisationer önskvärd. Detta behöver inte nödvlindigtvis ske i form av
utrcdningsrrojekt med li'1ngsiktig rlancring och breda mi1lformulcringar.
TCO har direkt negativa erfarenheter av flera sttllana utvecklingsprojekt
inom socialstyrelsen. som trots mycket stora resursinsatser inte lett till
nagra konkreta resultat av nägot större värde för de pf1 fältet verksamma. I
första hand bör för metodutveckling prövas smit arbetsgruprer. knutna till
varje fackbyrä, med urpgift att direkt stimulera metodutvecklingen inom
sitt område. Resultaten bör snabbt föras ut i form av rekommendationer.
En samordnande styrgrupp inom styrelsen bör svara för övergripande bedömningar och beslut. Pä alla nivåer bör finnas medverkan fran kommunerna och berörda fackliga organisationer. I styrgruppen bör ingå ocksä företrädare för socialdepartementet. som härigenom direkt kan bevaka att
regeringens intentioner förs ut till fältet och att ämbetsverkets rekommendationer ligger i linje med regeringens viljeinriktning. Det ligger i sakens
natur att rekommendationer om metodutveckling med den organisation
och inriktning som ovan skisserats kan komma att fä konsekvenser ocksa
för socialtjänstens kostnader i vissa kommuner. Detta fär enligt TCO:s
uppfattning inte hindra att en önskvärd metodutveckling kommer till stånd
inte minst i samband med genomförandet av den aktuella socialtjänstreformen. Socialstyrelsens passivitet under senare är har i alltför stor utsträckning förklarats med att styrelsens åtgärder inte får föranleda merkostnader
för kommunerna. Enligt TCO:s uppfattning är det rimligt att metodutveckling i vissa fall leder till kostnadsökningar och trots detta önskvärt att ett
ämbetsverk på ett aktivt sätt medverkar till att förverkliga regeringens socialpolitik.
Socialstyrelsens ansvar för p Ian er in g av den sociala verksamheten
berörs av några remissinstanser.

Socialstyre/sen framhäller att det nya kommunala ansvaret innebär att
vissa krav måste ställas pä kommunerna för att dessa skall tillgodose en
godtagbar standard. Enligt styrelsen finns det därför ett starkt behov av en
samlad planering för hela socialtjänstområdet. V erksamhetsrlaneringen i
kommunerna blir enligt styrelsen ett av underlagen för den utvecklingsplanering som skall bedrivas av styrelsen i riktning mot de gemensamma målen, för att utveckla kvaliteten i det sociala arbetet och medverka till förändringar.

Riksrel'ision.1Terket anser att socialstyrelsens planeringsansvar för socialtjänsten behöver preciseras närmare. Redan i dag har enligt verket socialstyrelsen ett sektorsplaneringsansvar fastlagt i sin instruktion. men
oklarhet råder om vad detta ansvar reellt innebär. En viktig del av sektorplaneringen - som utredningen inte har berört - bedöms vara att analyse-
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ra personalhchoven inom olika delar av den sm:iala sektorn och i anslutning hiirtill pr1vcrka heslut i fritgor om utbildningens dimensionering och
innchftll.
Suciulstyrclse11 berör i sitt remissyttrande verkets ansvar för ut bi Id ni n ~! pit det sociala ornrtidet. Enligt styrelsen har den genom pr'tvcrkan p;t
utbildningen av personal ett viktigt medel att sprida erfarenheter från

1-oU-verksamhet. uppföljning och metodutveckling. Socialstyrelsen har i
dag bl. a. inom barnomsorgsområdet och för personalen inom underförvaltningarna ett ansvar för utbildningen. När det gäller fortbildningen för
personal vid landsting och kommuner ftvilar ansvaret i princip respektive
huvudman. I vissa sammanhang kan det emellertid vara nödvändigt för socialstyrelsen att initiera utbildningsinsatser om ny lagstiftning. forskningsrön eller annat. Detta kan dels ske centralt för riket genom materialproduktion och konferenser som helt anordnas av socialstyrelsen. dels genom
regionala konferenser i samarbete med den regionala organisationen och
vid behov med kommunförbundets länsavdclningar. När dylika insatser
har satts igi'tng kan de omformas till fortbildning i huvudmannens regi.
Denna ansvarfördelning motiveras enligt styrelsen av att all personal inom
socialtjänsten bör fä delta i fortbildning. En förändring av verksamhetens
innehåll kan inte genomföras utan stöd av en regelbunden fortbildning. Socialstyrelsen päpekar att riksdagen har understrukit betydelsen av fortbildning för personal i förskolor och fritidshem. Styrelsen har tilagts visst ansvar för denna fortbildning. främst genom materielproduktion och en övergripande planering. F. n. förbereder styrelsen utbildningsinsatser i samband med ny sociallagstiftning i samrf1d med socialdepartementet. kommunförbunden. de fackliga organisationerna och Nämnden för samhällsinformation. Niir det giiller grundutbildningen är det enligt styrelsen framför
allt UHÄ och SÖ som svarar för denna. Socialstyrelsen bör därvid ges
möjlighet att påverka innehåll och utformning av de olika utbildningarna
utifrån de krav socialtjänsten ställer. Styrelsen kan även bidra med utformning av Hiromedel och spridning av erfarenheter.
TCO och S1·criges socionon~/'örbund anser att det är önskvärt att socialstyrelsens information till allmänheten ytterligare prioriteras och planeras pa ett långsiktigt sätt. Inte minst gäller detta frägan om basinformation i syfte att ge kunskap t. ex. om socialbidrag och socialbidragstagare
för att påverka attityder. men ocksä i direkt syfte att ge kunskap om sociala rättigheter. en funktion som enligt dessa båda remissinstanser ofta eftersätts av kommunerna.
Riksrl'l'ision.1Terke1 anför som sin uppfattning att socialstyrelsens ansvar för uppföljning av socialtjänsten innebär att styrelsen, när utvecklingen inom socialtjänsten inte överensstämmer med riksdagens och regeringens intentioner. måste dels inom ramen för sina egna befogenheter vidta olika slags åtgärder för att påverka kommunernas handlande. dels informera statsmakterna. som kan förändra lagstiftningen eller vidta andra åt-
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gän.ler. Dt:t lir hiir enligt verket viktigt att framhälla. all srn:ialstyrclsens
bevakning m:h urrföljning m<'tsle inriktas mol hädc hchovsut ve1.:klingen
hos olika grurrcr rn::h resultaten av SLKialljänstens i1tgiirder. Socialstyrelsens bevakning och urpföljning kriivcr säviil löpande informationsinsamling i form av statistik etc. som mer specialinriktade utviirderingsinsatsa.
Direkta kontakter med fältet krävs m:kst1 för att socialstyrelsen skall fä
kunskar om verksamheten. Verket betonar att socialstyrelsens bevaknings- och utvecklingsansvar inte enbart får avse sjiilva so1.:ialtjänsten utan
att styrelsen ocksit har ett viktigt ansvar för socialtjiinstcns samverkan
med hälso- och sjukvtml od1 med en rad andra omräden. t. ex. kriminalvtird. skola och arhctsvtird.

17 .3 Regional tillsyn
Utredningens förslag att länsstyrelserna skall ha formell tillsyn över socialtjiinstcn liimnas genomgäendc utan erinran. l\.ammarriitten i S1111dsrall
anser dock att det är lämpligare att anförtro tillsynen ät ett förstärkt konsulentorgan som är direkt underställt socialstyrelsen. En sf1dan lösning horde
enligt kammarrätten gä att förena med utredningens förslag alt administrativt inordna tillsynsorgancl i liinsstyrclsen.

Rik.1-re1·isio11.1Terkct framhftller att ett tillsynsansvar hos länsstyrelserna
förutsätter regionala statliga resurser i någon form och omfattning inom socialtjänsten. Verket anser emellertid att utredningen inte tillräckligt ingående har utrett hur stort detta hchov är och vilka uppgifter som förutom
tillsynen lämpligen bör ligga pi\ den regionala nivån. De uppgifter som utredningen föreslår skall ligga pti den regionala nivån anges enligt verket i
mycket allmiinna termer. vilket försvärar en bedömning av förslaget.
Verket delar dock utredningens uppfattning att länsstyrelsen hör vara huvudman för uppgifter inom socialtjänsten pä regional niv~1. Ett av skälen
för <.letta ställningstagande är att det enligt verkets mening är ön sk v~irt all
minska antalet fristäende länsorgan och inordna dem i länsstyrelsen. Ell
annat

sk~il

är att uppgiften all tillföra den regionala samhällsplaneringen

sociala aspekter naturligen hör hemma pil länsstyrelsen.
Förslaget att en särskild so c i a I tj än s I c n het på länsnivå skall inrättas
tillstyrks i princip av en betydande övervikt bland remissinstanserna. Hit
hör .wcialstyrelscn, statsko11ture1, riksrel'isions1·erket, flertalet liinsstyrelser, statrns handikappråd, LinkiipinRs, Götehorgs. SkiiPde, Örehro och
Gii1•/e ko1111111111er. S1·enska 11yk1erhetsrårdsfiirh1111det, De handikappades
rik.\/i"irb11nd och Sreri1:es socionomers rik.lfiirb1111d.
Socialstyrelsrn framhåller att ÖSoS har föreslagit all det inom länsstyrelsen skall bildas en ny social och miljömedicinsk enhet som skall innehålla de funktioner som i dag ligger hos länsläkarorganisationen, socialkonsulentorganisationen och utskänkningshandläggarna. Enhetens huvuduppgifter föreslås bli tillsyn. besvär och övrig ärendehandläggning. kunskaps-
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förmedling samt medverkan i samhällsplaneringen. Enligt styrelsens uppfattning ingtir i dessa uppgifter bl. a. stidana som socialutredningen har föreslagit för socialtjiinstenhetcn.
Riksrcl'isio11.1Ter/..1·t anser att det är liimpligare att organisera socialtjiinslens regionala resurser i en samlad enhel än all splitlra uessa pt1 olika enheter inom länsstyrelsen. Verket tillstyrker uärför förslaget om en socialtjänslenhel. Statskontoret iir av samma uppfattning och understryker a\\
en samordning hör leda till effektivare s\atlig regional verksamhet.
Ett mindre antal remissinstanser iir överviigande negativa eller i vissa
fall tveksamma till en särskild socialtjänstenhet med de uppgifter som utredningen har föreslagit.
I\ 1J111111111~/i"irh111ull't anser att nuvarande konsulentorganisation i stället
bör inordnas som resursförstärkning till Hinsrättcn och hitriida domstolen

som sakkunniga i de sociala iircnden som denna har att fullfölja. Utöver
denna uppgift vill förbundet peka på att de pcrsonu\redningar som skall ligga 1ill grund för körkortstillstånd hör kunna handläggas av dessa tjänstemän.

Fiireningen S1·eriges socialchi:fi'r iir tveksam till om en socialtjänstenhet
pä ctl meningsfullt sätt kan fylla samtliga de funktioner som utredningen
vill ge den. För de större kommunernas del kommer den enligt föreningen
knappast att kunna fungera som ett kontaktorgan mellan socialstyrelsen
och den kommunala socialtjänsten. Inte heller kommer den att ha förutsättningar för impulser till utvecklingsarhete i den omfattning som utredningen gör gällande. När det gäller att tillföra den regionala samhällsplaneringen sociala aspekter anser föreningen att socialtjiinstenhetcns möjligheter kan ifrttgasättas. Socialtjänstenheten maste enligt föreningen finnas vid
överprövningen av det individuella ärendet samt fungera som klagomur
men bör dimensioneras för dessa iindamål.
Den'fllraliserin~sutredningen ifrågasätter arbetsuppgifterna för enheten. Med de resurser organisationen kan komma att få - sannolikt inte mer
än vad den nuvarande länsläkar- och socialkonsulentorganisatinnen disponerar - är det enligt denna utredning med hänsyn till verksamhetens stora
omfattning och komplicerade natur tveksamt om den verkligen kommer all
kunna ge sådan vägledning att den t. ex. stimulerar utvecklingsarbetet. Inte heller fordras det enligt decentraliseringsutredningens sätt att se något
kontaktorgan mellan socialstyrelsen och den kommunala socialtjänsten.
Den uppgift som återstår skulle dä vara enbart att i länsstyrelsens arbete
hidra med bedömningar av de sociala omvårdnadernas krav på samhällsplaneringen.
Grums kommun bedömer att det blir svärt att finna tillfredsställande former för socialkonsukntorganisationen på länsnivå. Genom utbyggnaden
av kommunförbundet och dess länsavdelningar har det enligt kommunen
skett en stark aktivering framför allt på utbildningsområdet men även genom förmedling av erfarenheter och kunskaper på det sociala område\.
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Diirmetl har kommunerna själva rMagir sig en uprgifr som konsulenterna
skulle ha kunnat ombesö1ja om inte deras verksamhet tidigare hat.le varit
s{1 htirt knuten till tillsynsuppgifter. Genom sin smidiga organisation m:h
sin anknytning till kommunerna har det varit lätt för kommunförbundets
länsavdelningar att flyta in i sin nya roll. Visst samarbete förekommer mellan länsavdelningarnas socialorganisationer och konsulenterna i utbildningsfrägor men i övrigt finns konsulenterna kvar i sin gamla roll av tillsynsorgan. klagomur för allrniinheten och utredare i1t Jiinsstyrelscn och
länsrlitten. Det iir enligt kommunen svtirt att finna att utredningens förslag
nämnvlirt skulle förändra konsulenternas nuvarande roll. Kommunen är
av den uppfattningen att konsulenterna kommer att fä sv~1righcter att finna
en vettig roll med den föreslagna organisationen. Sannolikt kommer arbetsuppgifterna att fortsätta i hittills inrutade banor med huvudsaklig
handräckningstjiinst till länsstyrelserna och Hinsrätten.
Även Ösrers11mls /..cm11111111 anser att enhetens uppgifter huvudsakligen
kommer att bestå i att tillhandagå fansrätten. Kommunen lir därför t veksam till behovet av den föreslagna enheten.
Flertalet av de remissinstanser som har yttrat sig i frägan anser att soc i a I tjänstenhetens organisatoriska placering bör avgöras sedan förslag har lagts fram av utredningen om länsstyrelsernas organisation
!OPAL). Hit hör .rncia/sryrelsen. srarskontorer, riksrel'isio11.1·1·erker samt
liinssryrelserna i Hallands, Skaraborgs, Örebro och Giil'iehorgs liin.
Nagra remissinstanser tar dock principiell stiillning till enhetens placering. Srarskontorer framhåller att det är väsentligt att enheten fär en sådan
organisatorisk inplacering inom länsstyrelseorganisationen att den kommer att aktivt kunna delta i planeringsarbetet. Med nuvarande organisation
av länsstyrelsen innebär detta enligt statskontoret en inplacering av enheten i planeringsavdelningen. Även liinsstyrelsm i Bleking" liin anser att enheten hör hemma i plancringsavdelningen. Socialstyre/sen papekar att ÖSoS
föreslar att den sociala och miljömedicinska enheten skall inordnas i länsstyrelsens planeringsav<lelning.
Liinssryrelserna i Ä/1•shorgs, Jiimrlwuls och Nurrho{{en.1· /iin förordar
länsstyrelsernas nuvarande förvaltningsenhet som hemvist för socialtjänstenheten. Länsstyrelsen i Jämtlands län anser dock att en självständig
socialtjänstenhet inom länsstyrelsen skulle medföra bättre flexibilitet vad
gäller framtida organisatoriska förändringar.

S1·e11ska 11ykterher.wårcl.~fiirh1111de1 föredrar en självständig socialtjänstenhet. Enligt förbundet bör enheten fä en siirskil<l förtroendemannanämnd
hos länsstyrelsen.
Liinsstyrelsen i Uppsala liin anser att det kan finnas skäl att inordna
konsulenterna i socialstyrelsen om länsdomstolarna stannar kvar i länsstyrelserna. Man skulle genom en sådan placering betona deras fristäende
ställning gentemot domstolarna.
Riksre1·isio11srerket pekar på att socialstyrelsen har ytterligare en fristå-
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ende regional organisation - Hinsläkarorganisationcn. Det finns i:nligt
verkets uppfattning skiil att iiven ta upp fr[1gan om en organisatorisk inorJning av Hinsläkarnrganisation i liinsstyrelscn i samband med att en socialtjiinstenhet inrättas.
Förslaget att socialtjiinstcnhcten i vissa ärenden skall vara
underställd socialstyrelsen har kritiserats av flera remissinstanser.
Statsko11111rl'I anser all det inte finns någon anledning all utforma relationerna mellan den regionala enheten och socialstyrelsen p~i annat siitt än
vad som giiller för andra centrala myndigheter med regionala enheter.
Statskontoret ifrågasiitter därför förslaget i denna del. V t:rket anför.
Pf1 samma sätt som övriga centrala fa1:kmyndigh1:ter bör so1:ialstyrclsen
kunna pt1verka resurser m:h verksamhetsinriktning vid de regionala enheterna. främst genom ett inflytande på tjiinstctillsättningar, ansvar för den
fa1:kinriktade fort- och vidareutbildningen av enhetens personal samt genom synpunkter pä verksamhetsp\anering vid enheten och länsstyrelsernas anslagsframställningar i berörda delar. Några bindande föreskrifter eller anvisningar kan det emellertid knappast bli fråga om. Ell nära samarbete bör i stiillet utvecklas mellan den centrala myndigheten och hinsstyrelserna. Sannolikt är ocksa SLlCialstyrelsens möjligheter att utnyttja 01:h p[iverka den regionala enheten mer beroende av hur aktiv myndigheten iir
och av innehållet i dess information och riktlinjer än av formella styrmöjlighcter.

Riksrerision.1Terket avstyrker förslaget och anlägger samma synpunkter
som statskontoret på relationerna mellan socialtjänstenheten och socialstyrelsen. Även lii11sstyrdser1111 i Kristia11st11ds, Sk11raborgs, Viir111/1111ds
och Norrhott1•ns län för fram uppfattningen att socialtjänstenheten i alla
frågor skall vara underställd länsstyrelsen. Öri·hro /,;01111111111 anser att rollkonflikter kan uppkomma om enheten i vissa frågor är underställd länsstyrelsen och i andra socialstyrelsen.
Socialstyrel.l'en tar ingen egen ställning i fragan om enhetens organisatoriska förhållande till styrelsen men påpekar att ÖSoS har utvecklat de
framtida relationerna mellan enheten och styrelsen. Enligt ÖSoS bör socialstyrelsen i första hand ha ett ansvar mot enheten då det gäller fort- och
vidareutbildning, verksamhetsplanering och anslagsframställning. ÖSoS
förutsätter vidare att socialstyrelsen skall beredas tillfälle att yttra sig vid
tillsättning av handläggartjänster vid enheten.
Några remissinstanser diskuterar fördelningen av uppgifter
mellan socialtjänstenheterna och kommunförbundets
I än sav de In inga r. Grums kommun anser att frågor som rör konsulentorganisationen inte kan lösas utan att man heaktar verksamheten inom
länsavdelningarna och särskilt dess socialdelegationer. Det torde enligt
kommunen vara nödvändigt att finna samarbetsformer och arbetsfördelning som ger konsulentorganisationens verksamhet ett bättre innehåll än
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som hittills har varit fallet. Ett omräde där förstärkning behövs till kommunerna är information där kommunen anser att en konsulentorganisation
som är upphyggd med tanke pa att kunna fullgöra en sådan uppgift har en
plats att fylla. /.ii11ss1yrdse11 i S10ckho/111 lii11 och flera kommuner framhi1ller art liinsavdelningarna har vikliga uprgifler dfi det gäller bl. a. 11thildningsinsatscr.

Rihrc1·isio11s1·erke1 framhi1ller att heträffande sriväl nuvarande socialkonsulcntorganisation som länsläkarorganisation bör dimension er in g c n ses över i samhand med en inordning i länsstyrelsen. Enligt verkets uppfa11ning bör samon.lningen inom Uinsslyrelscn skapa förutsällningar för en rationellare organisation. varför en minskning av personalramen
bör kunna genomföras. Verket phpekar dock att regionala skillnader i behovet av olika insatser självfallet kan motivera vissa variationer i bemanningen av de föreslagna nya enheterna vid länsstyrelserna. Giitehor~s
komm1111 anser det väsentligt att srn:ialtjlinstenheterna far en ändamhlsenlig r ers o n a Isa mm ansättning med tjänstemän som har kunnande och
erfarenhet från socialtjänstens olika verksamhetsområden och som är väl
förtrogna med de enskilda kommunernas ekonomiska förhi1llanden. Det
senare är enligt kommunen inte minst viktigt mot bakgrund av att besvärsinstanscrna vid sin prövning förutsätts la skälig hänsyn till resurslägel i
den enskilda kommunen.
Sratskontoret och riksrcl'isio11.1Terkct tillstyrker förslaget att efterv tir d sorg anis a tio n en skall avvecklas i samband med förändring av
huvudmannaskapet för ungdomsvårdsskolorna. Socialsryrelse11 anför att
ÖSoS delar socialutredningens förslag i denna del och att eftcrvärdskonsulenterna enligt ÖSoS:s uppfattning bör samordnas med socialkonsulenterna i avvaktan på avvecklingen.
När det gäller glesbygdskonsulcnterna anser stal.l"konroret och
riksre1·ision.1·1·erke1 att konsulenterna bör stå kvar under socialstyrelsens
huvudmannaskap så länge försöksverksamheten pf1gär. Det framtida behovet av dessa resurser bör behandlas i samhand med en utvärdering av försöksverksamheten. Enligt socia/.1·1yrelsen har ÖSoS gjort samma bedömning som dessa remissinstanser. ÖSoS har ocksä föreslagit att ett generellt
ansvar att beakta dessa frågor bör ligga pä den föreslagna social- och miljömedicinska enheten i de län som har glcshygdsproblem.
Liinstyrelsrn i Nurrhollem län förklarar att den delar utredningens uppfattning att I än s ny kl er hets nämnderna bör avvecklas utan att ersättas av något nytt organ och i stället helt gå upp i den föreslagna regionala
organisationen. Uinsstyrel.H'n i Kopparbergs liin påpekar att länsnykterhetsnämnderna inte uttryckligen nämns i slutbetänkandet. Länsstyrelsen
utgår dock forn att avsikten, som den kom till uttryck i principbetänkandet. alltjämt k Vl!rstår att de skall avvecklas och deras uppgifter övertas av
länsstyrelserna. I st1dant fall bör enligt länsstyrelsens mening även nämndens tillsynsfunktioner och förutsättningarna härför i princip oförändrade
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överflyllas till Hinsstyrclscrna. I m:h for sig kan drn:k enligt länsstyrelsens
mening ett bchällandc av Hinsnyktcrhctsnämnderna ifrågasättas med hänsyn till uppgifternas antal och vikt.

18

Besvär

Förslaget om en utvidga J r lit t t i 11 för va It ni n g s hes v är har gett
upphov till delade meningar bland remissinstanserna. De remissinstanser
som lämnar positiva eller övervägande positiva svar ptt förslaget är kammarriitten i Giitehorg, kw11111arriitte11 i S1111d.1·1·al/, länsstyrelserna i Kalmar. Södcrmanlands och Viistcrhottens län. statens handikappråd, Ko111m1111fi"irh11ndet, Uppsala, Helsinghvrgs. Malmii, Ste111111g.rn11ds. Örehro.
Giil'/e och Vilhelmina ku111m1111cr. S1·cnska 11yktcrhct.1·1·1/rd.~fiirh111ulet.
Handikapp(iirhundens ccntralkummit tl;, S1·erigcs sc/(·io110111fiirh11nd. LR F
och statskontrollkommittL;ll.
Negativa eller övervägande negativa till förslaget är riksre1·ision.1·1·t'rket.
länsstyrelserna i Stockholms. Gotlands, Blekinge, Kristianstads, Skaraborgs. Viir111/a11ds och Giidehorgs liin, JO. Borås. Skii1·de, Vara, Grums.
Västeräs och Östersunds kommuner, Alkolwlprohl<'matikers riksorgani.rntion, De handikappades rik.~f('irh11nd och Föreningen S1·eriges .rncialche(<'r.

De remissinstanser som tillstyrker förslaget anser i allmänhet - i likhet
med Helsinghorg.1· och Malmö komm1111er - att en utvidgad rätt till förvaltningsbesvär är av betydelse från rättssäkerhetssynpunkt och stärker den
enskildes ställning.
I kritiken mot förslaget förs i främsta rummet fram den uppfattningen att
den föreslagna utvidgningen saknar verkligt innehåll. Några remissinstanser gör gällande att den frihet att utforma socialtjänsten efter lokala behov
och önskemål, som ramlagstiftningen skall ge, beskärs genom besvärsprövningen. Även annan kritik mot förslaget förs fram.
JO finner det i princip tilltalande att man utvidgar den enskildes möjligheter att anföra förvaltningsbesvär. men sätter i fråga bl. a. vilket värde
den föreslagna besvärsrätten har. JO anför.
För den enskilde är förvaltningshesvären otvivelaktigt ett mera effektivt
medel att åstadkomma rättelse av ett felaktigt heslut. Emellertid synes besvären ofta komma att gälla frågor om fördelningen av ekonomiska resurser vilka inte förslår till att täcka alla hehov. Man kan ifrågasiitta vilket
värde besvärsrätten i det fallet har för den enskilde. Jag ifrågaslitter också
om utredningen verkligen beaktat vilken mängd frågor som på detta sätt
kan komma att föras in under förvaltningsdomstolarnas prövning. Som exempel kan nämnas att det i hesvären åheropas rätt till bistånd i form av
daghernsplats. social hem hjälp, färdtjänst. plats på alderdomshem. osv.
Ofta måste dessutom rätt till bisthnd anses föreligga i denna typ av ärenden. Härigenom kommer ett stort antal rena köärenden inklusive frågor
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om förtur, vilka tidigare kunnat överklagas endast genom kommunalhesvär, att föras in under förvaltningsbesviirens tillämpningsomräde. Det kan
förutses att detta kommer att leda till myl'.ket svära utrt.:dnings- och avviigningsproblem för förvaltningsdomslolarna. Jag anser for min del all de
praktiska konsekvenserna för domstolssidan mtisle analyseras ordentligt.
En yllerligare komplikation uppkommer genom all bcsviirsrätten enligt
3.5 *formellt inte är begränsad till den vars bislttnd är ifräga. Man kan diirför inre utesluta mi~jlighelen all iiven andra iin den närmast berörde kan
komma att ha rätt att anföra besviir över vissa beslut rörande bisttind. Om
ett llerlal personer. vilka alla 11beropar rätt till histänd för att fä daghemsplats. står i kö för plats och därefter en daghemsplats tilldelas exempelvis
nr 8 i kön. torde delta sf1lunda kunna tolkas som att beslutet om tilldelning
av plats gar emot de 7 framförvarande i kön. Samtliga dessa skulle df1 kunna anföra förvaltningsbesvär över beslutet och äberopa sin egen riitt till bistfmd. Enligt min uppfattning mtlste besvärsrätten begränsas mera än som
skett i den föreslagna 3.5 ~.om hesvärsprövningen alls skall kunna fungera.
Även sambandet med den föreslagna SlKialnämndslagen hör i detta sammanhang uppmärksammas. I denna lag anges bl. a. att 14-17 *~förvalt
ningslagen skall tillämpas i alla än:nden som avser myndighetsutövning.
Fördelning av daghemplatser m. m. anses av utredningen utgöra myndighetsutövning. Eftersom beslut av innebörd att nttgon går förbi andra i kön
torde kunna överklagas av de förbigångna följer därav att dessa mäste anses vara parter i ärendet och att kommunikation mäste ske. Eftersom det
rör sig om intresseavvägningar av ofta svart slag torde det inte kunna hävdas att kommunikation kan underltttas för att den skulle vara uppenbart
obehövlig. Vidare har de hcrörda principiellt rätt till muntlig inställelse inför nämnden.
Sammanfattningsvis konstaterar JO att den mycket allmänna formuleringen av 5

*i förslaget till socialtjänstlag i förening med besvärsbesfam-

melsen i 3.5 * knappas! kan 11ndgf1 att leda till stora svarigheter i rättstilllämpningen. En begränsning av hesvärsrät1en skulle enligt JO lösa en del
av dessa problem. Begränsning skulle I. ex. kunna göras beträffande möjligheten att anföra besvär över bistånd 1ill annan m:h att anföra besvär över
bagatellartade detaljer i kommunens handläggning.
Riksre1·isio11.1·1·er/..er anser att del finns anledning att ta upp frågan om det
överhuvudtaget är meningsfullt med möjlighet att anföra förvaltningsbesvär mot alla typer av beslut inom socialtjänsten som direkt rör den enskilde individen. Besvärsrätten torde enligt verkel i vissa fall bli en rättighet
som inte har någon pMaglig reell innebörd. eftersom det mänga gänger på
k,)rl sikt kan finnas en resursrestriktion. Verket finner att det därför inom
vissa serviceområden kan vara tilll'yllest att kunna anföra kommunalbesvär.

Lii11sstyrel.1·e11 i Giit'/ehorg.1· /ii11 konstaterar m:ksi\ att hänsyn skall tas till
kommunens egna förutsättningar att lämna bistand. När det gäller hesviirsprövningcn kan denna således inte ske enbart med hänsyn till den enskildes behov utan besvärsmyndighcten har också all beakta befintliga resurser i kommunen. Det är enligt Hinsstyrelsen svftrt att förutse vad detta kan
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innebiira·i den rraktiska tillämpningen och vilka hänsyn som vid rriivningen kommer att väga tyngst. Om den enskildes hjii.lrbehov överstiger de ramar som kommunerna har lagt fast eller resurserna inom elt visst omrftde
iir otillriickligt utbyggda anses dock besvärsinstitutet rn en mycket begränsad betyddse. Umsstyrelsen ri\rekar vidare att rlilten till bisti1nd inte avser nt1gra angivna insatser shsom fallet är enligt nuvarande ordning med socialhjiilr enligt 12 ~ socialhjiilpslagen. Besvärsmyndigheten måste därför
först bedöma om rält till histfmd föreligger och därefter rröva vilken hjälpform som bäst tillgodoser den enskildes behov. Det ligger enligt länsstyrelsen i sakens natur utt en st1dan besvärsprövning utan en bestämd avgränsning av '"processföremälet .. kan bli mycket komplicerad och omfattande.
Efterslim ifritgavarande tyr av mitl till stor del kommer att gälla bedömningar av mer eller mindre omedelbara hjälphehov kan den tid som åtgår
för hesvärsmyndigheten att införskaffa tillräckligt beslutsunderlag komma
att bli alltför !äng för att besvärsinstitutet skall tjäna ett egentligt syfte.
Skii1·de 1'01111111111 ställer sig ytterst tveksam till den föreslagna utvidgningen av besvärsrätten. Att först konstatera alt rätt till bistånd i princip
föreligger. men att sedan fastslå, att kommunens resurser f. n. ej medger
all biståndet lämnas eller att, efter ttterförvisning. läta kommunen konstatera detta. mäste av en klagande närmast upplevas som clt hån. För bäde
länsrättcn och socialtjänsten innebär enligt kommunen en på föreslaget
s~itt

utvidgad besvärsrätt en helt meningslös ökning av den administrativa
biirdan.
En konflikt vid hesvärsprövningen mellan den enskildes rält till bistand

och kommunens resurser påtalas också av bl. a. länsstyrelserna i Gotlands, Malmii/111s, Älnhorgs, Örehro, Kopparherg.1· och Viir111land1· /iin.
Örehro och Vilhl'!mina Åm11m111wr, Sociologiska instit11tionen l'hi S1ocÅh11lm.1· 11nit·ersi1e1, S1·erige.1· socionomers rik.~fi'irh11nd och MSfiirhundet.
Några av dessa remissinstanser - bl. a. Sveriges socionomers riksförbund
- hävdar att konflikten bör lösas genom alt länsrättens prövning fär omfatta endast de lagliga förutsättningarna för rält till bistand men däremot inte
biståndets innehåll och omfattning.
Liinssryrel.1·1·11 i BlekinJ.:l' liin anser att ett för kommunen förpliktande beslut måste kunna genomföras om besvärsprövningen skall ha någon funktion att fylla. Länsstyrelsen finner alt detta inte är mQjligt med den utformning av besvärsrältcn som har föreslagits. Liknande synpunkter förs fram
av länsstyrelserna i Kristianstads och Kalmar län. Liinsstyrelsen i Stock-

ho/111.1· /iin anser för sin del att det är helt uteslutet au anordna elt besvärsförfarande i domsh)lsmiissiga former för alla slag av biständ. Enligt länsstyrelsen är det möjligt alt man kan komma fram till en ordning som medger formliga besvär beträffande vissa angivna sociala förmäner. t. ex, rätt
till ekonomisk hjälp genom socialbidrag. Däremot är länsstyrelsen främmande för att n~tgon i form av förvaltningsbesvär skulle kunna "processa
sig till" sådana sociala tjänster som daghemsplatser. social hemhjälp o.
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dyl.. diir tillgtmgen under lång tid sannolikt kommer att understiga efterfrrigan och beviljandet av tjiinster främst blir ett prioriteringsproblem. Snarare finns det enligt länsstyrelsen sbi all överväga en utvidgning av det nu
tillämpade förfaringssiittct att enskilda formlöst framför klagomäl till länsstyrelsen, som i egenskap av tillsynsmyndighet utreder saken och meddelar sin uppfattning. utan att det regelmässigt behöver bli aktuellt med nä.got
åläggande.
Frågan om förh<'illandct mellan besvärsmyndigheternas prövning och
kommunernas frihet att själva utforma socialtjänsten berörs av flera remissinstanser.
Ko111111111(fi'irb111ufr1 varnar för risken att besvärsprövningen kan leda till
styrande ingrepp i den politiska beslutsprocessen i kommunerna. Förbundet vill däri'ör understryka att länsrätten vid besviirsprövningarna tar hänsyn till takten i uppbyggnaden av kommunens resurser samt endast när det
gäller ekonomiskt bistånd styr biståndets utformning och omfattning.
Dessa begränsningar i länsrättens befogenheter bör enligt förbundets mening komma till uttryck i en kommande lagstiftning.
Föreningen S1•1'rige.1· .1·ocialchej('r pekar på att iden bakom ramlagstiftningcn är att kommunerna skall fä stor frihet att utforma en socialtjänst
som svarar mot lokala önskemål och behov. Varje försök från centralt eller
regionalt häll att uniformera socialtjänstens innehåll skulle därför enligt
föreningen strida mot intentionerna bakom lagförslaget. Enligt föreningens
mening kommer det inte heller att kunna skapas förutsättningar för en rent
rättslig prövning av innehållet i det bistånd socialnämnden lämnar. De avvägningar som måste göras kommer i många fall att kräva mycket omfattande kunskaper om socialt arbete. Det kan gälla att väga olika terapiformer mot varandra eller att i en given situation avgöra om bistånd i hemmet
är att föredra framför institutionsvård etc. Föreningens slutsats blir därför
att länsrättens besvärsprövning bör inskränkas till att gälla rätten till bistånd.
JO anser att frågan om länsstyrelsens befogenhet att ålägga en kommun
att vidta viss ötgärd i viss mån hänger samman med frågan om vidden av
besvärsprövningen i frågor om rätt till bistånd. Av betänkandet framgår
enligt JO inte klart hur detaljerad prövning som skall göras av förvaltningsdomstolarna. Man kan därför inte förutse i vad mån domstolarnas beslut
kommer att ges sådan utformning att de genast kan läggas till grund för
verkställighetsåtgärder. JO menar dock att det knappast är möjligt och inte
heller lämpligt att en förvaltningsdomstol lämnar detaljerade föreskrifter
om t. ex. social hemhjälp. Detta skulle även kunna leda till konflikter med
den kommunala självbestämmanderätten. I de flesta fall av bifall till besvär
rörande bistånd kommer således enligt JO uppenbarligen ytterligare beredning och beslut hos kommunen att bli nödvändiga. I princip måste kommunen därvid anses skyldig att följa besvärsmyndighetens beslut. även om
detta inte formulerats som ett åläggande för kommunen att vidta viss åt17 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr. I. Del B
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g~ird.

Dessa fr~1gnr medför dock svt1ra avv~igningar och \l)rde dcssulom i
vissa fall kunna vara politisk! kontroversiella. lksv~irsmyndighclcns befogenheter alt i iirenden rörande histimd besluta om konkrela ;11giirder frirn
kommunens sida hör därför enligt JO:s mening preciseras i lag1ex1en.
Andra remissinstanser som betonar risken för konflikter med den kommunala självbestämmanderätten är liinsstyrc/.1·1·n i Skaraborgs liin, statens
handikappråd. Borås, Örchro och Östersund.i· kommuner samt statskontrol/kommitten. Giitehorg.1· kommun utgår från att bcsvärsmyndigheterna i
sin prövning inte bara skall ta hänsyn till takten i utbyggnaden av kommunens resurser. utan även de allmänna riktlinjer som kommunen uppställer
när det gäller t. ex. rätten till plats på daghem. till servicehus för äldre eller
till annan vård.
Västerås kommun anser att de föreslagna reglerna på ett olyckligt sätt
koncentrerar intresset kring den rättsliga bedömningen på bekostnad av
vårdaspekterna.
Komm1111fiirbundct fäster uppmärksamheten på att antalet förvaltningsbesvär sannolikt kommer att öka avsevärt. vilket kan medföra ökade krav
på resurser till socialtjänsten. Länsstyrelsen i Västerbottens /iin och Helsingborgs kommun är av samma uppfattning. Helsingborgs kommun anser
att ett väsentligt merarbete kommer att bli följden genom kommunicering,
delgivning och yttrande till länsrätt i betydligt ökad omfattning.
Endast ett mindre antal remissinstanser har berört frågan om gräns dragningen mellan förvaltningsbesvär och kommunalbes V är.
Kammarrätten i Sundsvall anser att den föreslagna gränsdragningen är
godtagbar. Även kammarrätten i Giitchorg är positivt inställd till förslaget
i denna del. Enligt kammarrätten hör svårigheterna att skilja mellan förvaltningsbesvär och kommunalbesvär inte överdrivas. Kammarrätten anför i denna fråga.
I fråga om besvär över beslut enligt 6 § står enligt utredningens förslag i motsats till vad som gäller i dag beträffande beslut enligt 13 § socialhjälpslagen - endast kommunalbesvärsvägen öppen för den missnöjde.
Den prövning av besvär över beslut enligt 13 ~ socialhjälpslagen som kan
ske i dag är i praktiken mycket begränsad och liknar i hög grad den prövning som görs vid kommunalbesvär. Kammarrätten har därför inget emot
att steget nu tas fullt ut och att beslut enligt 6 § skall kunna angripas endast
kommunalbesvärsvägen. Utredningens förslag innebär att området för
hjälp enligt 6 §kommer att bli mindre än enligt 13 § socialhjälpslagen. Därmed torde också antalet kommunalbesvär bli färre. Vidare måste beaktas
att om klaganden försuttit tiden i fråga om anförande av kommunalbesvär
det oftast torde vara möjligt att vända sig till socialnämnden för att fä ett
nytt beslut som kan bli föremål för besvär.
Länsstyrelsen i Göteborg.i· och Bohus liin anser att den meningen kan
hävdas att socialnämnden genom att beteckna hjälpen som bistånd enligt

259

Prop. 1979/80: 1

*

6 skulle kunna förhindra anförande av förvaltningsbesvär. Frågan huruvida biståndet i ett visst fall är att hänföra till 5 ~ eller 6 bör emellertid enligt länsstyrelsens mening i fall av besvär ankomma pä besvärsmyndighctens prövning. Besvärens formulering bör i första hand vara avgörande för
om de skall handläggas som förvaltningsbesvär eller kommunalbesvär.
Några remissinstanser har en uttalad negativ inställning till den föreslag-

*

na gränsdragningen och anser att denna bör övervägas på nytt. Länsstyrelsrn i Gävleborgs län finner det egendomligt att ärenden om socialtjänst
skall kunna följa olika besvärsvägar. Länsstyrelsen anser vidare - liksom
lä11.1·styrelsen i Jiimtland.1· län - att förslaget leder till ett svåröverskådligt

system som ställer stora anspråk på precision i beslut och besvärshänvisningar. Länsstyrel.1·cn i Uppsala län förutser betydande svårigheter med
olika besvärsmöjligheter. Utrymmet för felbedömningar om biståndets karaktär och felaktiga besvärshänvisningar med åtföljande rättsförluster
kommer enligt länsstyrelsen att bli stort. På hälsovårdens område har länsstyrelsen erfarenhet av att dessa farhågor är realistiska. Länsstyrei.H'n i
Blekinge län är tveksam till gränsdragningen och framhåller att uppdelningen av bistånd enligt 5 § resp. 6 § i förslaget till socialtjänstlag har angivits i allmänna ordalag. Samma åsikt förs fram av länsstyrelsen i Örebro
län.
Kammarrätten i Göteborg förordar att frågan om den enskildes möjligheter att få till stånd ändring i avgifts bes I ut ägnas ytterligare upp-

märksamhet och att möjlighet till förvaltningsbesvärsprövning av sådana
beslut införs. Kammarrätten anför i denna fråga.
I dag är det möjligt för den enskilde att begagna sig av förvaltningsbesvärsvägen för att få ändring i beslut om avgift vid ålderdomshem. Utredningen anser att de principer som anges i kungörelsen om avgifter vid ålderdomshem skall äga giltighet även i fortsättningen. men däremot innebär
utredningens förslag att rätten att föra talan mot sådana avgiftsbeslut genom förvaltningsbesvär tas bort. Kvar står kommunalbesvärsvägen. Någ(lt skäl till varför denna ändring har gjorts har kammarrätten inte kunnat
finna i betänkandet. Den besvärsprövning som i dag sker i mäl om avgift
vid ålderdomshem kan innefatta en prövning av såväl att den av kommunen fastställda avgiftstaxan har tillämpats riktigt som att reglerna i kungörelsen om avgift vid ålderdomshem har följts. Enligt kammarrättens mening vore det en fördel om en liknande besvärsrätt som den beträffande ålderdomshemsavgift tillerkändes den enskilde även i fråga om andra avgiftsbeslut. De riktlinjer som utredningen har föreslagit när det gäller uppbyggnaden av avgiftssystemet - särskilt kraven på en enhetlig bedömning
och möjlighet till individuella hänsynstaganden i särskilda fall - talar också för att det bör finnas en möjlighet till förvaltningsbesvärsprövning av
avgiftsbesluten. Som utredningens förslag nu är utformat torde det bli begränsade möjligheter för den enskilde att få den avgift som debiteras honom överprövad. Socialnämndens avgiftsbeslut i det enskilda fallet torde
endast kunna angripas kommunalbcsvärsvägen. Vägrar den enskilde att
betala avgiften, kan socialnämnden föra talan vid allmän domstol för att få
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ut avgiften. Därvid torde domstolen kunna pröva en invändning från den
enskildt: om att avgiftstaxan inte har tillämpats riktigt och möjligen också
en invändning om att skäl för individuella hänsynstaganden har förelegat.
Det torde emellertid vara en mera praktisk ordning att sådana frågor överprövas förvaltningshcsvärsvägen. Därigenom uppnås bl. a. att den enskilde kan fä avgiftsdt:biteringen överprövad i nära anslutning till att denna
görs och inte tvingas gå vägen över betalningsvägran.
Av de remissinstanser som har yttrat sig i frågan om b c svär s p rövande myndig h c t tillstyrker flertalet att Hinsriitten får denna funktion.
Hit hör ka111111arriittl'11 i Ciiitchorg, liinsstvrelserna i Uppsala, Gåtehorf.:S
och Bohus. Skarahorg.1, Kopparhcrf.:S. Jämtlands och Viisterbo1te11s län
samt S1·cnska 11vktahct.1·1·clrd.1fiirh1111det.
Kritiska mot förslaget iir rik.1n'l'isio11.1·1·<'rkct och /iinsstyrei.l'l'rtw i Kalmar och Norrho1tc11.1· /ii11.
Kammarriitte11 i Ciiitehorg vill utöver de skäl som utredningen har anfört
för förslaget peka på att man uppnår att även lekmän kommer att delta i avgörandena. Den kunskap och erfarenhet som nämndemännen kan förväntas tillföra domstolen hör enligt kammarrätten vara av värde inte minst i de
mål som den nya socialtjänstlagen kommer att ge upphov till. Även länsstyrelsen i Götehorgs och Bolws län anser att medverkan av nämndemän
vid besvärs prövningen är av väsentlig betydelse. Enligt länsstyrelsens mening bör något annat organ än länsrätten inte komma i fråga som besvärsinstans på länsnivå. Den sakkunskap fänsrätten för ifrågavarande ändamål
behöver i sociala frågor och för att fortlöpande följa utvecklingen på det
sociala området torde enligt länsstyrelsen få tillföras länsrätten från länsstyrelsens socialtjänstenhet. Länsstyrelsen i Västerbotlens län understryker att hänsyn till rättssäkerheten leder fram till länsrätten som besvärsprövandc myndighet. Liinsstyrelscn i Kopparbergs län finner att välgrundade skäl talar för den föreslagna lösningen. Länsstyrelsen trycker främst
på önskemålet om större organisatorisk reda mellan olika myndigheter och
deras funktioner. Även liinsstyrd.wn i Skarahorv län är av uppfattningen
att man når en bättre balans i uppgiftsfördelningcn om länsstyrelsen får roll
av enbart tillsynsmyndighet.
De remissinstanser som är kritiska mot förslaget förordar länsstyrelsen
som besvärsprövande myndighet. Riksrel'isionn·erket framhåller att det
vid bcsvärsprövningen mänga gånger kan bli fråga om att väga samman
den enskildes behovssituation och kommunens möjligheter att tillgodose
dessa behov. Det kan ocksä bli aktuellt att göra en prioritering mellan olika
personers hehov inom givna resursramar. För att rätten skall kunna göra
de skälighetsbedömningar det är fråga om krävs många gånger säväl social
och medicinsk sakkunskap som kunskap om servicenivå och resurser i den
aktuella kommunen och i jämförbara kommuner. Sådan kunskap finns inte
naturligen hos länsrättcn. En stark och konsekvent betoning av den enskildes behov vid besvärsprövningen skulle enligt verket innebära, att sådana
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krav kan ställas på kommunerna att dessa kan aktualisera frågan om ytter·
ligare statligt stöd för att kunna fullgöra de ålagda uppgifterna. I ett sådant
perspektiv är regeringen enligt verkets uppfattning en mer naturlig sista
besvärsinstans än regeringsrätten. vilket i sin tur skulle tala för länsstyrelsen i stället för länsrätten som första instans.
Länsstyre/:sen i Kalmar län betonar att länsstyrelsen redan är besvärsinstans och har befattningshavare med erfarenhet m:h kompetens för uppgiften l'l. a. till följd av tillsynsutövningen. Ett genomförande av utredningens försi.:.'' skulle innebära att tillsynsutövningen och besvärspri.ivningen
skulle behandlas av skilda myndigheter. Länsstyrelsen anser att detta inte
är rationellt. allra helst som en besvärsprövning i sig innefattar tillsynsfunktioner.
Länsstyrelsen i Norrbottens liin är av den uppfattningen att bistånd som
i första hand avser att hjälpa den enskilde över eventuella svårigheter inte
nödvändigtvis måste prövas i domstolsmässig ordning. De handläggningsproblem en sådan ordning kan medföra torde enligt länsstyrelsen inte uppvägas av eventuella fördelar ur rättssäkerhetssynpunkt. Länsstyrelsen understryker att man bör eftersträva att frågor om socialt bistånd i första
hand skall handläggas efter sociala metodprinciper. Detta leder enligt länsstyrelsen fram till att den besvärsprövande funktionen bör ligga hos länsstyrelsen.
Flera remissinstanser har tagit upp till diskussion frågan om möjlighet
till återförvisning av ärende från länsrätten till socialnämnden. Länsstyrelsen i Uppsala län är av den uppfattningen att länsrätten vid bifall till
besvären vanligtvis bör återförvisa ärendet till socialnämnden för ny prövning såvitt avser formerna för biståndet. Enligt länsstyrelsen är detta en
naturlig följd av en domstolsprövning som huvudsakligen bör avse rättsfrågor. - Övriga remissinstanser som har tagit ställning i frågan är dock negativt inställda eller tveksamma till en liberal tillämpning av möjligheten till
återförvisning.
Kammarrätten i Sundsvall anser att den föreslagna utformningen av 5 §
i socialtjänstlagen inte sällan kommer att tvinga de besvärsprövande myndigheterna att återförvisa ärendet till socialnämnden. Enligt kammarrätten
inrymmer en sådan ordning flera olägenheter. Förutom den extra tidsutdräkt en återförvisning innebär kommer klaganden att ånyo vara beroende
av socialnämndens prövning av hans framställning om bistånd. Kammarrätten påpekar att förvaltningsbesvärsinstitutet i den utformning det har
enligt gällande rätt innebär att den besvärsprövande myndigheten i princip
skall kunna sätta ett annat beslut i det överklagades ställe. Med den av utredningen valda konstruktionen kan förvaltningsbesvärsinstitutet sägas få
en innebörd liknande kommunalbesvärens. Enligt kammarrättens mening
torde vidare fall kunna inträffa där socialnämnden vidmakthåller ett tidigare beslut med samma motivering som tidigare. Om utredningens förslag till
utformning av besvärsbestämmelsema skulle leda till en ökad användning
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av återförvisningsinstitutet ökar därmed ol.:kså risken för att en bcsvärsmyndighets beslut till en klagandes fördel ej kommer att medföra något för
klaganden gynnande beslut från sm:ialnämnden. Detta är enligt kammarrättens mening inte acceptabelt ur rättssäkerhetssynpunkt. Lagstiftningsarbetet bör i stället inriktas på att försöka skapa bestämmelser som så
noggrant som möjligt anger vad som faller inom området för förvaltningsbesvär för att undvika att återförvisning av ärenden måste tillgripas i hög
utsträckning.
Även lä11sstyrc/se11 i Koppurhergs lii11 finner att ett ökande antal återförvisningar innebär ett avsteg från gängse uppfattning av förvaltningsbcsvärsinstitutet. Frånsett denna mera principiella synpunkt anser länsstyrelsen att man av en besvärsmyndighet vid bifall till besvär hör kunna kräva besked rörande den praktiska innebörden av detta genom uttryckligt
angivande av summor eller åtgärder.
TCO och Sveriges .wcionomförbund anser att länsrätten endast skall
kunna fatta nytt beslut eller lämna besvären utan åtgärd. Som skäl för denna uppfattning anges att besvärsinstansen endast på så sätt ges möjlighet
att svara för en likartad behandling av ärenden i olika kommuner. Sveriges
kommunaltjänstemannqförbund ger uttryck för samma uppfattning. Även
Helsi11gborg.1· kommun har en negativ inställning till återförvisningsmöjligheten.
Några remissinstanser betonar värdet av information om I än s rätte n s beslut och uppföljning av dessa.
Länsstyrelsen i Uppsala län anser att avskrift av beslut bör tillställas
länsstyrelsen som i egenskap av tillsynsmyndighet bör följa ärendet. Länsstyrelsen bör ocksa ges befogenhet att som allmänt ombud ta upp frågan
igen i domstolen om socialnämnden inte följer domstolens i beslutet uttalade intentioner eller underlåter att ge erforderligt bistånd. Länsstyrelsen i
Gävleborgs län trycker på behovet av att snabbt kunna sprida information
om utvecklingen. I detta syfte bör länsrätternas beslut i besvärsärendcn
kontinuerligt sändas över till socialstyrelsen. Efter bearbetning och sammanställning kan denna information lämpligen förmedlas till kommunerna
via den regionala konsulentorganisationen. Västerås kommun är av den
uppfattningen att man kan förutse en ovisshet om innebörden av rätten till
bistånd. Kommunen finner det därför angeläget att besvärsinstanscrnas
prejudicerande utslag snabbt når ut till kommunerna och menar att detta är
en uppgift för tillsynsmyndigheterna.
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Social nämnd

19.1 Allmänna synpunkter

Det avsnitt i utredningens betänkande som behandlar social niimnd har
kommenterats endast av ett fåtal remissinstanser. Men iiven om fä remissinstanser har visat intresse för avsnittet. så har några av dessa behandlat
utredningens iiverviiganden och förslag desto utförligare. Detta gäller JO.
Kommunfi>rhwufrt. några m· de stiJrre kommunerna och S1·erige.1· socionomers rik~fiirhund. Kritiken är övervägande positiv. liven om en dd remissinstanser i vissa frågor har en uppfattning som avviker från utredningens. Önskemål om klarlägganden eller ytterligare överviiganden på enstaka punkter kommer oekså fram i remissvaren.
19.2

De sociala nämnderna

19.2. I Socialnämnd och social distriktsniimnd

Socialutredningens uppfattning, att huvudansvaret for socialtjiinsten
skall läggas på en obligatorisk nämnd - socialnämnd - samt att kommunernas möjlighet att inrätta sociala distriktsnämnder for bestämda geografiska områden bör bibehållas. delas av de flesta remissinstanser som kommenterar frågan. Några enstaka remissinstanser lämnar förslaget utan erinran. men ingen remissinstans är negativ till denna del av betänkandet. På
enstaka punkter har dock vissa av remissinstanserna en uppfattning som
avviker från utredningens. Följande remissinstanser uttalar ett uttryckligt
stöd för förslaget: hrott~förebyggande rådet, socialstyre/sen. statskontoret, länsstyrelserna i Uppsala, Jönkiipings. Göteborgs och Bohus och
Västerbottens län. Kalmar. Helsingborgs. Malmö, Vara. Karlstads. Örebro, Vilhelmina. Luleå och Kramfors kommuner, Sveriges socionomförhund, Si•eriges socionomers rik~förbund. S\'eriges liikarfiirhund, TCO
samtLRF.
Socialstyre/sen framhåller att när det gäller den sociala nämndorganisationen ansluter sig styrelsen till förslaget om en socialnämnd med ett samlat ansvar för det sociala arbetet. Detta motiveras framför allt av hänsyn
till arbetet med de övergripande frågorna. När det däremot gäller praktiskt
arbete och beslut i avgränsade frågor anser styrelsen att det är bra om det
politiska inflytandet delas av många och om en decentralisering inom kommunerna blir möjlig. Styrelsen tillstyrker därför förslagen om distriktsnämnder i kommunerna.
Länsstyrelsen i Uppsala län anser att socialutredningens förslag om en
socialnämnd och i förekommande fall sociala distriktsnämnder. såsom en
för kommunerna obligatorisk organisation. är helt i linje med den utveckling som föregått utredningens betänkande. Förslaget stämmer ocksä väl
överens med den organisation som tillämpas i de flesta kommuner sedan
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flera är. Ingenting talar för att det vnn: något att vinna på att återgå till en
organisation med funktionsnämnder inom socialtjänsten. Ett ytterligare
skäl mot återgång iir att konsulent verksamheten vid länsstyrelsen numera
integrerats. I likhet med utredningen finner länsstyrelsen att bestämmelser
om kommunstyrelse generellt bör bli tillämpliga på socialnämnden.
Kalmar kommun tillstyrker förslaget att i varje kommun skall finnas en
socialniimnd samt att fullmäktige skall ha möjlighet att besluta om två eller
flera distriktsnämnder. Kalmar kommuns socialvård har sedan är 1971
prövat en organisation med social centralnämnd och två distriktsnämnder.
En allmän uppfattning är att den prövade organisationen är mycket ändamålsenlig både från de förtroendevaldas synpunkt och med hänsyn till de
aspekter förvaltningsorganisationen företräder.
Uppgifter om goda erfarenheter av att ha socialtjänsten organiserad på
det sätt som lagen den 5 juni 1970 om social centralnämnd m. m. ger möjlighet till framkommer också i andra remissvar. främst frän kommuner.
I en utförlig kommentar till denna del av betänkandet pekar Helsingborgs kommun på att utredningens förslag innehåller vissa nyheter. Sålunda betonas distriktsnämndernas möjlighet att spela en mer aktiv roll i det
uppsökande och förebyggande arbetet. Distriktsnämndernas kunskap om
distriktet. som bl. a. grundas på erfarenheter frän det individuella stöd- och
hjälparbetet kan utnyttjas vid medverkan i samhällsplaneringen och det
övriga förebyggande arbetet inom distriktet. Även om socialnämnden har
det samlade budgetansvaret. kan distriktsnämnderna av socialnämnden
ges uppdrag som rör I. ex. budgetberedning samt behovs- och resursinventeringar. Med utgångspunkt i två viktiga begrepp helhetssyn och närhet är
kommunen mycket positiv till de vidgade arbetsuppgifter som distriktsnämnderna ges i förslaget. Förslaget möjliggör dels en aktivering av distriktsnämnderna. dels en djupare förankring av ärendena hos såväl socialarbetarna som invånarna i distriktet. Den nuvarande tillämpningen av lagen om social centralnämnd har i detta avseende lämnat mycket övrigt att
önska. Utredningen har dock ej berört konsekvenser för förvaltningsorganisationcns struktur. I och med all distriktsnämnderna tilldelas ansvaret
för alla enskilda ärenden - om inte fullmäktige beslutar annat - dvs. även
för barnomsorg, äldre- och handikappomsorg måste förvaltningsorganisationen distriktsindelas och samtliga programområden måste ha samma distriktsindelning. Med en sådan förvaltningsorganisation synes det mycket
komplicerat att behålla uppdelning i socialavdelningar och serviceavdelningar med linjeansvar för hela kommunen. Det torde vara nödvändigt att
till distriktsnämndema knyta en förvaltningsorganisation med ett sammanhållet ansvar för socialtjänsten inom distriktet. Därigenom tillgodoses också helhetssyn och kravet på närhet bäst. Genom en sädan organisation aktualiseras i än högre grad vilka specialistfunktioner som skall finnas och
deras organisatoriska tillhörighet. Kommunen anser att dessa frågor bör
ägnas särskild uppmärksamhet i det fortsatta arbetet.
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;Walmii kom1111111 hitriider uppfattningen att det bör vara ett ohligatorium
att en niinmd skall ha huvudansvaret för kommunens sm:ialtjiinst samt att
niir så erfordras siirskilda distriktsnämndcr skall kunna inriittas. Förslaget
bör ses som en konfirmation av nu giillande ordning. I huvudsak hör också
den ordningen giilla. att i den mi\n distriktsnämnder inrättas skall de befatta sig med enskilda ärenden men därutöver ha möjligheter till insatser vad
avser bl. a. förehyggande och uppsökande insatser i vid bemärkelse. Distriktsniimnden skall alltsä hos socialnämnden. utiiver att vara direkt remissinstans. kunna aktualisera angelägna sociala frågor och problem som
förekommer inom Llistriktet.
Enligt Lu/eä kommun underlättas socialvårdens nuvarande utveckling
mot en utvidgad helhetssyn av lagen om social centralnämnd. Det är därför
riktigt att lagen blir obligatorisk. likaså att kommunerna fär fortsatt möjlighet att inrätta distriktsnämndcr. Dessa kan vara nödvändiga i de stora
kommunerna. Socialtjänsten fär emellertid organisatoriska konsekvenser.
De förtroendevalda skall företräda helhetssynen och ha det övergripande
ansvaret för verksamheten. Nämnden måste inrätta sig därefter. Politikerna måste också genom deltagande i styr- och ledningsgrupper vara med i
förberedelser av hcslut samt i utvecklingsarbete och verkställighetsåtgärder av mera hetydandc omfattning. I dessa sammanhang blir specialiseringen och detaljeringsgraden hög. Också väljarna begär hesked om detaljer frän förtroendevalda.
Kommunen framhåller också att bland de anställda föreligger olika slag
av specialisering. Ytterligare uppdelning av arbetsuppgifterna bör hållas
tillbaka. Personalens kompetens måste fortlöpande vara på en hög nivå
bl. a. genom information och utbildning. Dess medverkan i samhällsplaneringen förutsätter också att man sinsemellan har god känni:dom om socialförvaltningens totala värd- och hehandlingsarhete, resurser och stadig
praxis inom delområdena.
Enligt FöreninR<'ll SveriRe.1· .rncialclwfi'r ter det sig konsekvent att. mot
bakgrund av socialtjänstens utökade ansvar och befogenheter vad gäller
strukturinriktade insatser såsom medverkan i samhällsplaneringen, uppsökande verksamhet och arbete med sociala problem i samhället, också de
sociala distriktsnämnderna, där sådana är inrättade, får ett ökat inflytandt:
även på dessa mer allmänt sociala frågor inom det geografiska verksamhetsområdet. Frågan om kommunernas möjligheter att organisera sin
verksamhet efter det praktiska behovet och med minsta möjliga byråkrati
har uppmärksammats i olika statliga utredningar under senare tid. Av förarbetena till den nya kommunallagen framgår att det varit statsmakternas
strävan att så långt möjligt överlåta till kommunerna själva att avgöra hur
fördclningi:n av vissa frågor mellan olika kommunala organ skall ske.
Även om de sociala distriktsnämndcrna inte har åsyftats i detta sammanhang, är det uppenbarligen så att de grundläggande tankegångarna om
minskad statlig detaljreglering och ökad frihet för kommunerna att anpassa
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sin organisation dter det praktiska behovet även i hög grad gäller beträffande förhållandet mellan sodalnämnd och sociala distriktsniimnder. Föreningen anser därför att det är angeläget att knmmunfullmtiktige ges befogenhet att, om man så önskar. tilldela distriktsnämnderna beslutanderätt
även i andra fragor än sådana frägor som berör enskild person .
.'frerige.1· socionomers riksförbund instämmer i utredningens förslag. att
möjligheterna att beht\lla de specialiserade nämnderna för nykterhetsvård.
socialhjälp och barnavärd bör slopas. Huvudansvaret bör ligga på en obligatorisk nämnd kallad socialnämnd med möjlighet att inrätta sociala distriktsnämnder.
På ett avgörande avsnitt avviker dock förhundcts uppfattning från utredningens. Förbundet anser inte att sociala distriktsnämndcn skall "ha till
uppgift att befatta sig med ärenden rörande enskilda personer". Inom övriga vilrdsektorer i samhället är det givet att anställda inom området - läkare och sjukvårdspersonal inom hälso- och sjukvård. lärare i11L1m skolan.
förskollärare och övrig personal inom harnomsmgen. institutionspersonal
inom åldringsvården - beslutar beträffande vård- och behandlingsinsatscr. I takt med att alltfler tjänstemän vid samverkan mellan myndigheter
skall erhttlla insyn i och medverka vid beslut i enskilda ärenden maste
tjänstemännen tillföras beslutanderätten. Det är därför nödvändigt att socialtjänstens anställda äger besluta i alla frågor rörande den enskilde - naturligtvis så långt möjligt i samverkan med denna. Förbundet menar att det
är viktigare att politikerna ägnar sin tid till övergripande och förebyggande
frågor. Socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen kommer särskilt
att ställa ökade krav på förtroendemännens engagemang och intresse för
principiella frågor. Detsamma gilllcr utredningens intentioner om ökad
samverkan mellan olika samhällsorgan.
Förbundet anser vidare att ansvarsfördelningen mellan socialnämnden
och sociala distriktsnämnden bör kunna decentraliseras mer än vad utredningen föreslår. Det gäller hl. a. övergripande frågor inom distriktet och
möjligheter att ställa förslag och yrkanden direkt till fullmäktige. Ökad beslutanderätt bör som en konsekvens föras över från distriktsnämnden till
tjänstemännen - via fö1fattning och inte genom delegation.
Vad som enligt förslaget kan förefalla tveksamt är enligt \/arherg.1· kom-

mun att distriktsnämnderna. trots att de får betydligt större befogenheter
än i dag beträffande t. ex. barnomsorg och äldreomsorg. inte skall fä göra
egna framställningar till kommunfullmäktige. Det hade kanske varit naturligare att ge dem en ställning som liknar annan fakultativ nämnd, somt. ex.
fritidsnämnden. för vars verksamhet. trots att den är självständig, socialnämndens övergripande ansvar skall gälla.
19.2.2 Kommunens he.f(Jgcnhet att organisera social(iiinsten
Utredningens ståndpunkt, att kommunens befogenheter såvitt avser organisationen av socialtjänsten bör knytas an till indelningen i strukturinrik-
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tade. allmänt inriktade och individuellt inriktade insatser på sa sätt. att det
i de två första hänseendena bör stå kommunen fritt att överli:\.ta åt särskilt
organ att handha vissa uppgifter. dock med ett övergripande ansvar för socialnämnden. medan verksamheten inom det individuella stöd- och hjälparbetet bör ankomma på socialnämnden ensam eller i förekommande fall
på social distriktsnämml. kommenteras av remissinstanserna.
Socialstyre/sen anser att det kan bli avgörande för hur innehållet och
metoderna för socialvårdens medverkan i samhällsplaneringen utvecklas
om de politiska besluten för det sociala arbetet fattas i en nämnd eller är
spridda bland flera nämnder. Styrelsen anser därför att det inte bör finnas
möjligh:•t att bilda fakultativa nämnder för verksamheter som omfattas av
socialtjänstlagen.
Brott.1jiJrcby,;r.:ande rådet finner att frågan om ansvarsfördelningen mellan socialnämnden och vissa fakultativa nämnder. t. ex. fritidsnämnden inte har klarlagts tillräckligt av utredningen. Som huvudprincip anges att socialnämnden skall ha ett övergripande ansvar för hela socialtjänsten. således även för sådana verksamheter som bedrivs av fakultativa nämnder
inom socialtjänstlagens kompetensområde. Kommunen kan visserligen
uppdra ät annat organ än socialnämnden att fullgöra uppgifter inom vad utredningen definierar som strukturinriktade eller allmänt inriktade verksamheter. t. ex. inom barna- och ungdomsvården. Socialnämnden skall
dock hos kommunen göra anmälan om uppgifterna handhas på ett sätt som
inte svarar mot de för verksamheten angivna syftena. Detta är enligt rådet
en alltför passiv ansvarsfunktion. En stor del av den allmänt förebyggande
och uppsökande verksamheten för barn och ungdom bedrivs i dag av sådana fakultativa nämnder (fritidsnämnd. skolstyrelse, kulturnämnd etc.). I
konsekvens med den s. k. sociala helhetssynen bör verksamheter. som riktar sig till barn och ungdomar med mer eller mindre uttalade tecken på personliga problem. bedrivas inom socialtjänsten med ett direkt ansvar för socialnämnden. Nämnden bör följaktligen ha ansvar även för planering och
genomförande av förebyggande och uppsökande verksamhet för barn och
ungdom så snart socialt stödjande åtgärder kommer in i bilden.
I ett omfattande yttrande gör Kommunförbundet en granskning av förslaget frän rättslig synpunkt. Förbundet anför att den grundläggande principen för all nämndförvaltning - oavsett om den är fakultativ eller specialreglerad - är att den är odelbar. Samtliga nämnder är sidoställda. en
nämnd kan ej utan lagstöd överordnas en annan. Undantag härifrån finns i
lag t. ex. när det gäller kommunstyrelsens "övergripande" ansvar och i
fråga om sociala distriktsnämnder. Tillsätter man alltså en särskild nämnd
för vissa uppgifter inom t. ex. fritids verksamheten, barnomsorgen eller
äldreomsorgen kommer inte socialnämnden att ha något övergripande ansvar utan uttryckligt lagstöd. Socialutredningens ställningstaganden i denna fråga är alltså tveksamma från kommunalrättslig synpunkt. Någon lagregel som ger socialnämnden rätt att göra "anmälan" finns ej, om man
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bortser från socialnämndens möjlighet att "göra de framställningar som
nämnden finner påkallade".
Möjligheter att överflytta ärenden till annan nämnd synes enligt 2 § 2 st
förslaget till socialnämndslag inte gälla uppgifter som direkt framgär av socialtjänstlagen. Detta bör enligt förbundet - liksom hittills - beaktas utifrån önskemålet om att kommunerna fritt kan bestämma över organisationen även om barnomsorgen ur ett socialpolitiskt perspektiv närmast hör
hemma inom socialtjänsten.
Mellan institutionsstyrelser och sociala distriktsnämnder finns enligt
förbundet flera olikheter. En institutionsstyrelse har alltid ett självständigt
budgetansvar och kan själv göra framställningar till fullmäktige (ifr 2 kap.
IS KL). En institutionsstyrdse är formellt sidoställd med socialnämnden.
Möjligheterna att låta soda) distriktsnämnd vara "institutionsstyrelse" vilket socialutredningen tycks förutsätta - synes tveksamma även om detta kan te sig önskvärt. Någon geografisk funktionsfördelning på nämndsidan är omöjlig utan lagstöd. Distriktsnämnderna har sådant lagstöd. men ej
institutionsstyrelserna.
I 6 ~ förslaget till socialnämndslag är avsikten bl. a. att kunna låta socialnämnden handlägga ärenden om intagning i förskola och sedan delegera
denna ärendetyp. Någon spärr för att fullmäktige just skulle lägga denna
uppgift på socialnämnden finns inte. Formellt synes fullmäktige kunna föra
över denna uppgift på vilken nämnd som helst. anför förbundet.
Uppsala kommun biträder utredningens synpunkter och förslag men understryker att om t. ex. fritidsfrågorna förs över till annan särskild nämnd
sä är det den nämnden som inför fullmäktige skall ha det fullständiga ansvaret beträffande budget och verksamhet. Detta innebär en avvikelse frän
utredningens mening att socialnämnden även här skall vara den ytterst ansvariga instansen.
Malmö kommun anför att beträffande strukturinriktade och allmänt inriktade insatser hör det. enligt socialutredningen. stii kommunen fritt att
överlåta särskilda uppgifta åt annat organ <fakultativa n~imnderl. dock att
det övergripande ansvaret kvarstår för socialnämnden. Kommunen b1triider denna princip för ansvarsfördelning. dvs. socialnämndens rätt att hos
kommunstyrelse/kommunfullmäktige göra de framställningar eller anrn:ilningar som är motiverade utifrån det förhållandet att kommunen skall kunna besluta om åtgärder utifrån sitt yttersta ansvar för den enskildes sociala
situation. Det behövs dock ytterligare klarlägganden om gränserna för ansvar och befogenheter.
Göteborgs kommun noterar med tillfredsställelse att utredningens lagförslag lämnar stort utrymme för kommunen att välja olika organisatoriska
lösningar för sin socialtjänst. Administrativa uppgifter kan således enligt
förslaget föras över från socialnämnden till distriktsnämnd eller till annan
kommunal nämnd. Detta innebär en flexibilitet som gagnar en utveckling
mot ökad effektivisering av den kommunala förvaltningen. Kommunen ef-
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terlyser dock klarläggande motivuttalanden. som visar att en fakultativ
niimnd såsom I. ex. fritidsnämnden inom ramen för sitt reglemente har det
direkta ansvaret inför kommunfullrnäktige för verksamheten i fräga.
Västerås k111111111111 framhåller att inget hindrar att en kommun uppdrar ät
annat organ att handha vissa uppgifter såsom skett i Västerås beträffande
barnomsorgen och fritidsverksamheten. Socialnämnden skall dock ha "ett
övergripande ansvar" för dessa verksamheter och "hos kommunen göra
anmälan om uppgifterna handhas pä sätt som inte svarar mot de för verksamheten angivna syftena". Bestämmelserna om t. ex. besvär. handläggning av ärenden. sekretess och tystnadsplikt gäller då också för dessa fakultativa organ. Enligt kommunens mening vore det värdefullt om de närmare föreskrifter. som kan komma att utfärdas om dessa många gängcr
komplicerade frågor. tar hänsyn till att organisationen av socialtjänsten i
vissa kommuner avviker frän det normala.
Falu kommun ställer sig mycket tveksam till att det övergripande ansvaret för en fakultativ nämnd, t. ex. fritidsnämnd. skall ligga hos socialnämnden.
S1·criRcs socionomers riksförbund påpekar att enligt socialutredningen
bör det stä kommunen fritt att i fråga om generellt förebyggande insatser
överlåta åt särskilt organ att handha vissa uppgifter. Socialnämnden skall
dock fortfarande ha ett övergripande ansvar. Förbundet tillstyrker principen men anser att utredningen inte tillräckligt angivit hur det övergripande
ansvaret skall tillämpas på sådana fakultativa nämnder.

19.3 Nämndens sammansättning m. m.
Endast ett fåtal av remissinstanscma kommenterar en eller flera av de
frågor som utredningen tar upp under kapitlet nämndens sammansättning
m. m. Några remissinstanser, bl. a. Malmö. Örebro och Villze/mina kommw1er, tillstyrker helt kortfattat utredningens överväganden och förslag,
medan ett par remissinstanser lämnar dem utan erinran.
19.3./ Va/

111·

/eda111öter

Håbo kommun framhåller att antalet ledamöter varierar från kommun
till kommun. Antalet överskrider vanligtvis. såsom utredningen påpekar,
betydligt det lagstadgade minimiantalet fem. Att det är önskviirt att snarare öka än minska de förtroendevaldas antal i den kommunala verksamheten är sedan länge väl känt.
SrcriR<'S s11ci111111111crs rik.~förhund instämmer i förslaget som ger kommunen möjlighet att bestämma antalet ledamöter till minst fem och som
gör nya kommunallagens bestämmelser tillämpliga. Förbundet tillstyrker
också utredningens förslag om att det i lagen inte skall finnas bestämmelser om könsfördelning eller yrkesrepresentation.
S1>erif.tt'S läkarj(:irbund påpekar att vid val av ledamöter till nämnden bör
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kommunfullmäktige ha i Manke. att uppdraget kräver stora tidsinsatser
förutom det personliga engagemanget.
19.3.2

Expertmc<frerka11

Den enda remissinstans som kommenterar detta avsnitt är liinss1yrelsen
i Väs1crbo11cns län. I sitt svar framhåller länsstyrelsen endast att det synes

lämpligt att socialnämnden själv fär avgöra när behov av expert (jurist.
psykolog. läkare m. tl.) fön:ligger.
19.3.3

Innclzålkt i protokoll

Även detta avsnitt kommenteras endast av ett fåtal rem1ssmstanser.
Liinsstyrdsen i Västerho11c•n.1· län finner det naturligt att samma regler för

protokoll gäller för samtliga kommunala nämnder och Kommunfiirhundet
påpekar att i fråga om protokollsreglerna uppstår risken att man fär rätt att
avstå från att rösta i ärenden om myndighetsutövning genom att regeln i 2
kap. 22 § KL också kommer att gälla nämnd.
Hclsingborv kommun tillstyrker att kommunallagens regler om hur
protokoll förs skall tillämpas utan de undantag som i dag finns i sociala
vårdlagarna.
Svaiges socionomers riksförbund delar utredningens uppfattning att i
socialnämndslagen endast behöver göras en hänvisning till kommunallagens bestämmelser om protokoll.

19.4

Särskilda arbetsformer

Kapitlet om särskilda arbetsformer. dvs. ordförandebeslut och dclegatitm. har uppmärksammats av remissinstanserna i betydligt större utsträckning än det närmast föregående kapitlet. Remissinstanserna är i huvudsak positiva till utredningens förslag. men några av remissinstanserna,
främst JO och Kom111unfiirbuncie1. önskar ytterligare klarlägganden och
närmare överväganden på vissa punkter.
19.4./

Delegation

Socialstyre/sen anser att delegation av ärenden från socialnämnden och
distriktsnämnden bör ske i första hand till enskilda tjlinstemän. Genom en
delegation till tjänstemän åstadkommer man en förenkling för hjälpsökande och bidrar till en förändring av socialarbetarnas roll och funktion. Om
de förtroendevalda i ökad omfattning kan avlastas detaljfrågor ökar också
deras möjligheter att öva inflytande över planering och inriktning av verk-

samheten.
Länsstyrelsen i KopparherRS liin erinrar om att den redan i 1975 års yttrande påtalade behovet av uttryckliga och klara regler för hela dokumentationen av delcgationsbeslut. Utredningen har emellertid i sitt slutbetänkan-
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de ej tillgodoselt detta önskemål i vidare mån än att under 35.4.2 anges att
heslut som fattas med stöd av dekgation lir i alla hiinsecnden att anse som
ett av niimnden sjiilv fattat beslut. Härtill Higger utredningen några i och
för sig viktiga upplysningar rörande hesvärsordningen. Läm.styrelsen anser att frågan om utformning m. m. av delegationsheslut alltjämt kräver
större uppmärksamhet än vad utredningen gett den. I .änsstyrclsen förordar att hestämmclscr i ämnet för inflyta i var:ie fall i nagon form av tilliimpningskungörelse om det av någon anledning inte kan ges utrymme härför i
själva socialnämndslagcn.
JO påpekar att det inte är tillåtet för social distriktsnämnd att delegera
beslut om ansökan till länsrätt om vård enligt förslaget till lag med särskilda bestämmelser om vård av underårig samt att tiden för sådan ansökan i
princip är begränsad till 14 dagar när omedelbart omhändertagande skett.
Det kan förutses att denna reglering kommer att leda till mycket stora svårigheter för socialnämnderna. Följden av att ansökan görs för sent - !. ex.
för att kommunikationen av utredningen dragit ut på tiden - är att det omhändertagna barnet måste återlämnas till föräldrarna. Det säger sig självt
att detta kan vara mycket olämpligt. om t. ex. barnmisshandel konstaterats. JO anser att denna risk måste elimineras. vilket i viss utsträckning
kan ske genom en bestämmelse om interimistisk beslutanderätt för ordföranden eller annan. Även tidsfristen måste emellertid övervägas närmare.
Enligt Kommm~förbundet gäller i fråga om delegation samma regel för
anmälningsskyldighet som i fråga om kommunstyrelsen (jfr prop.
1975/76: 187). I och för sig är detta naturligt. men frågan är hur kommunstyrelseregeln skall tolkas. De jämkningar som skett i propositionen pekar
på ett krav på individuell anmälningsskyldighet i varje ärende, vilket av administrativa skäl är orimligt särskilt inom socialsektorn med dess många
delegationsärenden. Som framhållits i kommunallagens förarbeten är det
viktigaste för nämndens del kontroll- och informationshehovet och detta
bör man klara stickprovsvis. Enligt förbundet hör denna fråga klarläggas
ytterligare.
Förbundet anser att gränserna för vad som avses med delegation i princip bör bedömas efter samma kriterier över hela den kommunala sektorn
och erinrar därför om vad konstitutionsutskottet (KU 1976/77: 25) anfört i
denna fråga. Delegationen avser alltså i första hand beslut som får självständigt överklagas. Detta hör beaktas i lagstiftningsarhetet.
Malmö, HelsingborRs och Kalmar kommun tillstyrker utredningens förslag vad gäller möjligheterna till delegation och den begränsning av rätten
till delegation som utredningen föreslår.
När det gäller fördelningen av uppgifter mellan socialnämnd och distriktsnämnd ifrågasätter Örebro kommun om inte större möjligheter borde finnas att delegera administrativa uppgifter. Enligt kommunen borde
kommunerna ha fullständig frihet att fördela uppgifter mellan socialnämnd
och distriktsnämnd.
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lläho kommun finner att den nya kommunallagen ger fullmäktige möjlighet att i ökad omfattning delegera beslutanderätten i grupper av ärenden.
Kommunen instämmer i utredningens principer om att omfattning av delegationsrätten inte skall hegränsas utan hibehål\as och i viss omfattning
även utökas. Viktigt är även att kommunerna själva hestämmer hur delegationsreglerna skall tillämpas. En strävan måste vara att de förtroendevalda utformar principerna för arbetet samt utformar målen. som skall vägleda förvaltningsmyndigheterna när de verkställer besluten.
Enligt Sund.1·1·alls kommun bör en långt driven delegation av beslutanderätten gynna kontinuiteten i behandlingsarhetet. En si'ldan långtgående delegation fordrar dock. för att tillgodose kravet på demokrati. att riktlinjer
utformas för socialtjänstens olika verksamhetsgrenar.
!frcriges .\'Ocionomers riksfiirhund anser att ärenden. som föreslås kunna
heslutas av ordförande (spedellt lag med bestämmelser om vård av underårig § 7) skall kunna föras till tjänsteman i ansvarig ställning inom socialtjänsten. t. ex. arbetsledare för socialassistenter eller socialbyråchef.
/9 .4 .2

Ort(fiirandl'hl'slut

JO påpekar att det enligt förslaget inte längre finns nfigon allmän befogenhet för socialnämndens ordförande att i brtidskande fall fatta beslut i
avvaktan på nämndens prövning. Denna befogenhet har oftast kommit till
anvlindning i allvarligare bamavårdsärenden. Ordförande - eller annan
därtill utsedd ledamot - kan enligt förslaget endast fatta beslut i vissa särskilt angivna fall (främst omedelbart omhändertagande och förbud mot att
flytta fosterbarn). JO ifrågasätter om socialutredningen anfört tillräckliga
skäl för att gå från den reglering som f. n. gäller genom 11 § harnavårdslagen. JO har för sin del inte observerat några tecken på att bestämmelsen
skulle missbrukas. Den kommer huvudsakligen till användning i situationer där det i barnets intresse är omedelbart påkallat med åtgärder. De särskilda bestämmelserna i förslaget i fråga om omedelbart omhändertagande
etc. täcker visserligen många av dessa fall. Det är dock svårt att förutse alla situationer som i praktiken kan uppstå. JO är för sin del inte helt övertygad om att det inte också i andra fall än dem utredningen åsyftat kan uppstå behov av omedelbart beslut. Enda sättet för socialnämnden att möta
detta problem är att tillämpa en mycket vidsträckt delegation till tjänstemän. vilket å andra sidan kan medföra att en alltför stor del av ärendena
undandras nämndens prövning. Kommunen kanske inte heller önskar tilllämpa en så omfattande delegation. Delegationsbeslut innebär ju, till skillnad från interimistiska beslut. ett definitivt avgörande av saken. JO anser
därför att man med hänsyn till risken för ej förutsedda komplikationer tills
vidare bör behålla en bestämmelse motsvarande 11 § barnavårdslagen.
Det bör understrykas att denna särskilda befogenhet ju bara kommer i fråga när saken brådskar och nämndens prövning inte kan avvaktas.
Även Mjölby kommun anser att rätten för nämndens ordförande att fatta
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beslut enligt 11 § barnavårdslagen bör finnas kvar. medan Karlstads kommun framhåller att den vida dclcgationsrätt som anges i förslaget till socialnämndslag samt den särskilda bcsh.itamkrätt som föreslås i lagen med siirskilda bestämmelser om vård av underårig synes eliminera behovet av särskild beslutanderätt för ordföranden eller annan ledamot av socialnämnd.

19.S

Vissa förvaltningsuppgifter

Utredningens förslag om regler för egendomsförvaltning. social nämnds
uteslutande skyldighet att föra kommunens talan, personaladministration,
skyldighet att göra framställningar samt rätt att infordra yttranden och
upplysningar tas upp endast av ett fåtal remissinstanser. Någon sammanfattande bedömning av utredningens förslag och överväganden i denna del
görs inte av remissinstansema. utan dessa har valt att kommentera endast
de frågor som de funnit speciellt intressanta. särskilt sociala distriktsnämndens befogenhet i dessa avseenden.
IY.5. I

Egendomsji"irwiltning m. m.

Stockholms kommun pekar på att vid tillkomsten av lagen om social
centralnämnd m. m. var en av utgångspunkterna att den administrativa förvaltningen skulle koncentreras till centralnämnden. Erfarenheterna från
verksamheten i Stockholm har emdlertid visat att en sådan koncentration
är förenad med många nackdelar när organisationen når över en viss storlek. Som exempel på ärenden, vilka med fördel bör kunrni handläggas av
distriktsnämnderna. nämns anställningsfrågor och övriga personalfrågor
av olika slag. Även vissa andra administrativa uppgifter bör emellertid
med fördel kunna handläggas lokalt.
Frågan om kommunernas möjligheter att organisera sin verksamhet efter det praktiska behovet och med minsta möjliga byråkrati har uppmärksammats av olika statliga utredningar under senare tid. Av förarbetena till
den nya kommunallagen framgår att det varit statsmakternas strävan att så
långt möjligt överlåta till kommunerna själva att avgöra hur fördelningen
av vissa frågor mellan olika kommunala organ skall ske. l den nya kommunallagen har detta även kommit till uttryck genom en ny bestämmelse i lagens 3 kap. 14 § enligt vilken kommunfullmäktige får besluta att styrelse
eller annan nämnd bland annat skall handlägga frågor om anställning m. m.
beträffande personal som är underställd annan nämnd.

Även om de sociala distriktsnämnderna inte har åsyftats i detta sammanhang. är det uppenbarligen så att de grundläggande tankegångarna om
minskad statlig detaljreglering och ökad frihet för kommunerna att anpassa
sin organisation efter det praktiska behovet även i hög grad gäller beträffande förhållandet mellan socialnämnd och sociala distriktsnämnder.
Kommunen anser därför att det är angeläget att fullmäktige ges befogenhet
18 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr. J. Del B
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att tilldela distriktsnämndcrna heslutanderätt även i vissa administrativa
frågor.
/-lclsi11gborg.1· kommun framhåller att den sociala verksamhetens produktion består nästan uteslutande av tjänster. Produktionens kvalitet hör
sålunda helt samman med vilken personal som tillsätts. Även om lagförslaget ger möjlighet att lägga beslutanderätten i personalärenden hos det centrala personalorganet vore detta synnerligen olämpligt. Det skulle nämligen innebära att socialtjänsten ej tick ansvaret för att anställa den personal
som producerar tjänsterna men däremot för de producerade tjänsterna.
Kommunen finner mot denna bakgrund det angeläget att möjliggöra för distriktsnämnderna att besluta i vissa personalärenden. Av specialmotiveringen till 7 i socialnämndslagen framgår att "lagrummet upptar en erinran om att de för socialnämnd gällande bestämmelserna i denna lag eller
annan författning skall ha motsvarande tillämpning på social distriktsnämnd". Därefter redovisas de tvtl. undantag som framgår av§ 7. l specialmotiveringen anförs "distriktsnämnderna bör således t. ex. först efter fullmäktiges beslut handha egendomsförvaltning". Kommunen tolkar detta så
att distriktsnämnderna kan. om fullmäktige så beslutar. tilldelas beslutanderätt it. ex. personalärende -;om är att hänföra till distrikten.
Enligt Viistaås kommun innehåller förslaget till socialnämndslag inga
bestämmelser om personalärenden. Detta innebär att fullmäktige i enlighet
med 3 kap. 14 2 mom. kommunallagen har möjlighet att besluta att kommunstyrelsen eller annan nämnd skall "handlägga frågor om anställning,
ledighet. vikariat eller skiljande från tjänst samt andra frågor beträffande
personal som är underställd annan nämnd". Enligt kommunen borde i socialnämndslagen eller annan författning tas in en bestämmelse om att - i
det fall fullmäktige utnyttjar denna möjlighet - socialnämnden som facknämnd borde fä yttra sig i de enskilda personalärendena.
S1·eriges socionomers riksförbund anser att det är väsentligt att kommunallagens vidgade möjligheter för socialnämnden att handlägga bl. a. personaladministrativa frågor utnyttjas.
När det gäller anställningsärenden m. m. måste facknämnden. enligt
Mjölby kommun, ha ett avgörande inflytande.

*

*

19.5.2

Rätt att giira fra111stiil/11i11gar 111.111.

Över detta avsnitt yttrar sig endast två remissinstanser. nämligen Stockholms kommun och .'freriges .\ocionomers riks.flirb1111d. lett mycket omfattande yttrande pekar Stockholms kommun på att vad gäller bestämmelser-

na om rätt att göra framställning och avge y\\rande till fullmäktige föreslår
utredningen ingen ändring jämfört med nu gällande lagstiftning. Utredningen har således utgätt ifrån att denna rätt enbart skall tillkomma socialnämnden. Detta får ses m<)t bakgrund av bl. a. vad som anförts i förarbetena till den nya kommunallagen.
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I lwmmundepartcmcntcts promemoria '"Minskad statlig detaljn.:glcring
av kommunerna. Il. nlimndorganisatiom:n. undcrställning m. m ... ( Ds Kn
197.'i: 3) behandlades fr~gorna för specialreglerade nlimnder. Dessa förslag
ledde sedan fram till bestämmelserna i den nya kommunallagen. I promemorian föreslogs att förbudet för social distriktsnämnd att inge framstiillning och avge yttrande till fullmäktige skulle slopas. Det anfördes att frågan i stället borde regleras av fullmiiktige. Den föreslagna ändringen genomfördes emellertid inte. I propositionen 1976/77: I anförde departementschefcn bland annat följande: "För dagen vill jag främst ta fasta på att
förslaget i promemorian innebär att social distriktsnämnd ges en annan
ställning än den som ursprungligen har avsetts. Innebörden eller konsekvenserna av detta har inte närmare klarlagts. Jag vill därför inte i detta
sammanhang ansluta mig till förslaget. Frågan om distriktsnämndernas
ställning bör i stiillet bedömas från samma utgångspunkter som motsvarande problem på andra kommunala områden. exempelvis skolans. Det kommer därför att finnas anledning att återkomma till denna fråga ...

Kommunen anser att flera skäl talar för att det uttryckliga förbudet för
social distriktsnämnd att göra framställning och avge yttrande till fullmäktige bör slopas. I enlighet med den allmänna principen, att kommunen själv
skall ha frihet att bygga upp och organisera sin verksamhet. bör det kunna
överlämnas åt kommunfullmäktige att besluta om distriktsnämnd skall ges
s~dana befogenheter beträffande vissa grupper av ärenden.
Distriktsnämndernas huvuduppgift är att fatta beslut i enskilda ärenden.
Därtill kommer att nämnderna skall göra sig väl förtrogna med de sociala
förhållanden inom respektive distrikt och hos sociala centralnämnden göra
framställningar och framlägga förslag om olika förändringar. Erfarenheterna från Stockholms kommun visar att distriktsnämnderna i mycket stor utsträckning gör sådana framställningar. Det gäller framställningar i olika sociala frågor. där det ankommer på sociala centralnämnden att utfärda rekommendationer eller riktlinjer eller fatta beslut. Ofta gäller framställningarna emellertid samhällsservice av annat slag, såsom frågor om sjukvård
och apoteksservice. busstrafik. postkontor. skolfrågor, kulturuthud etc.
Beträffande den senare typen av ärenden vore det givet vis praktiskt om distriktsnämndernas framställningar kunde ställas direkt till det organ inom
eller utom kommunen, som heslutar i frågan. Diirmed skulle man slippa en
onödigt byråkratisk ordning med handläggning av samma ärenden först i
sociala distriktsnämnden och sedan i socialnämnden. Riktmärket bör vara
att framställningar rörande frågor av utpräglat lokal karaktär skall behandlas av distriktsnämnden. vilken också har den bästa kännedomen om förhållandena inom distriktet.
Likaså bör den sociala distriktsnämnden ges befogenhet att avge yttranden till fullmäktige i vissa grupper av ärenden. Praktiska skäl talar exempelvis för att distriktsnämnd skall kunna yttra sig direkt i stadsplaneärenden som enbart herör det enskilda distriktet. Givetvis måste den sociala distriktsnämnden därvid beakta eventuella riktlinjer som tidigare utfärdats
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av s\H.::ialniimnden. Distriktsnämnd bör liven kunna avge yttranden över
motioner som vtickts i fullmäktige nch som herör enhart de lokala förhållandena i distriktet. Som exempel kan anföras vissa i Stockholms kommunfullmäktige nyligen viickta motioner som berör behovet av samlingslokaler för föreningslivet inom omrädet. handikappanpassning av vissa
hyggnader inom distriktet. uppsh\\ning av ljussignaler vid trafikkorsning
som särskilt berör barn eller pensionärer. utrustning av lekplatser etc. intill
barndaghem. titgiirder av sticial karaktär inom friluftsområden m. m. Andra ärenden som distriktsnämnderna bör kunna yttra sig över ärt. ex. ansökningar om serveringstillstå.nd för restauranger inom det egna distriktets
omriide. anför kommunen.
S1·aiges .wd11110111ers rik.1J("irh1111d framhåller att enligt sol:ialutredningen hör förbudet för distriktsnämnd att inge framställning till fullmäktige stå
kvar i den nya lagen. Förbundet delar inte den åsikten. I konsekvens med
en ökad decentralisering anser förbundet det viktigt att en distriktsnfönnd
har r~itt att ställa förslag till kommunfullmäktige.

19.6 Om utredning vid nämnd

Även kapitlet om utredning vid nämnd tas i mycket begränsad utsträckning upp av remissinstanserna. Av Je remissinstanser som kommenterar
kapitlet gör siirskilt .10 en synnerligen noggrann och utförlig granskning av
utredningens förslag. Övriga remissinstanser behandlar förslagen mera
kortfattat.
19.6. I /11/edande m· utredning

Brott.\fiirehyggandl' r1ldl't framhåller att enligt socialutredningen får vid
utredning samråd med annan myndighet ske med den enskildes samtycke.
Likaså skall samtyd;e inhämtas vid komplettering av uppgifter till utredningen. Vid anhiingiggörande enligt den föreslagna lagen om vård av underårig skall n;imnden dock inleda utredning omedelbart och är inte hunden av denna tystnadsplikt. Eftersom utredningens principförslag i sin helhet syftar till att. så längt det är möjligt. befria socialtjänsten från tvång. är
detta generella krav pft samtycke från klientens sida vid kontakter utanför
socialtjänsten följdriktigt. Rådet anför do<:k vid behandlingen av utredningens förslag rörande tystnadsplikten pä socialtjänstens område viss tvekan inför en alltför starkt bindande sekretess från socialtjänstens sida gentemot andra myndigheter. sl1m har att ta befattning med likartade ärenden.
Datai11spl'kti11111'11 understryker starkt vad socialutredningen anför om
att utredningen vid so<:ial nämnd skall bedrivas med hänsynstagande till integriteten hos den enskilde. Kravet på fullgott heslutsunderlag får inte leda
till dataregistreringar Sllm inneblir obehörigt intrång i enskilds personliga
integritet. Som utredningen o<:kså anger hör inte samråd med annan myndighet fä ske utan den enskildes samtycke. Inspektionen understryker ock-
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så vikten av att den som hörts under utredningen alltid bör bcn:das tillt1ille
att fä ta del av gjord uppteckning och göra de tillägg eller förämlringar som
han finner påkallade.
JO påpekar att enligt 12 § skall socialnämnden utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till
nämndens kännedom och som kan föranleda åtgärd av nlimnden. Detta är
en viktig bestämmelse som kräver vissa kommentarer.
JO uppger att han i sin verksamhet har kunnat konstatera att ett vanligt
misstag~·- 111 begås av socialförvaltningarna gäller just inledande av utredning. Betydande oklarhet synes råda på många håll angående skyldigheten
att slitta igång utredning. främst i barnavårdsärendcn Man verkar inte heller ha klart för sig nödvändigheten av att ha en utredning till grund innan
man vidtar åtgärder. Ot:t är därför inte ovanligt att JO riktar kritik mot socialnämnder för att dessa underlåtit att föranstalta om utredning enligt barnavårdslagen trots att det funnits anledning anta att åtgärder varit påkallade. Nämndernas tveksamhet får tyvärr ofta till följd att åtgärder uteblir eller sätts in alltför sent med följd att åtgärden, när den väl sker. kanske måste bli mer ingripande än om nämnden handlat på ett tidigare stadium. JO
framhåller därför det angelägna i att den nya lagstiftningen ger klart besked
till socialnämnderna om deras skyldighet att i tid föranstalta om erforderlig
utredning. Den föreslagna bestämmelsen i 12 § fyller inte detta krav på
klarhet. Tanken är att nämnden skall inleda utredning omedelbart om åtgärder med stöd av lagen om särskilda bestämmelser om värd av underårig
kan bli aktuella. Är däremot fråga om stöd- eller hjälpåtgärd enligt sm:ialtjänstlagen får utredning inledas först sedan den enskilde genom ansökan
eller på annat sätt vänt sig till nämnden. Man ställer onekligen frågan hur
socialnämnden med dessa utgångspunkter skall förfara i bamavårdsärenden där föräldrarna inte vänt sig till nämnden eller där de inte alls önskar
någon utredning. Är omständigheterna sådana att vård enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av underårig kan komma i fråga får nämnden
visserligen sätta igång utredningen ändå. Men i de flesta fall. där man har
anledning att utreda ett barns förhållanden. kan man knappast redan från
början förutse att ett omhändertagande kommer att bli aktuellt. Tvärtom
önskar man kanske framför allt utreda just behovet av andra hjälpåtglirder
för barnets del. Av betänkandet att döma skulle socialnämnden i det fallet
inte få inleda och genomföra utredningen utan föräldrarnas samtycke. Oetta inger starka betänkligheter. Det säger sig självt att många allvarliga barnavårdsärenden skulle missas. om den mycket stora del av utredningar enligt barnavårdslagen, som f. n. görs och som inte syftar till omhändertagande, skulle fä genomföras endast i den omfattning som föräldrarna accepterade detta. Det är ofta först vid en utredning som det visar sig hur bekymmersam barnets situation är. Det är vidare just i de fall där bristerna i hemmiljön är mest framträdande som man riskerar att föräldrarna motsätter sig
utredning. JO anser det därför nödvändigt att socialnämnderna ges möjlig-
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het att utreda barnavårdslirenden oberoende av förlildrarnas samtycke
också i fall när vård enligt nämnda lag ännu inte är aktuell. JO framhåller
liven att en väl underbyggd utredning många gånger kan fä föräldrarna att
ändra uppfattning så att de senare accepterar de föreslagna hjlilpatgärderna för barnet.
JO föreslår på annan plats i sitt remissyttrande att socialtjänstlagen komplt:tteras med bestämmelser om kommunens primära ansvar för barns levnadsförhMlanden oavsett om barnets föräldrar begär bistånd för dess räkning. JO finner därför lämpligt att bestämmelsen om utredning i sodalnämndslagen knyter an härtill m:h anger att nämnden skall föranstalta om
erforderlig utredning i fall när underårig kan antas vara i behov av bistånd
frän nämndens sida. varvid nämnden inte är bunden av föräldrarnas samtycke till utredning. Att man tagit lätt på problemen med socialnämndernas
utredningar framgår enligt JO även av övervägandena om att avskaffa vissa tvångsmedel vid utredningen. Man utgår här helt enkelt från att alla berörda i allmänhet medverkar frivilligt och hänvisar till att man får överväga
omhändertagande om den underårige eller föräldrarna motsätter sig utredning. Självfallet kan dock inte omhändertagande beslutas på sädan grund.
För vård enligt lagen om särskilda bestämmelser om värd av underårig förutsätts att en utredning genomförts som visar att lagens betingelser är uppfyllda. JO anser därför att lagen bör ge uttryck åt uppfattningen att envar
bör medverka vid barnavårdsutredningar, även om denna principiella skyldighet är osanktionerad.

Helsinghorv kommun framhåller att de föreslagna bestämmelserna om
förfarandet vid utredning efter egen hänvändelse av klienten, vid uppsökande verksamhet. vid ifrågasatt vård av underårig samt i yttrandeärenden
torde kunna användas inom den framtida socialtjänsten. Däremot. påpekar
kommunen, tar socialutredningen inte upp frågan hur det skall förfaras när
anmälningar kommer in om alkohol- eller narkotikamissbruk hos vuxna.
Genomförs majoritetsförslaget och det sålunda inte stiftas särskild lag för
vuxna missbrukare bör anmälningar enligt t. ex. LOB och LSPY behandlas
på samma sätt som föresläs ske vid uppsökande verksamhet; dvs. att socialtjänsten föreslår stöd- och hjälpinsatser och att utredning endast får inledas efter samförstånd med den anmälde. Skulle däremot det alternativa
förslaget om tvång mot vuxna missbrukare upphöjas till lag torde socialtjänstens ide förfuskas. eftersom det av majoriteten skrotade utredningsmaskineriet får rustas upp igen och användas för vai:je anmälan om än aldrig sä banal.
Enligt Borås kommun är det riktigt att utredning jämlikt socialtjänstlagen fär inledas endast på ansökan av den enskilde eller med hans medgivande, dvs. sociala tjänster är i princip serviceerbjudanden. Däremot
tycks det föreligga vissa oklarheter när utredning avser åtgärder jämlikt lagen om värd av underårig. Här skall nämnden utan vederbörandes samtycke kunna genomföra utredningen. I vilka lägen inträder denna rätt? Kan
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socialnämnden t. ex. med stöd av lagen inleda utredning mot vederbörandes vilja vid fall av snatteri. enklare skadegörelse ett'.'! Beträffande socialnämndslagens 12 ~ önskar kommuncri en komplettering. som stadgar bl. a.
att olägenhet och obehag inte i onödan för vållas den enskilde samt slår fast
att utredning skall vara allsidig. Det iir viktigt för den enskildes rättssäkerhet, menar kommunen.
Sverige.i· socionomers rik.1:fi"irh1111d framhåller att socialutredningen. beträffande uppsökande verksamhet. siiger att förhållanden kan framkomma
"som bör föranleda insatser från niimndens sida" och att utredning "endast i samförstånd med den enskilde" bör inledas. Redan i niista stycke
anges att i situationer där vård av underårig utan samtycke kan vara aktuell skall nämnden inte vara bunden av samtycke för att genomföra utredningen. Förbundet instämmer i att detta kan bli nödvändigt. Diskussion
om tolkning av detta förs på flera håll. Förbundet ger följande tolkning:
Även där insatser med samtycke påbörjats eller utredning igångsatts eller
förhållandet redovisats efter uppsökande verksamhet skall socialtjänsten
ha rätt/skyldighet att göra utredning för eventuella åtgärder utan samtycke.

/9.6.2 Ti•ångsmedel m. m.
Brottsförehyggande rådet påpekar att socialutredningen framhåller att
särskilda tvångsmedel inte behövs vid stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen. Vid utredning enligt den föreslagna lagen om vård av underårig skall
nämnden dock kunna begära handräckning för att genomföra läkarundersökning. Några tvångsmedel för hämtning till förhör och vid hembesök anses inte behövliga. Rådet ifrågasätter om inte tvångsmedel i form av handräckning kan motiveras i vissa fall. i huvudsak sådana som avses i 18 ~
BvL. Ändamålet med handräckningen skulle i sådana situationer uteslutande vara att bereda tillträde till bostaden för socialarbetare. som sedan kan
bearbeta den akuta situationen med de medel som socialtjänsten förfogar
över. Sätter man in sådana tvångsmedel tidigt. kan detta underlätta ett
snabbt och ändamålsenligt ingripande i akuta krissituationer utan att
tvånget därför behöver vidmakthållas eller negativt inverka på den fortsatta behandlingen.
Sveriges socionomers riksförbund instämmer inte i förslaget om att polishandräckning även i fortsättningen bör vara möjlig vid läkarundersökning av underårig. Förbundet menar att läkaren och socionomen i sådana
fall själva bör söka upp den unge.
19.6.3 Dokumentation och insyn

I fråga om dokumentation delar dataimpektionen utredningens i avsnitt
37 .3.4 framförda uppfattning, utom såvitt avser den enskildes insyn, som
bör vara oinskränkt.
JO ifrå.gasätter inledningsvis vad socialutredningen anför på s. 582 i be-
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tänkandet om socialniimndcns skyldighc:t att dokumentera vad som kommit fram vid utredning. Där anges bl. a. att utredningcn skall begränsas till
uppgifter om vilka ätgiirder som vidtagits och skälen för de~sa. Vidare
skall uppgifter ~om innefattar subjektiva värderingar inte fä förekomma.
Enligt JO:s mening bör dokumentationsskyldighetcn rimligen omfatta
iiven uppgifter om l'ltgärder som övervägts men av olika skäl inte genomförts samt om de iiverväganden som legat bakom dessa bedömningar. lntc
heller kan man kräva att subjektiva värderingar inte skall fö förekomma.
Vissa uppgifter är av det slaget att de endast kan lämnas i form av en subjektiv värdering. De behöver för den skull inte vara irrelevanta. Vad som
åsyftats är mahii.nda att uppgifterna skall vara underbyggda och av betydelse för ärendet och att Je inte bör innt:fatta förklenande värdeomdömen
om klienten. Generellt bör gälla att dokumentation. för att vara godtagbar.
måste omfatta alla uppgifter som är nödvändiga för en rättvisande bedömning sflväl av det enskilda i\rendct som av ärendets handläggning. Även
med hänsyn till att det yttersta ansvaret för ärendenas handläggning inte
åvilar tjänstemännen utan de politiska förtroendemännen är det viktigt att
dokumentationen inte görs alltför sparsam. Politikerna måste således ha
möjlighet att sätta sig in i enskilda ärendens handläggning och kontrollera i
vad mån tjänstemännen följt nämndens riktlinjer och intentioner. Självfallet kan inte nämnden kontrollera alla enskildheter. Det bör emellertid finnas möjlighet att göra stickprovskontroller liksom att undersöka speciella
frågor. t. ex. om en viss tjänsteman fätt kännedom om att ett barn farit illa
och vilka åtgärder som i så fall vidtagits. En sak som nämnden ofta borde
ha anledning att fråga sig är om tjänstemännen i tillräcklig omfattning för
upp ärenden för beslut i nämnden. Konsekvensen av att en tjänsteman underlåter att färdigställa en utredning och förelägga nämnden förslag till beslut är att nämnden aldrig får kännedom om ärendet. Om tjänstemännens
dokumentation i form av journalanteckningar dessutom är torftig kan allvarliga missförhällanden inom en socialförvaltning undgå att upptäckas.
Enligt JO:s erfarenhet är det ofta oklart för socialarbetarna när och i vilken
omfattning dokumentationsskyldighet föreligger. Dessa praktiskt väsentliga frågor bör därför kommenteras och klarläggas.
Beträffande rätten till insyn för den enskilde anför JO, att enligt utredningens förslag bör den enskilde hållas underrättad om de journalanteckningar som förs om honom. Anteckningarna bör. när det är möjligt, upprättas tillsammans med honom och i annat fall bör han i efterhand få ta del
av dem. Hur man har tänkt sig att detta skall gå till i praktiken är oklart.
Det är självfallet av stor vikt att den enskilde känner sig ha full insyn i sitt
ärende. JO framhåller emellertid att denna allmänt accepterade princip inte får tolkas som att joumalantcckningama skulle kunna upprättas i något
slags samråd med den enskilde med rätt för denne att påverka anteckningarnas innehåll. Så kan bara vara fallet i mycket begränsad omfattning,
nämligen då det rör sig om rena rättelser av felaktigheter o. d. Socialnämn-
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den fär såsom myndighet anses ansvarig för att anteckningarna är riktiga
och utförliga. En socialassistent kan sålunda knappast underlåta att anteckna en för ärendet relevant uppgift av det skälet att klienten inte vill att
uppgiften skall finnas med. Såväl utredningar som journalanteckningar
skulle annars kunna bli fullständigt missvisande JO anser att förvaltningslagens regler om rätt till insyn i princip är fullt tillräckliga för att tillgodose
önskemålen om att klienterna inte skall vara okunniga om socialtjänstens
uppgifter om dem. Det nu föreslagna tillägget om att klienten bör hällas undeITättad om innehållet i journalanteckningarna verkar därför inte särskilt
angeläget. Det kant. o. m. fä negativa konsekvenser på så sätt att socialarbetarna drar sig för att anteckna sådana uppgifter som man tror kommer
att uppfattas negativt av klienten. även om uppgifterna är i sak riktiga och
relevanta.
Sverigt'S socionomers rik.1fiirh11nd delar utredningens synpunkter på en
begränsad dokumentation och på rätten för den enskilde att delta i upprättande av anteckningar och/eller ta del av dessa.
Socialutredningens påpekande att anteckningar i dag innehåller ingät:nde redogörelse för bl. a. personliga förhållanden stämmer säkert. Förbundet anser dessutom värt påpeka att anledningen många gånger är de kontrollfunktioner socialarbetarna åläggs av förtroendemän och revisorer. En
förändrad fördelning av beslutsrätt skulle resultera i förenkling också av
dokumentationen.
Enligt LRF bör. för att vårdinsatserna skall ge ett tillfredsställande resultat. den enskilde beredas tillfälle att ta del av uppgifter som ligger till
grund för beslut rörande honom. Utredningens förslag att undantag från
uppgiftsskyldighet bör fä förekomma måste tillämpas restriktivt. Utredningens beskrivning i denna fråga är inte tillfredsställande utan en ytterligare konkretisering bör ske.

19.7 lJnderårigs hörande m. m.

Endast tre av remissinstansema kommenterar särskilt socialutredningens förslag om regler i socialtjänstlagen för mal och ärenden där umleritrig
hörs. Ett fåtal andra remissinstanser tillstyrker utredningens förslag utan
särskild motivering eller lämnar förslaget utan erinran.
Utredningen om barnens räl/ anför att socialutredningen har med hänvisning till nu gällande regler föreslagit en bestämmelse om att barn som
fyllt 15 år skall ha rätt att själv föra sin talan i mäl eller ärenden enligt socialtjiinstlagen. Vidare har socialutredningen ansett att i vart fall barn som
fyllt 15 år skall höras i utredningar. Beträffande frågan i vad mån yngre
barn skall höras i utredningen eller kallas till rätten har socialutredningen
ansett att det bör ankomma på den som utreder resp. länsrätten att avgöra i
varje enskilt fall. Utredningen om barnens rätt anser att under alla förhållanden skall barn som fyllt 15 år ha den rätt som socialutredningen före-
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slagit. Möjligen ;1r äldersgränsen 15 ~1r alltför hög. Utredningen om barnens
riil t avser att i sill eget arbete ilterkomma till fri1gan om i vilken utstriid.ning och vid vilken i1h.kr harn själva skall fri fiira sin talan od1 ha dit att hli
hörda.
S1·erige.1· socio110111er.1· riÅ..1:f('irh1111il instiirnmer i att del

itr nödv;indigt att

med kunnighet berätta för barnet om de insatser som är aktuella. Förbundet poängterar siirskilt vikten av att barnets mening sä limgt möjligt inhiimtas även före det barnet fyllt 15 lir.
Enligt LRF bör underarig i största möjliga utsträckning f<'1 tillfälle att
komma in med synpunkter. Utredningen har angivit en :1ldersgräns p~1 15
ar efter vilken barnet alltid hör medverka. LRF anser med hänsyn till
barns mognad vid skilda tidpunkter att även harn under 15 t1r i största möjliga utstriickning hör höras.

19.8 Förfarandet vid nämnd
I likhet med övriga kapitel under avsnittet social nämnd tar remissinstanserna i mycket liten omfattning upp socialutredningens överväganden
och förslag i kapitlet förfarandet vid nämnd. Den kritik som ges är i huvudsak positiv. men tvt1 remissinstanser, JO och Götehorg.1· kommun ifrttgasätter några av delfrågorna i kapitlet. JO anser bl. a. att reglerna om
kommunikation fått alltför vid omfattning och Göteborgs kommun är tveksam till den utformning som bestämmelserna om personlig inst;tllelse inför
socialnämnd fätt i hetiinkandet.
19.8./ Tolk

Skolii1·erstyrelse11 framhMler att socialutredningen erinrar om myndighets riitt att i vissa fall anlita tolk enligt 9 § förvaltningslagen och att utredningen konstaterar att bestämmelsen endast utgör en rekommendation.
Styrelsen anser det angeläget att denna möjlighet används och päpekar att
det vid upprepade tillfallen framhållits att lagtextens ord "fär anlita tolk"
bör uppfattas som "hör anlita tolk". Styrelsen har i skrivelse till justitiedepartementet begärt att en stidan ändring skulle införas beträffande personer som är allvarligt hörsel- eller talskadade. Den av regeringen tillsatta
s. k. hyråkratiutredningen har fatt i uppdrag att pröva frågan om en eventuell ändring av lagen.
Den intensifierade utbildningen av kontakttolkar fr. o. m. budgetåret
1977 /78, som syftar till att utbilda 7 200 kontakttolkar under en fyraårsperiod, kommer att innebära en avseviird höjning av standarden på tolkarna
här i landet. Ett av de huvudomrflden som studeras inom kontakttolkuthildningen är socialtolkning. För skolans vidkommande är detta en avsevärd förstärkning av dess möjlighet att nå kontakt hl. a. med hemmen. anför styrelsen.
Enligt S1·eriges lii"-arfiirh1111d bör möjligheten att anlita tolk utnyttjas så
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snart man har att göra med en klient som inte helt l:ichlirskar det svenska
sprf1kct. Det hör ocksi1 vara ett krav att man anlitar en professionell tolk.
l't1 denna punkt syndas det mycket i dag inom socialviirdcn och sjuk vi1rJcn. Samhlillets sparsamhctsivcr ff1r inte strikka sig sr1 1:1ngt att man anlitar ni1gon tjiinsteman. anhörig eller arbetskamrat som tolk. Det lir sviirt att
tolka och det krlivs utbildning.
/9)i.2 Personlig i11s1iillclse i1(/i"ir .1ocia/11ii111llll

*

Gii1ehorgs komm1111 framhi"dlcr att i 17 i förslaget till sucialnlimndslag
föresbr utredningen att den som har rlitt att yttra sig enligt denna lag eller
fiin·;dti:ingslagen skall ha riitt att ft1 företräde inför niimnden om ej siirskilda sbl föranleder annat. - Kommunen pekar hlir pt1 att lagtexten givits en
formulering som ger den enskilde rätt att fä fiireträde inför niimnden in plcno i alla typer av lirenden oavsett pt1 vilken niva ärendet normalt avgörs
inom förvaltningen. Ocksi1 delegerade ärenden kan pt1 detta slitt bringas inför nämnden. Denna ordning kan för de större kommunerna komma att innebära en pi1taglig merbelastning på ett redan krävande nlimndarbete.
Kommunen anser diirför att rätten till företriide inför socialnlimnden in
pleno bör begränsas stl att det gäller blott vissa typer av ärenden eller i
ärenden som regelmässigt avgörs av nämnden in pleno. I sammanhanget
bör erinras om att den enskilde som inte åtnöjes med besluten har andra
möjligheter att ta vara på sin rätt. t. ex. möjligheten att anföra besvär.
Hl'isinghorgs 1'01111111111 däremot tillstyrker förlaget om den enskildes rätt
till personlig inställelse inför nämnden i alla ärenden.
19.8.3 Kom1111111ika1io11

**

JO finner att 15 och 16
i förslaget till socialnlimndslag klargör pä ett
föredömligt enkelt sätt vilka regler i förvaltningslagen som skall tillämpas
hos socialnämnden. JO framhäller emellertid de avsevärda praktiska förändringar som förslaget kommer att innebära. Enligt utreuningcns mening
avser man med myndighetsutövning bl. a. de flesta situationer diir det allmänna tillhandahäller nyttigheter till pris eller villkor som inte kan anses
marknadsmässiga. Denna tolkning kan i princip vara riktig. Hiirigenom

kommer dock ett mycket stort antal ärenden. vilka hittills varit uteslutna
frän förvaltningslagens tillämpning pä grund av att besluten endast kan
överklagas genom kommunalbesvär, att bli underkastade de i 16 ~angivna
reglerna. bl. a. reglerna om kommunikation. Här kan nämnas ärenden om
fördelning av daghcmsplatser och pensioniirsbostäder. JO ifrägasiitter om
det lir praktiskt genomförbart att upprlitthälla ett krav pt1 fullständig kommunikation i alla dessa fall. Det torde innebära stora svtirighetcr att låta alla som förbigätts i kön fä tillfälle all yttra sig över de omständigheter som
gjort att någon annan beviljats förtur. Som tidigare niimnts har denna fri1ga
visst samband med frågan om vem som bör ha rätt att anföra besvär över
beslut om rätt till bistånd. I den män ntigon har rätt att anföra förvaltnings-
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besvär över ett beslut bör han rimligen ockst1 ha rätt att få del av underlaget för beslut<?! och tillfalle att yttra sig över detta. Vidare förcsläs genom
ett siirskilt tillägg till 16 att ifrf1gavarande regler i förvahningslagen skall
tilliimpas även dä yttrande avges till annan myndighet i ärende som gäller
myndighetsutövning hos denna. JO finner det oklart hur denna bestämmelse skall tillämpas. För det fall att socialnämnden genomför en utredning.

*

vilken skall ligga till grund för n~immlcns yltrande till den andra myndigheten. skall givetvis vad som framkommit vid utredningen kommuniceras
med den enskilde sä att kompletteringar vid behov kan göras. Detta synes
följa av allmänna regler. Att i detta avseende skilja pi1 olika slag av utredningar alltefter syftet med utredningen synes inte lämpligt. Man M1gar sig
diirf"ör vad som avses med det särskilda tillägget i 16 ~- Menas att en framställning om yttrande frän annan myndighet alltid skall kommuniceras med
den berörde innan niimnden avger yttrande'? Om detta är meningen synes
förslaget vara överdrivet. I de fall där det är fråga om att avge yttrande till
domstol kan man utgä fr~m att den enskilde känner till att yttrande begii.rs.
Vidare sker kommunikation hos domstolen sedan yttrande avgetts. Ytterligare kommunikation hos socialnämnden synes då obehövlig. fränsett det
fallet att den enskilde bör fä tillfälle att paverka en eventuell utredning.
Kommunikation i dessa och liknande fall kommer såvitt JO kan förstå endast att fördröja handläggningen.

/9 .R .4 Ö1·riga .frclgor
Helsingshorgs kommun tillstyrker all kommunallagens regler om hur

protokoll skall föras skall tillämpas utan de undantag som i dag finns i de
sociala v;'irdlagarna samt att reglerna om motivering enligt 17 förvaltningslagcn skall tillämpas i slutliga beslut i kommunalbesvärsärenden inom
socialtjänsten om lirendet innefattar myndighetsutövning.
När det gäller beslutsmotivering tillstyrker LRF bestämmelsen att motivering alltid skall förekomma om ärendet innefattar myndighetsutövning. I
många fall förekommer att en beslutsmotivering endast innehtillcr hlinvisning till lagtext eller bestämmelser som inte är tillgängliga för den enskilde.
En sädan motivering är inte tillräcklig. LRF anser därför att ett beslut mt1ste motiveras med hänvisning till de faktiska omständigheterna i fallet.

*

20

Socialtjänstens samverkan med andra verksamhetsområden

20. I Allmänt om samverkan
20. /.I Allmiinna sy11p1111k1er
Sl'C:a hol'räll framhäller att ell väl utbyggt samarbete myndigheter emellan ofta kan vara nödvändigt för att en önskad helhetssyn skall kunna tilllämpas. Hovrätten ställer sig emellertid kritisk till tanken att den enskilde
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skall fa hindra samri1d mellan socialtj;instcn och andra myndigheter och organisationer.
l\l/111marrcl11e11 i Giitl'horR betonitr ati det redan i dag finns hchov av
samverkan mellan förvaltningsdomstolarna och srn.:ialviirden. En ömsesidig k~innedom om respektivc verksamhct samt utbyte av erl"arenhetcr.
kunskaper och ideer har visat sig vara av stort värde från flera synpunkter.
Hittills har det för kammarr~ittens del förekommit samverkan cndast i begr;insad omfattning. Sålunda har representanter för socialviirdcn medverkat vid förvaltningsdomarmötcn när sm:iala frägor har behandlats, och
personal frän kammarrätten har deltagit i vissa arrangemang av socialförvaltningen i Göteborg. Erfarenheterna av detta ömsesidiga utbyte är för
kammarrättens del i högsta grad positiva. Kammarrätten anser att det är
angeläget att ut vidga dcnna samverkan. Ol:kså nya samverkansformer bör
kunna prövas.
Socialnämndernas och förvaltningsdomstolarnas verksamheter kommer
ocksä i framtiden att ha mänga beröringspunkter. Även enligt den nya sociallagstiftningcn kommer stllunda enskilda att ha möjlighet att föra talan
mot socialnämndens beslut i flera fr11gor. I mM enligt den särskilda vårdlagcn ligger beslutanderätten hos länsrätten. Den grundläggande utredningen i dessa mtil skall emellertid göras av socialnämnden. som också kommer att initiera mi'llen hos länsrätten. I mäl om verkställighet enligt 21 kap.
föräldrahalkcn kommer socialnämndens medverkan även i fortsättningen
att vara av v;isentlig betydelse. Förvaltningsdomstolarna och socialnämnderna kommer således liksom i dag att i flera avseenden möta problem av
liknande slag eller ställas inför frägor där den ena myndighetens bedömning kan förutsättas påverka den andras handlande. I många avseenden är
det nödvändigt för förvaltningsdomstolarna att känna till vilka resurser
som står till huds i kommunerna för det sociala arbetet och hur arbetet bedrivs.

Allt talar enligt kammarrättens mening för att en ökad samverkan mellan
förvaltningsdomstolarna och socialnämnderna kan förbättra förutsättningarna såväl för rättskipningen som för det sociala arbetet.
Socials1yrdse11 uppfattar utredningens förslag om samverkan i olika former som ett medel som gör dct möjligt för kommunen att åta sig det yttersta ansvaret för inv{111arna. Det är därför angeläget att förutsättningarna för
samverkan förbättras genom de regler som styr verksamheternas innehåll
och organisation och att samverkan inte läggs p11 som ett extra krav på en
redan etablerad verksamhetsform.
Styrelsen har i dag goda erfarenheter av försöksverksamheter kring
samverkan mellan främst socialvård och hälso- och sjukvård. Erfarenheterna har visat att det krävs viss organisatorisk anpassning av verksamheterna för att kunna utveckla ett samarbete, som kan bedrivas i enkla former och utan omständlig administration. Sådana organisatoriska förutsättningar lir bl. a. geografiskt avgränsade upptagningsområdcn för verksam-
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hetcrna, samma princircr fiir iircnuefiirdclning inom omrädct m.:h lokalmiissig närhet till varandra. 1nom socialtjiinsten finns det ocksr1 hehov att
sanwruna de olika delfunktionerna sr1som äldreomsorg. harnomsorg och
hehandlingsarhete för att ästadkomma hättre m:h effektivare resursutnyttjande. Personal som medverkar i samhiillsrlancringen, i det allmiint förebyggande arhetct och i det sociala behanulingsarbetct mt1ste kunskarsmässigt och organisatoriskt n~irma sig varandra. Meningsfull samverkan förutsätter ocksi1 att de sociala tjiinsterna koncentreras. avgränsas och i möjligaste m;1n samordnas unuer kommunalt huvudmannaskar. Härigenom
markeras socialtjänsten som en resurs för speciella behov m:h en samverkansrartner för andra verksamheter.

Uinsstyrt'/.1·1·11 i B/cJ..inKC /iin är av den uppfattningen att samverkan med
andra organ iir en förntsiittning for att socialtjiinsten skall kunna fungera.
Inte minst i plancringsarhetet miistc skyldighet till samverkan med andra
organ finnas. Kostnadskriivande resurser kan användas över huvudmannaskapsgränser. Samverkan med skola. polis, arbetsförmedling och arbetsmarknadens parter rt'1 det lokala rlanet är nödvändig. men samverkan
med landstinget och dess olika funktioner ter sig som ett oeftergivligt krav.

S1oc/../10/111s J..01111111111 och Fifre11i11g1'11 Si·l'l"iges socialclwfrr ställer sig
rositiva till att utredningen betonat hehovet av samverkan i mer genomgripande form. Socialtjiinsten kan inte ses som ett frän övriga samhällsfunktioner skilt verksamhetsomrt1de. För att socialtjänsten skall kunna verka i
enlighet med de uppstiillda mtilen och fä möjligheter att tillfredsställa de
förväntningar som blir en självklar följd av utredningens förslag. krävs ett
intensivt samarbete med olika samhällsorgan.
Enligt \!iistcrtl.1· /..01111111111 är socialutredningens belysning av olika samarhetsornraden och frägestiillningar så uttömmande som det i en utredning
av detta slag finns anledning vara. Enligt kommunen bör SOl:ialutredningens ställningstagande vara en lämplig utgangspunkt för centrala ämbetsverk och kommun- och lanustingsförbunden att genom centrala initiativ
och riktlinjer stimulera samarbetet pli lokal niva .
.'frerigcs J..11mm1111a/1jiinstcmw11rn.fhrh1111d anser att socialutredningens
förslag förutsätter en nära samverkan mellan en rad förvaltningar och
myndigheter. Förbundet understryker behovet av samverkan inte minst
för att undvika kompetenstvister och för att möjliggöra ett förhättrat resursutnyttjande. Ett förbättrat erfarcnhetsutbyte från de försök med olika
samverkansmodeller som prövats. borde söka ~1stadkommas.

20 .1.2 LaR,fi/st a11s1·ar
Socialutredningens förslag. att lagfästa socialnämndens ansvar för att
samverkan med andrn organ i samhället kommer till ständ, tas positivt
emot av remissinstanserna. De llesta uppger helt kort att de tillstyrker förslaget. men nt1gra fä remissinstanser utvecklar något sin syn pa varför ansvaret för samverkan bör lagfästas.
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Li11kii11i111:s ko1111111111 anser det logiskt. som en k11nsekvens av det yttersta ansvaret. att sPL·ialtjiinsten for ett lagfäst ansvar för att niidviindig samverkan med andra organ pi1 det sociala och 1rn:dicinska 11iltet kommer till
slttnd.
Enligt De handikappade.i

rik.~fi'irh1111d

kan

ansvarsomr~1dena

för olika

myndigheter vara oklara. Gränsdragningsproblem uppstilr och den enskilde kommer i kläm. Ett typiskt exempel pf1 detta är ansvarsfördelningen
mellan hemsjukvård och social hemhjälp. Att det kommunala ansvaret för
att ta initiativ till en samverkan lagfasts anser förbundet diirför vara positivt.
Även S1·erigc.1· soci111111111cr.1· rik.1:fi'irh1111d är positivt till ett lagstadgat ansvar för socialnämnden. Men en förutsättning för att detta skall vara genomförbart är. enligt kommunen. att det finns motsvarande lagstadgad
skyldighet m:ksti inom andra verksamhetsomräden.
Suntl.ffa/1.1· ko1111111111 framhåller att socialnämnden är ofta det organ som
kommer den enskilde närmast. Från den synpunkten stöder kommunen
förslaget att ansvaret för att samrt1d kommer till st{111d skall ligga pti socialnämnden. I de situationer när den enskilde vhrdas av annan huvudman.
m<,ste dock initiativet till samverkan komma från denna huvudman.

20.1.3 Formcma fi'ir .1·wm·er/..an samt hehm· m· centrala direkt il· eller rikrli1~ja

Utredningens uppfattning att formerna för socialtjänstens samverkan
med andra organ i samhället och med frivilliga organisationer inte bör bindas i lagstiftningen har tagits upp av många remissinstanser. Endast med
några fä undantag är remissinstanserna positiva till att formerna för samverkan inte binds i lagstiftningen samt till att samverkan stimuleras och
stärks genom centrala direktiv eller riktlinjer. Bland de remissinstanser
som tillstyrker utredningens uppfattning i denna fråga märks rikstlklagarcn, bro11.1fiircbygga11de l"<iclet, statskomoret, rik.1·rn·isio11s1·er/..ct, lä11.1".1·1.,·re/sc11 i Ji)nkiit>ings liin, siarens ha11dikappr1/d, Ciiireborgs. Hortls. Vara,
Örl'hro. Gifrlc. Vilhelmina och Norrkiipin,::s kommrmer. S1·c11s/..a 11y/..1erhers1·1/rd~:fi"irh1111der. S1·eriges socio11on~f(irh1111d, 1CO samt S1·1•11ska riida
kors er.

Malmii och Lulctl k111111n1111l'r. De Jw11di/..ap1>ades rik.1:fi"irh1111d. Fiire11inge11 S1·eriges frii·årdstjii11.1·11•111ii11 samt S1·e11ska kyrkans diako11i11äm11d
är övervägande negativa till vad utredningen anför om formerna för samverkan.
Rikstlklagarl'n anser att de föreslagna samarbetsorganen kan komma all
medföra stora fördelar för samarbetet. Socialstyrelsen bör dock utfärda erforderliga anvisningnr. sti att bristen pti fast form icke leder till att samverkan kommer att fungera mindre väl i vissa kommuner.
Bro11.1fiirchyggamll' riidn framhtiller att oavsett vilken omfattning socialtjänstens medverkan kommer alt rn. bör stor vikt läggas vid den prakt is-
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ka utformningen av samarbetet mellan socialtjiinst1::n och andra samhtillsorgan.

S1a1.1·/..0111ore1 m;h ri/...1·n·risio11.1·1·er/..c•1. som delar utredningens uppfattning att -;amverkan inte bör hindas i alltför fasta former. understryker att
det iir angeHiget att olika samverkanspn1jckt fortlöpande avrapporteras
od1 utviirderas så att erfarenheterna kan omsiittas till allmiinna räd för
samverkan. Utan att detaljreglera bör förutsättningar skapas som gör det
möjligt fiir olika t1rgan och myndigheter att samverka efter enhetliga mönster. Frt111 denna utgfrngspunkt blir det av siirskild vikt att det på centralt
hiill finns en överblick och en möjlighet till kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan l1)ika huvudmän.
Enligt lii11s.1·1yrd1·c·11 i .fii11/..1)pi11g.1· lii11 bör formerna för samverkan inte
bindas i lagstiftningen med hänsyn till att det finns alltför manga och heterogena frf1gor som m;'1ste lösas - var och en genom olika former av samverkan. Kommunernas olika storlek gör också att bundna former av samverkan som kan passa alla kommuner är svåra att fastställa. Det är emellertid synnerligen viktigt att l·entrala r;id beträffande samarbetet ges myndigheter och organisationer. Inte heller formerna för samverkan mellan
barnavi'trdsnämnJ. skola och polis hör regleras genom författningsbestämmclser. I stället bör det ankomma pä socialstyrelsen att efter samråd med
skolöverstyrelsen. rikspolisstyrelsen. kriminalvårdsstyrelsen, brottsförebyggande rådet och Kommunförbundet utfärda råd beträffande samarbetets uppläggning i kommunerna.

S1a1ens lu111cli/..apprl1d, som instlimmer i behovet av ett väl utvecklat
samarbete mellan olika samhällsorgan. frågar sig hur detta samarbete
praktiskt skall kunna realiseras och vilka ytterligare resurser det skall anses kräva. Dessa problem har utredningen tyvärr inte gatt närmare in på
utan de överlämnas i stort sett till kommunerna. Visserligen framhåller utredningen behovet av centrala direktiv för samverkan och speciellt angelägenheten av riktlinjer för samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och
sjukvi1rden. men det sker i ytterst svepande ordalag. Det måste understrykas att samverkan aldrig iir ett mål i sig.
GiilC'horR.I' /.;01111111111 delar utredningens uppfattning att formerna för
samverkan inte hör bindas i lagstiftningen. Enligt kommunen föreligger
emellertid ett stort behov av centralt givna riktlinjer och räd för hur olika
behov av samverkan lämpligen bör t1stadkommas och organiseras. Det hade varit av viirdc om utredningen genom exempel hade försökt göra en mera pt1taglig insats för att fylla denna brist. Det är nu i praktiken vanligt att
samarbctsfritgorna avses lösas genom att man skapar särskilda samarbet~
grupper. Samarbetet blir dft liitt betraktat som en uppgift som tillkommer
utöver de uppgifter en organisatorisk enhet redan har. Att delta i samarbetsorgan kan dfi komma att uppfattas som ni'lgot extra. något som man gör
om det finns tid och ork. inte nägot som primärt har att göra med möjligheterna att fullfölja de egna arbetsuppgifterna.
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Örchro k.01111111111 framh~dlcr att när det g~illcr formerna för samverkan
presentt:rar utredningen en rad exempel men nitgra egentliga förslag Higgs
inte fram. Detta är naturligt eftersom förhällandena varierar frän ort till
ort. Kommunerna bör därför ha frihet att utforma sin samverkansorganisation efter lokala förutsiittningar. En fortsatt statligt stödd försöksverksamhet i kommuner av olika storlek och struktur bör dock enligt kommunens
mening komma till stånd .
.'frenska riida korset pekar på att socialutredningen vidht1ller att formerna för samverkan med frivilligorganisationerna inte bör bindas i lagstiftningen. I betänkandet saknas en klar precisering av den icke offentliga socialvärdens roll. vi/kel gör att osäkerheten i arbetsfördelningen mellan
samhällelig och frivillig socialvärd kvarstttr. Även om formerna för samverkan inte bör bindas i lagstiftningen hade det dock varit önskvärt att utredningen lämnat tydligare anvisningar om var gränserna lämpligen bör
dras. Det enda konstaterande som görs i denna riktning är att frivilliga organisationer i allmänhet inte bör starta nya institutionella vänlresurser.
som det ankommer på det allmänna att tillhandahttlla. om det inte finns bärande motiv för avsteg fritn denna huvudprincip. Detta är ett ställningstagande som organisationen principiellt stöder.
Av de remissinstanser. som är övervägande negativa till vad socialutredningen anför om formerna för samverkan. ställer sig Malmö kommun frågande till att utredningen inte går fastare och mera konkret fram med synpunkter på hur lokal samverkan och lokalt samarbete kan föras vidare ut
och initieras i de många kommuner. där sådant samarbete ännu ej i praktiken fungerar trots kanske i grunden gemensamma värderingar och upplevda förpliktelser gentemot en gemensam helhetssyn. Socialutredningen
missar här en möjlighet att hjälpa denna utveckling åstad. Man talar om att
diskussioner fortsatt bör föras med socialstyrelsen och även skolöverstyrelsen och att med ledning av efterhand gjorda erfarenheter riktlinjer för
samverkansformer skall utarbetas. Delta blir i någon män att "kasta in jästen efter bullarna!"
Luleå kommun anser att socialutredningen inte tillräckligt analyserat de
medel och metoder som krävs för att samverkan skall fä någon effekt.
Ha11Jikappji'frb11ndens ce11tralkommitll; och De handikappades riksfiirhund anser att socialutredningen inte tillriickligt klart anger hur samarbetet
skall fungera i praktiken utan överlåter till kommunerna att finna lämpliga
former för samverkan och samarbete. Stor risk föreligger därmed att utvecklingen av samarbetet kommer att skjutas på framtiden. Man betonar
här betydelsen av att konstruktiva samarbetsmodeller utformas. Erfarenhetsmässigt vet man bl. a. från olika försöksverksamheter att detta samarbete ofta stöter på betydande svårigheter som i förlängningen leder till att
den handikappade kommer i kläm.
Fiireningen S1·aige.1· frivårdstjänstemän finner att socialutredningens
ställningstagande i de övergripande samverkansfrägorna är vaga och till
19 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr. I. Del B
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nästan intet fiirrliktande. Beträffande formerna för samarhetet säger utredningen inget annat iin att det iir viktigt all organ för samverkan hildas. Fiireningen menar att bestiimmclser av tvingande karaktär skall utfärdas om
all det skall hildas samarbetsorgan i varje kommun. Socialtjänsten bör härvidlag åläggas en samordnande funktion. E11 si1dant organ skulle kunna
samla och vidarebefordra information om sociala problem. göra respektive
huvudman upprniirksam p;1 vilka prohlem som finns rn:h hur de kan tttgärdas samt även samordna den förebyggande verksamheten. Enligt socialutredningens förslag t1vilar sådana här arhetsuppgifter ytterst sm:ialniimnden
men det bnrde vara en styrka för hela det socialvt1nlande arbetet om alla
berörda instanser samordnar sina insatser. De lokala kriminalvärdsorganen skulle ha en naturlig roll i delta sammanhang.
Enligt Sn·11s/..a /..yr/..a11s dia/..011i11iim11d måste lagtexten om samverkan
mellan socialtjänst och frivilliga organisationer skärpas hetydligt om den
öppna allityd till samverkan. som utredningen gör sig till tolk för. ej skall
stanna pt1 papperet.
20.1.4 Grii11sdrag11i11ge11 111ella11 social(iii11stc11 och andra orga11

De remissinstanscr som tar upp gränsdragningen mellan socialtjänsten
och andra organ pekar på all socialutredningen enligt deras uppfallning
borde klarare och entydigare ha angivit gränserna för socialtjänstens ansvarsomrt1de.

Bro11.1fiirehyRRlllUle r1lde1 hävdar att socialtjänstens ansvarsområde inte
tillräckligt konkret redovisats.
Sociafa-tyrelsen slår fast all sjukvtirden och socialvärden arbetar med var
sitt verksamhetsomrr1de och att de skall fortsätta utveckla sina kunskaper
inom respektive omrt1de. Diirmed blir det viktigt all området för socialt respektive medicinskt arhete avgränsas för att undvika att parallella resurser
byggs upp. Styrelsen pekar på att socialutredningen i vissa av sina förslag
- t. ex. vad gäller PRU-verksamheten - gått från denna grundläggande
princip.
Enligt stats/..ontoret och ri/...1·re1·isio11.1·1·erket krävs inom vissa områden
en närmare reglering av ansvarsförhttllandena mellan främst kommunerna
och sjukvårdens huvudmän. Detta gäller t. ex. äldreomsorgen och vtmlen
av missbrukare.
20. / .5 Sa111arbe1sorga11 fiir skilda 0111riide11 och siirs/..ilda .fi·ägor
Socialutredningen framhåller i sitt slutbetänkande att. med hänsyn till
vad som nu anförts i remissvaren heträffande principbetänkandet. det är
viktigare att samarbetsorgan för skilda områden och sii.rskilda frågor kommer till stånd än att olika samarbetsorgan inom en kommun förs samman
till ell enda organ. Utredningens uppfaltning delas av vissa remissinstanser men inte av andra.
Stal.l'/..011tore1 och ri/...1·re1·isio11.1·1·er/..1'/ anser. i likhet med utredningen.
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att det är viktigare alt samarhele för skilda omrädt:n och särskilda frågor
verkligen kommer till stånd i det rraktiska arbetet iin att olika samarbetsorgan inrättas.
Spri betonar alt det iir nödvlindigt att antalet samarbetsorgan begränsas
samtidigt som det m{1sle ske en anrassning till kommunens struktur och
organisation.
S1111d.1·1·alls k.111111111111 menar all samverkan i första hand hör ske vid behov och kring sreciella frågor eller ärenden. För att undvika överorganisation av samvcrkansgrurrer. bör behovet av rermanenta samverkansgrurper med fasta sammanträdestider noga övervägas innan de konstitueras.
Detta gäller såviil samverkan med andra samhällsorgan som det interna
sanm'tdet.
Luleå ko1111111111 anser all det i längden blir ohallban all. som socialutredningen föreslar, till sälla en arbetsgrurp för varje ny fråga. Del är ofta samma rersoner som ingår i dessa grupper och dessa personer fär sitt arbete
starkt srlillral till följd av många sammanträden.
SACO/SR och S1·eriges s11cio110111cr.1· riksförh11nd framhaller all de inte
delar uppfattningen att det är väsentligt att tillskapa särskilda samarbetsorgan för skilda om raden och siirskilda frågor. Erfarenheter frän olika häll talar för att delta säll all samarbeta har blivit alltför resurskrävande och inneburit att den enskilde befattningshavaren inte har haft tid och möjlighet
att delta i det samarbete som finns. Antalet samarbetsorgan måste begränsas och en anpassning måste ske till resp. kommuns struktur och organisation.
20. I .6 Samarhele på olika 11i1·tler

Remissinstanserna är genomgående positiva till utredningens uppfallning all samverkan mellan socialtjänsten och andra organ mnste ske på olika nivå.er.
Statskontorel, riksrevisio11.1Terke1 samt Örehro, Vilhelmina och Luleå
kommuner instämmer i utredningens uppfattning utan att utveckla grunderna för sitt ställningstagande.
La11ds1i11gsfiirh1111de1 understryker särskilt att samverkan måste ske pä
alla nivåer och omfatta både förtroendevalda och tjänstemän. Samtidigt
som det finns behov av strukturerad regional samverkan i planerings- och
principfrngor är det angeläget att det i handläggningen av enskilda ärenden. metodfragor osv. famnas utrymme för initiativ och flexibilitet samt att
kontakt vägar skapas för mindre formella åtgärder då detta kan främja den
enskildes bästa.

Ko1111111111fiirh1111de1 instämmer i socialutredningens allmänna principer
om samverkan för speciellt tvä ändamål - planering och samverkan i enskilda ärenden. Härutöver hör man enligt förbundet skilja pa samverkan
mellan tjänstemän. samverkan mellan förtroendevalda och samverkan
mellan tjänstemän och förtroendevalda. Förbundet markerar alltså en kla-
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rare rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemiin än vad socialutredningen har gjort.
Enligt S1·e11.1·/.. /..11ra111r.1:fi.irc11i11g kriivs det samarhete på politisk nivä och
mellan tjiinstemiin niir det gäller att handlagga enskilda ärenden men även
för planering och administration av det praktiska värdarhetet. Föreningen
anser att man hittills ganska ensidigt bedrivit samverkan pä den niva som
rör politikerna.
S1·Niges rnci1111ot1({iirh1111d och TCO menar i likhet med socialutredningen att samarbete måste bedrivas pt1 olika nivåer och att särskilda samarbetsorgan för avgränsade fragor ofta är att föredra framför mer övergripande samarbetsformer. Det finns diirför behov av att analysera effekterna av
de olika samverkansformerna som finns i olika kommuner. Därvid behöver man bl. a. känna till befogenheter. hinder i verkställighet, effektivitet
och förhällandet tjänstemiin-politiker.
Även S1·crig<'.r .wci1111oma.1· riki:f{"irhwul delar uppfattningen att samverkan kan ske pä olika niväer. Pä nivån som gäller planering och riktlinjer
anser förbundet angcHiget att förtroendemän blir effektivt engagerade. När
det gäller handläggning av enskilda iirenden är det lika angeläget att de befattningshavare som har att handlägga ärendet ansvarar för samarbetet.
Kontakt vägar som innebär att samarbetet går via särskilt utsedda personer
kommer att kräva mer resurser. En annan förutsättning är att de som har
att handlägga individärenden både inom socialtjänsten och inom sjukvärden har jämförbar beslutskompetens. Detta innebär att tjänstemannen
inom socialtjänsten mäste ha möjlighet att fatta beslut i enskilda ärenden
på motsvarande sätt som Hikaren gör inom sjukvtirden. Det måste också
finnas skyldighet för socialvtinlcn och sjukv:'trdcn att samarbeta i enskilda
individärenden om sft behövs för en adekvat behandling.

20.1.7 Samarhe1.1·11rgw1c11.1· a11s1·ar
Enligt socialutredningen för inte det förhållandet att man inrättar samarbetsorgan leda till att samarbetsorganen tar över någon del av ansvaret för
resp. huvudman eller n~imnd. De remissinstanser. hl. a. Örebro och Vilhelmina ko1111111111cr samt Spri och S1·eriges socio110111ers riklfårhund, som
kommenterar samarbetsorganens eventuella ansvar delar helt utredningens uppfattning i denna fraga.

20.1.8 Sa1111·crl.a11 med s/..ola11
Socialutredningen anser att de allmänna principerna för skolans inre arbete pekar pa att den skolkurativa personalen bör behållas under skols1yrelsens huvudmannaskap. Med hänsyn härtill finner utredningen ingen anledning att föreslå någon ändring av det huvudmannaskap som nu gäller i
praktiskt tagel alla kommuner.
Flertalet av de rcmissinstanser som tar upp frågan delar utredningens
slällningstagande. Några remissinstanser är emellertid tveksamma eller ut-
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talat negativa till utredningens stiillningstagande. Ett par remissinstanser
berör frt\gan men tar inte ställning i sak.
Positiva till att den skolkurativa personalen även framdeles skall sttl under skolstyrelsens huvudmannaskap är bl. a. följande remissinstanser.
Skohi\'ersryrelsen, liinssryrelsen i S/...arahorgs liin, Helsingborgs. Li11/.:.iipi11g.1· och Malmö /.:.011111111m'r samt SACO/SR, som kräver att även skolpsykologerna skall vara anställda hos kommunens skolstyrelse.
Tveksamma eller uttalat negativa till utredningens ställningstagande i
denna fråga är bl. a. svcial.v1yrelse11, Ko1111111111.forh11mlet, Fiirc11i11ge11 S1·criges socialchef('r samt 11ågra 111i11dre ko1111111111er.
Socialstyrelsen anser att socialutredningen har föreslagit parallella resurser när det gäller socialkurativ verksamhet i skolan. Utredningen förordar alltsä att den socialkurativa personalen bibehålls under skolstyrelsens
huvudmannaskap. Socialutredningen har diirmed intagit samma hållning
till huvudmannaskapet för den skolkurativa verksamheten som 1974 års
skolhälsovårdsutredning till huvudmannaskapet för skolhälsovården.
Skolhälsovårdsutredningen fann i sina överväganden att skolhuvudmannen bör vara huvudman för skolhälsovården. I remissvaret över skolhälsovårdsutredningens betänkande redovisade socialstyrelsen (liksom Landstingsförbundcll "att skolhälsovårdens möjligheter att ge skoleleverna erforderlig hjälp och stöd biist främjas om verksamheten bedrivs under sjukvårdshuvudmannens huvudmannaskap som en integrerad del av barn- och
ungdomshälsovånlen. En så anordnad skolhälsovärd innebär bl. a. bättre
garantier för kontinuitet i hälsovårdsarbetet. ett effektivare utnyttjande av
tillgängliga resurser och kortare samarbetslinjer i förhi\llande till övriga
verksamhetsgrenar inom hälso och sjukvården".

Socialstyrelsen anser att det av likartade skäl finns anledning att ifrågasätta lämpligheten av att skolhuvudmannen förblir huvudman för elevvårdspersonalen. Under socialnämndens huvudmannaskap har den skolkurativa personalen tillgång till och kan själv disponera sm:ialtjänstens
samlade resurser. Vidare innebär huvudmannaskapsändringen att denna
personal omfattas av samma sekretess och tystnadsplikt som utredningen
föreslår för socialtjänsten. Detta ger betydligt bättre förutsättningar att
vidga samarbetet mellan socialtjänst och skola. vilket utredningen anser
angeläget. Ändrat huvudmannaskap för den skolkurativa personalen kan
inte enligt socialstyrelsens uppfattning försvåra förverkligandet av de allmänna principerna för skolans inre arbete, vilka utredningen haft som utgångspunkt för sitt ställningstagande. Möjligheterna till en arbetsmässig integrering med skolans övriga personal torde kunna kvarstå trots ändrat huvudmannaskap. Socialstyrelsen anser att frågan om lämplig huvudman för
denna personal bör bli föremål för ytterligare utredning och allsidig prövning.
Enligt Komm111!förh11nder bör det ankomma på varje kommun att själv
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hestiimma vilken organisation skolkuratorverksamheten skall ha och vilken förvaltning den skall höra till.
Fiirl'11i11gc11 Si·criges sociakhi:fi'r anser. liksom n~1gra mindre kommuner. att skolkuratorerna bör ställas under sm:ialt huvudmannaskap.
LO och S1·criges s11cio110111ers ri/.:..1fiirh1111d tar bäda upp frh.gan om den
skolkurativa personalen utan att ta ställning till dess huvudmannaskap.

20. /. 9 Sam1·a/.:.a11 med arhcts111ark11adsorga11c'11
Flera remissinstanser understryker vikten av samarhete mellan socialnämnd och distriktsarhetsnämnd alternativt lokalt planeringsrt1d. Dock iir
det endast några fil n:missinstanser som utvecklar sin syn pä hur detta
samarbete skall ske:.
Arhl'tsmar/.:.11adss1yrd.w'11 understryker starkt hetydelsen av att distriktsarbetsnämnderna utnyttjas för samverkan mellan kommun. arhetsmarknadens parter och arbetsförmedlingen, varvid frågor om planering av
samordnade insatser för att lösa problem ph arbetsmarknaden iir ett viktigt
inslag. Detta är särskilt betydelsefullt när det gäller att bevaka hl. a. arbetshandikappades. äldre personers och ungdomars behov av stöd för att finna
m:h bchhlla lämpliga arbetsuppgifter. Inte minst viktigt är dock samverkan
mellan handläggande personal vid socialbyrä och arbdsförmedling. Arbetsmarknadsverkct har försökt utveckla smidiga arbetsformer mellan arbetsförmedling och socialbyrå och är berett att medverka till sådana förändringar i samverkansformerna som kan leda till ett hiittre utnyttjande av
de gemensamma resurserna.
Sysselsii1111i11gs111red11i11gl'11 framhåller att ett avsnitt i betänkandet som
är särskilt viktigt frän utredningens utgrmgspunkter gäller arbetsmarknadsorganens samverkan med primärkommunernas socialnämnder och eventuellt i förekommande lokala planeringsråd för sysselsättning. Till en del kan
denna samverkan äga rum i distriktsarbetsnämnder men eftersom många
kommuner inte är representerade i dessa torde också andra samverkansformer komma i fråga. Denna fråga fär dock inte nägon ingaende hehandling i betänkandet enligt sysselsättningsutredningen.

20. /. /() Sann·er/.:.an ml'd ho.1·1ud~förml!dli11,;: och hostadsfiirl'tag
Socialtjänstens samverkan med kommunal bostadsförmedling och bostadsföretag kommenteras av endast några fä remissinstanser.
Stockholms /..01111111111 framhåller att samarbetet med bostadsförmedling
och bostadsföretag är en angelägen uppgift. Svårigheter att finna bostäder
till en del invandrargrupper och m~inniskor med sociala handikapp är betydande och resultatet härav har blivit att dessa grupper har koncentrerats
till vissa bostadsomraden. Ett utökat samarbete med såväl privata som
kommunala bostadsföretag samt bostadsförmedlingen bör bidra till att på
lämpligt sätt lösa segregationen i boendet.
Liknande synpunkter förs fram av bl. a. HelsinRhorg.1· och Malmö k.om-
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m1111er samt Fi)ro1i11gl'11 Sn·rigl'.\" .1ucialclll'./l'r.

LO anser att {1tgän.Jer mi1ste vidtas som ger socialtjiinstcn möjligheter
att, p{1 ett biittre siitt iin som nu iir fallet. ta tillvara sina klienters intressen
p!1 hostadsmarknaden. Hiir nwste hyresvärdarnas intressen underordnas

samhällets sociala mäl.
TCO bedömer riitten till bostad som st1 fundamental i rehabiliteringsarhetet att en hestiimmelse bör tas in i socialljiinstlagen. som Miigger sOL:ialtjiinsten att tillsammans med bostadsförmedling aktivt verka för att alla erhi1ller bostad.
20.1.11 Sc11111·aka11 111l'Clfiirsiikri11gskassoma

Enligt Ko111111111(/'iir/J1111dc·t horde socialutredningen ha iignat nägot större
utrymme lit förutsiitlningarna för samverkan mellan försiikringskassan och
socialförvaltningen i samband med ett eventuellt genomförande av SOFT.
Utredningen begränsar sig i denna del till att föreslä all ätgärder för all
trygga samverkan mellan socialtjänsten och försäkringskassan hör ankomma pa riksförsäkringsverkel och socialstyrelsen. Det är angeläget att förbundet medverkar då eventuella riktlinjer för denna samverkan utarbetas
eftersom den kommunala socialtjänsten kommer att heröras i mycket stor
omfattning.
He/singhorgs kommun framhåller att enligt socialutredningen kommer
förutsättningarna för samverkan mellan socialtjänsten och försäkringskassorna väsentligt att förändras om det föreslagna socialförsäkringstillägget
införs. Behovet av kvalificerat samarbete särskilt i förebyggande syfte och
i behandlings- och rehabiliteringsärenden kommer att bli betydande. En
viktig förutsättning för sådant samarbete är att försäkringskassans personal erhåller utbildning rörande socialtjänstens arbetsformer och ansvarsområden.
Synpunkter. som i huvudsak stämmer överens med Helsingborgs kommuns. förs också fram av Stockholms kommun och Fiire11i11ge11 S1·eriges
socia/chl'.ll'r.
20.1.12 Sam1·l:'rka11 med la11dstinge11

Socialutredningens syn på hur samverkan mellan socialtjänsten och
landstingen skall utformas kommenteras tämligen utförligt av remissinstanserna.

Socialstyre/sen understryker att ökade vårdresurser för tillnyktring och
avgiftning är en nödvändig förutsättning för social och medicinsk rehabilitering av alkoholmissbrukare och för en konstruktiv samverkan mellan socialtjänst och sjukvård.
Uinsstyre/sen i Skaraborgs liin erinrar om all man i sitt yttrande över
principbetänkandet framhöll. då det gällde samverkansprublcmen. att
dessa till betydande del syntes kunna lösas. om man för samman skilda
verksamheter. även med olika huvudmän, till en vårdcentral för varje

Prop. 1979/80: 1

296

kommun på ett sildant siitt som utvecklats i Skaraborgs Hin. Utbyggnaden
av dylika centraler i liincl har ~ignats uppmärksamhet och redovisas i det
föreliggande bet~inkandct. Erfarenheterna av verksamheten har bedömts
som övcrviigande positiva av st1väl socialvardens som sjuk vimlcns personal.
Komm111(/i"irh1111dct ser det som positivt all socialutredningen inte föresli"ir att n~1rmare riktlinjer för samverkan mellan sj11kv(1rd l•Ch socialtjiinst
skall anges i lagstiftningen.
Stockh11f111s k111111111111 och Fc)re11i111.:e11 !freri1.:es .1·ocialcluj(·r anser att
särskilt inom ett lllllrf1de framstiir behovet av utformade riktlinjer för samverkan som klart angeläget. Det gäller samverkan mellan socialtjiinsten
och hälso- och sjukvtmkn. Den öppna hiilso- och sjukvärden är under
snabb utbyggnad. I detta sammanhang iignas de förebyggande 3.tgärderna
ökad uppmiirksamhet. De sociala faktorerna uppmärksammas och beaktas
också i allt högre utstrlickning. Helhetssynen på olika sjukdomars uppkomst och behandling får en allt starkare betoning. Detta medför vidgade
kontakter med socialtjänsten. Socialvården är ocksf1 under stark utbyggnad såväl organisatoriskt som lokalmässigt. Den lokalt förlagda vården i
form av servicecentraler samordnas i allt högre utsträckning med exempelvis värdcentraler. hörcentraler etc. Denna samordning sker emellertid inte
enhetligt över hela landet. Behovet av riktlinjer för en mer organiserad
samordning synes därför angelägen.
SACO/SR och Sveriges liikarfiirh11nd instämmer i socialutredningens
prioritering av samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården. De förutsätter att man i sinom tid gör en grundlig analys av samverkan mellan olika llrgan. dess förutsättningar, de krav som mt1ste ställas p11
de olika yrkesföreträdarna och inte minst de krav som måste ställas på
samordning av den ekonomiska planeringen. Vid analysen bör ockst1 beaktas socialstyrelsens principprogram för medicinsk rehahilitcring som framhåller betydelsen av speciell samordning mellan socialtjänst och sjuk värd.
Trots att man under de senaste decennierna i ell flertal utredningar. som
gällt rehabilitering. betonat nödvändigheten av samverkan mellan sjukvf1rd. arbetsvård. försäkringsväsendet och socialvård föreligger det fortfarande många brister. Dessa leder till att man ej uppnår kontinuitet i ett
rehabiliteringsprogram och till mycket dubbelarbete.
Sn•nska liikaresiillskapct framho\ller att det stora behovet av bättre samverkan mellan socialvård. sjukvård och hälsovård mi'lste betonas och att
arbetsformerna inom bestämda geografiska distrikt bör utvecklas och underlättas. Gemensam utbildning av personal inom social-. sjuk- och hälsovård kring vissa centrala ämnen och praktiska fall på såväl grund- som
vidareutbildningsnivå efterlyses. Detta liksom regelbundna träffar kan öka
förståelsen för svi'lrigheterna och befordra samarbetsrutinerna. Här bör
framhållas att mänga av de patienter som söker sjuk värd i barnaåldern har
symtom som härrör frän den psykiska eller sociala bakgrunden eller sjuk-
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uomar som förvhrras av ucnna (t. ex. astma hrnnchiak. mag- och tarminfektioner samt ulcerös colit ). Föräldrarna tolkar ofta barnets behov primiirt som medicinskt och far i dag föga hjiilp uä man ej tar upp bakgrundsproblcmcn. Fortsatta utvärderingar av samvcrkansprojckt mouell Tierp
och Skaraborg miiste anses ha stort värue.

20.1.13

Slllli\'('rkl/11

111ed dl'll psykiska ham- och 1111r::clo111.l"l'ärde11 (/'BU!

Under remissbehandlingen av principbetiinkandet anförde flera remissinstanser tung! vägande skiil för en niirmare anknytning mellan socialtjiinsten och den psykiska harn- och ungdomsvilf"den. I sitt slutbetiinkande iir
socialutredningen emellertid inte beredd att förorda att huvudmannaskapet för PBU flyttas över frän landstingen till primiirkommunerna. Utredningens ställningstagande delas av vissa remissinstanser. medan någon
förordar en överflyttning av huvudmannaskapet. Åter andra iir inte heredda att ännu ta ställning till var huvudmannaskapet hör ligga.
SACO/SR, S1·erir::e.1· liikar.f(:irh111ul och S1·e11.1ka liikare.1·iillska11et instämmer i socialutredningens uppfattning att huvudmannaskapet för den barnoch ungdomspsykiatriska verksamheten även i den framtida organisationen skall ligga hos landstinget. Samarbete och samverkan mellan socialtjänsten och BLJP/PBU är nödviimligt för att socialtjiinsten i det enskilda
fallet skall kunna fullgöra detta ansvar. Detta gäller framför allt ärenden
där den sociala problematiken kompliceras av störning som ligger inom
BUP/PBLJ:s kompetensområde. Det är därför mycket väsentligt att
BUP/PBU fortsätter att vara en egen organisation under landstingets huvudmannaskap. BUP/PBU har ett annat kompetensomräde än socialtjänsten. Därför är samverkan och samarbete viktigare än utveckling mot gemensamt huvudmannaskap.
Socialstyre/sen anser att man bör ytterligare överväga frågor som rörorganisation och huvudmannaskap för PBU och övrig barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet. I sitt yttrande över socialutredningens principbetänkande anförde styrelsen att avgörandet om verksamhetens förläggning
mnste grundas pä en analys av verksamhetens huvudsakliga inriktning och
innehåll. Socialstyrelsen framlägger inom kort ett förslag till principer för
den psykiatriska värden. En anpassning härtill av den barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten aktualiseras också. Enligt styrelsens mening
bör en översyn ske av både den öppna och slutna barn- och ungdomspsykiatriska vårdens målsättning och organisation. Därefter bör frågan om huvudmannaskapet för en framtida verksamhet som motsvarar den nuvarande PBU-verksamheten prövas.
Komn1111{/'i)rh1111det anser att med den inriktning som PBU fält under de
senaste åren skulle denna resurs och specialitet bäst komma till användning inom den kommunala socialtjänsten. Eftersom frågan ännu ej är tillräckligt utredd så att konsekvenserna av ett förändrat huvudmannaskap i
synnerhet för de mindre kommunerna kan överblickas. avstår dock för-
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bundet friln att nu ta definitiv stiillning. M~mga skiil talar i stället för en
översyn av fri1gan om hur Lien knmmunala sm:ialtjiinstens nch skolans behov av psykologiska och barnpsykiatriska rftdgivnings- och behandlingsinsatser skall tillgodoses.
Fiireningcn S1·eriges socialclu:li'r föreslår att de fristi1cnde enheterna
inom den psykiska barn- och ungdomsvården förs över till den kommunala
socialtjänsten.
Liinsstyrdscn i B/1'1-:.inge liin anser att PBU bl. a. bör vara en rädgivande
och stödjande resurs till den kommunala socialtjänsten och att en preciserad modell för samverkan hör utformas. Fa/11 k.111111111111 stöder utredningens
uppfattning beträffande utlokaliseringen av PBU-cnhetcr till varje större
kommun men anser att detta bör avse även de vuxenpsykiatriska enheterna. Ocht1 /\almar ko111m1111 stöder förslaget om öppna PRU-cnheter.
20. J. 14 San/l"erkan i hamomsorgcn

Skolii1·crs1yrelsc11 delar socialutredningens uppfattning att det dels inte
bör ges nägra bestämda riktlinjer för samverkan i barnomsorgen. dels bör
ankomma pn socialstyrelsen och skolöverstyrelsen att följa verksamheten
och med ledning av erfarenheterna bistå med viss service för den lokala
verksamheten.
Även Komn11111fiirb1111de1 delar utredningens uppfattning att några bestämda riktlinjer inte bör anges för hur denna verksamhet skall byggas
upp. Förbundet framhåller att det mäste ankomma på de inblandade parterna att organisera sin samverkan med utgnngspunkt i lokala förutsättningar. Förbundet avvisar tanken att kommunerna till socialstyrelsen årligen skall redovisa verksamhetsberättelser över den samverkan som ägt
rum. En stl.dan vcrksamhetsberättelse kan aldrig ge någon r~ittvisande bild
över hur samverkan fungerar.
En annan inställning till samverkan i barnomsorgen har Ma/mii kommun
som avvisar utredningens förslag om att socialtjänsten på särskilt sätt skall
ingå i verksamheten vid mödravards- och barnavårdscentral för att därefter förlänga samarbetet kring det enskilda barnet i förskola och skola. De
uppräknade verksamheterna är generella socialpolitiska anordningar och
bör inte förses med specialarrangemang som för många kommer att framstå som en förshtlig social kontroll. Däremot skall man i här förebyggande
verksamheter vid varje särskilt tillfälle och tillsammans med barn och föräldrar kunna ta del i kontakter med socialtjänsten som bedömts erforderliga. anser kommunen.
20. I .15 Swm·erkan med fril'illiga organisationer

/,ii11sstyrelse11 i Skaraborgs liin framhåller att socialutredningens katalog
över frivilliga organisationer som socialtjänsten bör samverka med kan givetvis ytterligare utökas. och länsstyrelsen riktar här uppmärksamheten
främst på kontaktorganen för trafiksäkerheten.
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Sltill'llS 1111gdo111.1r1/d. som delar srn:ial111redningens urrfallning att del
inte är meningsfullt att binda samverkan i en fiir alla kommuner en hel lig
form. rekar ri·I att r~ldet tidigare famnat regeringen ett förslag till modell för
samverkan mellan socialtjänsten och de frivilliga organisalionerna. Modellen bygger rtt att kommunen genomför föreningstrliffar kommundelsvis en
eller tv{1 g~rngcr rer ~Il". Dcss111om genomförs årligen en rlancringskonferens med samtliga föreningar innm kommunen. Den för föreningslivet och
kommunen bästa rutinen m[1ste dock arbetas fram inom resp. kommun.
Vid de första kontakterna mellan föreningslivet och kommunen kan exempelvis diskuteras just hur rutinerna för det framtida kontaktarbetet skall
fungera.
Enligt \/ii.1·1cr1/s /..01111111111 bör soeialtjiinsten se fackföreningarna och de-

ras rerresentantcr ra arbetsrlatserna som angeliigna samarhetsrartner.
Miinga sociala rroblcm aktualiseras hos dessa rerrcsentanter p<'l ett tidigt
stadium. d~1 socialtjänstens erbjudanden om hjiilp borde ha gud effekt.
Luleå /...01111111111 anser att det är viktigt att samarbetet med folkrörelserna
utvecklas mer i generellt förebyggande syfte. Folkrörelsernas insatser att
aktivera medlemmar brukar ge ett bra resultat. Samarbete med föreningar i
upplysningssyfte. för att förebygga t. ex. narkotika- och spritrroblem. är
betydelsefullt. Genom folkrörelserna tillförs ller personer i socialtjänstens
uppsökande verksamhet. Socialtjänsten kan i sin tur stötta folkrörelserna i
deras arbete med barn, ungdom och vuxna. genom att tillföra kunskaper
om t. ex. samtalsmetodik. behandlingsmetoder. kommunala resurser etc .
.'frl'ns/..a makonsiillskapl'l pekar på att liven om avsteg skall kunna göras från principen att vårdinstitutioner inte skall drivas av enskilda - och
att sädana "avsteg" skall bedömas "i positiv anda'', hade sällskapet helst
sett en skrivning i den mera positiva och generösa anda som kommer till
uttryck exempelvis i ledamöterna Daniel Wiklunds och Ingegerd Truedssons särskilda yttrande i socialutredningens förra betänkande.
Diakonsällskapet erinrar om att enskilda organisationers engagemang rå
vissa områden borde liven i framtiden vara särdeles angelägna. Sällskapet
pekar härvid rå att nyetablering och drift av institutioner utan samråd med
samhälleliga expert- och tillsynsorgan enligt gällande lagstiftning är omöjlig med hänsyn till det godkännande av planerad vårdverksamhet som socialstyrelsen skall lämna. varför ytterligare restriktioner i detta sammanhang inte kan anses motiverade.
Det är naturligt att enskilda organisationer inte bör starta institutioner
utan att ha en långsiktig ekonomisk planering, och det är ocksä. förstäeligt
att stal och kommun inte alltid är benägna att träda in och överta det ekonomiska ansvaret för institutioner som startats av enskilda. Sällskapet betonar särskilt, att klarlagda ekonomiska förutslillningar är nödvändiga i
samband med enskildas engagemang i socialt institutionellt vtirdarbete.
Det är en angelägen uppgift för samhället att i samverkan med de enskilda
organisationerna utarbeta normer för ett ekonomiskt samarbete, som inne-
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fa11ar iiven regler för eventudl avve1.:kling av enskilda organisationers insatser. dii dessa av en eller annan anledning inte anses böra fort sälla.
'JCO anser att anpassningsgrupper iir av siirskilt intresse som en ny resurs i det sociala rchabiliteringsarbetet och organisationen ställer sig positiv till lämpliga former för samverkan mellan dessa grupper och socialtjänsten. Pr1 motsvarande sätt torde kontakter kunna etableras mellan socialv~irdens

institutioner och regionala och lokala fackliga organ. Hiir p{1gi\r
sedan ett par ar samarbete mellan de fackliga organisationerna och kriminalvtirdens anstalter genom de s. k. NAFF-nämnderna.
Si·enska riida korset erinrar om att enligt socialutredningen kan samverkan mellan frivilliga organisationer öka gemenskapen och förankra solidaritctsidecr som iir en nödviindig grnndval för socialpolitiken. verka som
drivkraft för nya iueer och metoder i socialt arbete rn:h tillföra personella
resurser av mycket stort värde. Möjligheterna för frivilligorganisationerna
att helt leva upp till dessa förväntningar är dock. som utredningen pt1pekar. beroende av att kommunerna är beredda att stödja organisationerna.
Erfarenheterna visar att aktivt stöd till och konkret efterfrägan av Röda
korsets tjänster frän samhällets sociala organ stiirker motiven hos frivilliga
till ökade insatser. En kraftfull efterfrt\gan av frivilliga insatser inom den
sociala sektorn skulle sannolikt mana fram många människor med ett latent intresse för frivilligt ansvarstagande. De ger sig till känna först när frivilliga insatser blir officiellt efterfrägadc och sanktionerade.
Utredningens påpekande att en förutsättning för samverkan är att organisationernas integritet bevaras är viktig. Röda korset har goda erfarenheter i detta avseende genom en lång tradition av samarbete med myndigheter. såväl centrala som regionala och lokala. bl. a. inom totalförsvarets
ram. och hyser ej farhägor för att organisationens integritet skulle äventyras vid ett utbyggt samarbete med samhällets organ.
Nt1gra rernissinstanser intar en mer försiktig hällning till socialutredningens stiillningstagande i denna frt1ga.
Giitehorg.1· ko111m1111 hävdar bestämt att - med hiinsyn till den enskildes
integritet och möjligheterna att etablera ett förtroendefullt förhållande med
den enskilde - samverkan mellan socialtjänsten och föreningar och andra
icke offentliga organ om en enskild klients problem endast färske efter uttryckligt samtycke från klienten eller via denne. t. ex. genom att socialtjänsten söker intressera klienten för föreningslivet.
!frcriges kvm11111na/tjä11stemannafärb1111d ställer sig i vissa avseenden
tveksamt till föreskriften i utredningsförslaget om samarbete med exempelvis föreningar. eftersom risk föreligger att detta leder till att socialtjänsten indirekt kommer att styra förcningsaktiviteterna och i och med det
minska föreningarnas initiativfiirmäga och vitalitet. Förbundet vill inskränka det lagbundna samarbetet genom att föreslå följande lydelse av 4
förslaget till socialtjänstlag: "Till socialnämndens uppgifter hör att göra sig
väl förtrogen med enskildas levnadsförhållanden i kommunen och genom

*
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stöd av generell art gentemot föreningar. organisationer och enskilda verka för goda miljöer i kommunen. ge information om socialtjänsten i kommunen". Den föreslagna lydelsen av 4 ~ innebär självfallet att socialnämnden skall ta tillvara föreningslivets positiva möjligheter att aktivera grupper och enskilda.
S1·1'11.1/..11 /..yr/..a11.1· Jia/..011i11ii11111d finner det anmärkningsviirt. att socialutredningens positiva attityd till de frivilligt verkande krafterna i samhället ej
längre räcker till. dii det blir frt1ga om enskilda huvudmiins ambitioner att
bedriva institutionsvtird. Utredningen hävdar energiskt. att enskilda organisationer ej hör starta nya institutionella värdresurser. som det ankommer
p[t samhiillet att tillhandahälla. Endast "bärande motiv för avsteg frän denna huvudprincip" hiir kunna prövas i positiv anda. Utredningen tror sig
liven kunna göra frivilligorganen en tjänst genom att förutsätta att det inte
kan vara nägot angeläget intresse för enskilda huvudmän att hinda sina resurser vid administrativ verksamhet av detta slag. För diakoninämnden
stär det fullt klart. att det i första hand är för människans skull. som frivilligorganen vill nyttja sina personella och administrativa resurser till institutionellt värdarbete. Erfarenheter har dessutom visat att de enskilda huvudmännen ofta lyckats nedbringa de administrativa kostnaderna till jämförelsevis blygsamma belopp. Utredningen har synbarligen inte förmåtts överge sin frän principbetänkandet kända restriktiva hållning till den enskilda
institutionsvi'trden.

20.2

Föreskrifter om samverkan i enskilda ärenden

20.2. I Allmänna synpunkter

Rikspolisstyre/sen anser att utredningen beträffande samverkan mellan
myndigheter och enskilda ärenden överdriver farhågorna för att den hjälpsökandes krav pä anonymitet kommer att åsidosättas. Särskilt pt1 mindre
orter torde det vara ofrtmkomligt, om ett meningsfullt samarbete skall kunna upprätthällas. att behöva diskutera exempelvis olika enskilda missbrukares problem med representanter för skola, polis och socialnämnd i syfte
att komma tillrätta med deras missbruksprohlem. En viss öppenhet torde
även vara nödvändig om det brottsförebyggande arbetet inom polisen skall
kunna bedrivas effektivt. Att alltför ensidigt hävda integritetsintressena
hos enskilda värdsökande torde vara ägnat att skapa motsättningar mellan
representanter för olika myndigheter.
Bro11.1förebyggande rådet finner att när det gäller individuella ärenden
får utredningens förslag till följd att samarbetet försvåras. Möjligheten att
samråda med andra myndigheter blir, för socialtjänstens vidkommande,
väsentligt begränsad. Klienternas förtroende för och tillit till socialtjänsten
anses väga tyngre än kravet på effektivitet i de insatta åtgärderna. På
många områden. inte minst barna- och ungdomsvården, kan en sådan sek-
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torisering medföra allvarliga ohigenheter i form av tidsutdräkt. minskad
handlingsheredskap och ofullsHindigt hehandlingsunderlag. Rndet anser
att en sädan utveckling är olycklig och på sikt till nackdel för socialtjänstens klienter.
Enligt datainspektionen måste, snsom flera rcmissinstanser framhållit i
yttranden över socialutredningens principbetänkande, vid en samverkan
mellan sociala myndighekr och andra organ stor vikt läggas vid intcgritetsaspekten. Ett uthyte av information som rör enskilda personers förhållanden medför att den personkrets vidgas som har tillgång till ett kanske mycket känsligt informationsmaterial. En stor ansamling av uppgifter om en
enskild person hos en viss myndighet är hetänklig från integritetssynpunkt
främst därför att man hos denna myndighet kan få en mer eller mindre fullständig kartläggning av personen. Detta kan givetvis vara till gagn för att
uppnå åsyftad social effekt men kan också få negativa följder bl. a. beträffande förtroendeförhallandet. Hiir mäste således stor försiktighet iakttas.
Redan nntydan till uppfattning hos de berörda personerna eller hos allmlinheten om att de sociala myndigheternas information skulle användas såsom en samhiillets övervakning av dess mcdhorgarc skulle ruhha förtroendet för socialtjänsten och reformens vällovliga syfte skulle svårligen kunna
genomföras. Det är därför viktigt att samverkan med andra myndigheter
eller organisationer genom informationsutbyte i ärenden som rör enskild
person inte sker annat än i lagreglerade fall om inte personen samtyckt till
samarbetet. Socialutredningen har berört detta i avsnitt 41.3.1 och vad där
uttalas förtjänar att understrykas. Om man vill bygga informationsutbyte
på samtycke från den enskilde bör naturligtvis sådant samtycke inte ställas
som villkor för att den enskilde skall komma i åtnjutande av viss social
hjälp eller omvårdnad. Datainspektionen godtar socialutredningens uppräkning över situationer där kravet på den enskildes samtycke får genombrytas. Det är, som utredningen menat. lagstiftarens sak att bestämma i
vilka sammanhang detta färske.
Liinsstyrelsen i Kupparhcrgs län anser att socialutredningen i detta kapitel, som i praktiken synes handla mest om lämnande av olika slags uppgifter till eller från socialnämnden. ägnat sig ät en närmast minutiös genomgång myndighet för myndighet rörande det som enligt utredningens
mening bör vara tillåtet eller förbjudet. Rent allmänt får länsstyrelsen härvid en känsla av att utredningen gentemot den enskilde intar en alltför
ängslig attityd.
/lel.\·inghorgs kommun erinrar om att enligt socialutredningen är samarbete ofta påkallat i ärenden som rör enskilda och att socialtjänsten i dessa
ärenden kan komma i konflikt med intresset att skydda klienternas integritet. Verksamheten inom socialtjänsten skall enligt utredningen bygga på
respekt för människans självbestämmanderätt och integritet. Därför skall
klientens samtycke i princip erfordras för att uppgifter om personliga förhållanden skall få vidarebefordras. Kommunen bedömer detta vara en
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grundläggande förutsättning för att ett förtroendefullt samarhete skall kunna utvecklas med socialtjtinstens klienter.
Malmii kommun menar att det forslitg som socialutredningen presenterar om socialtjiinstens uppgiftslämnande till olika myndigheter i tillbörlig
grad håde tillgodoser den enskildes integritet och underlättar för ett förtroendefullt samarbete mellan sm:ialtjänst och klient.
Öri·hro kommun framhåller att målsättningen för samverkan kring enskilda fall alltid måste vara klientens bästa. Det bör uppm~irksammas att en
allt för långt driven samverkan kan bli påfrestande för den enskilde genom
att många människor blandas in i ett iirendes handläggning.

20.2.2 Kri111i11ali·tlrd1'11
Rcmissinstanserna är i allmänhet positiva till vad socialutredningen anför om hur samverkan skall ske mellan kriminalvtirden och socialtjänsten.
då det gäller att histä dem som skall friges frän kriminalvärdsanstalt. dem
som redan är frigivna och dem som dömts till skyddstillsyn. Pa enstaka
punkter har dm:k 11{1gra remissinstanser en uppfattning som delvis avviker
frän utredningens.
RA som är positiv till utredningens överväganden om behovet av och
formerna för samarbete mellan olika huvudmän, understryker att inte
minst den pågående utvecklingen inom kriminalvärden. som kännetecknas
av en ökad användning av frivårdspåföljder. nödvändiggör ett nära samarbete mellan kriminalvi\rd, sjukvård och socialtjänst. Att sädant samarbete
kommer till stånd är av helt avgörande betydelse för att kravet på kontinuitet i vård- och behandlingsarbetet skall kunna upprätthållas. I detta hänseende är utredningens förslag om inrättande av särskild jourverksamhet
inom socialtjänsten i hög grad beaktansvärd. Även de föreslagna samarbetsorganen inom kommunerna kan medföra stora fördelar därvidlag. RÅ
framhåller dock att bristen på fast form för denna verksamhet innebär risk
för att samarbetet i vissa kommuner kan komma att fungera mindre väl.
Erforderliga anvisningar bör därför utfärdas genom socialstyrelsens försorg.
1 fråga om samverkan mellan socialtjänsten och kriminalvården understryker hrott.1fi.irehyr.:gandc rådet vikten av samarbete och ökat kunskapsutbyte samt fortlöpande anpassning av resurser och rutiner. Speciellt gäller detta frivården. vars verksamhet i ökad omfattning blir beroende av de
landstings- och primärkommunala vårdresurserna.
Socialstyre/sen anför att förutsättningarna för samverkan mellan socialtjänsten och kriminalvården bör ytterligare studeras. För att undvika särbehandling av olika grupper bör det utredas om socialtjänstens resurser
kan utnyttjas effektivare för kriminalvårdens klienter som är i öppen vård.
Riksre1'i.1io11.1Terket framhåller att till de klienter som dömts till kriminalvård i frihet eller frigivits villkorligt från anstalt har frivården i uppgift bl. a.
att förmedla samhällets hjälp- och stöd resurser. Även under anstaltstiden
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har kriminalvärden denna förmedlande uppgift. Enligt socialutredningens
förslag skulle socialtjlinsten utföra vissa av de resursförmedlande uppgifter
som i dag ligger på kriminalvården. såsom förmedling av rättshjälp. begäran om avskrivning av skulder etc. Detta skulle leda till en oklar ansvarsfördelning. Verket föreslår därför att detta ansvar ligger kvar pf\ kriminalvården. Sådana stöd- och hjlilpätgärder som ligger inom socialtjlinstcns
normala arhetsfält biir däremot kriminalvården inte svara för. Här har kriminalvärden en resursförmedlande funktion gentemot socialvården.
Liinsstyrdsen i Stockholms liin anser att det är en brist att utredningen
inte närmare diskuterat samverkan mellan socialtjänsten och kriminalvården vad gmlcr institutionell vård och behandling. Otvivelaktigt finns i dag
en alltmer uttalad strävan frtm domstolarnas sida att ge olika påföljder ett
mer vårdinriktat innehåll. Härigenom har samverkan mellan kriminalvård
och socialvård fått ökad betydelse. K1iminalvårdsklientelet består i stor
utsträckning av personer som samtidigt med insatser från kriminalvårdens
sida är aktuella för åtgärder från socialvården. Behovet av en decentraliserad kriminalvård i nära samverkan med socialvårdens institutionsresurser
·borde enligt länsstyrelsens uppfattning närmare diskuteras. Fördelarna
med ett närmare samarbete borde vara stora såväl vad gäller behandlingsresultat som ett rationellt utnyttjande av de samlade vårdresurserna.
Enligt Kommun.fårhundet bör kriminalvårdens frivårdsorganisation på
sikt inordnas i den primärkommunala socialtjänsten. Uppfattningen att ansvaret för frivården hör ligga på socialtjänsten delas av Borås kommun.
Kalmar kommun ifrågasätter om det vid samverkan med kriminalvården
är socialtjänsten som skall ansvara för att information och samverkan
kommer till stånd. Endast kriminalvården har i dag den övergripande informationen om vilka som finns inom kriminalvården och dessutom är i behov av socialtjänstens stöd. Kalmar kommun efterlyser därför en klarare
ansvarsfördelning vid exempelvis frigivningsförbercdelser.
Föreningen Sl'eriges .fril'årdstjiinstemän noterar med tillfredsställelse
att principen om de dömdas "lika rätt" till samhällets service hävdas av
socialutredningen. Föreningen anser dock att en kraftigare betoning av
denna princip är angelägen. Det finns tyvlirr fortfarande förtroendemän
och tjänstemän inom socialvården som är klart negativa till socialt avvikande personer. vilket ibland medför en särbehandling av dem som har begått brott. Paragraferna 2 och 5 i förslaget till socialtjänstlag om det "yttersta ansvaret" och "skälig levnadsnivå" kan tänkas täcka upp de rättvisekrav frivårdarna vill hävda men föreningen anser att det kan diskuteras
om inte normaliseringsprincipen hör ytterligare markeras genom att principen starkt betonas för kommunerna i exempelvis anvisningar som kan
komma att utfärdas.
Kriminalvårdens frivård arbetar i nära anknytning till den kommunala
socialvården och är nästan helt beroende av denna när det gäller att sätta
in ekonomiska och även andra resurser i rehabiliteringshänseende. Ingen
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vill i dag heller hävda annat iin att kriminalvflrdcns egna snciala resurser
skall vara ytterst hegriinsade om de nu alls skall existera. Med avseende på
innehåll. utformning och inriktning är det arhctc som bedrivs inom socialvård resp. frivård i grunden av samma karaktiir. Det finns ingen siirskild
metod inom frivärden att hemiistra just det beteende som hekcknas som
kriminellt. Den påtaghara skillnaden mellan verksamhetsområdena ligger
däri. att frivården vcrksliiller påföljder och diirigenom har sin målgrupp
klart avgriinsad. Dock är även kriminaliteten ett socialt problem. vilket
icke existerar i ett vakuum. Tviirtom iir det sammanvävt med missbruksprohlem och andra svårigheter. Följdriktig! visar också alla undersökningar att huvuddelen av de övervakade i kriminalvården. ibland uppåt
80-90 'X. är kända i socialvårdens register. Det parallella arbete som sker
med dessa människor är således betydande.
När det gäller samarbetet om enskilda klienter framhåller föreningen att
detta måste ske på handläggarnivå. Då detta samarbete måste ske snabbt
och så gott som dagligen är det svårt att tänka sig hur förtroendemännen
där skall kunna kopplas in.
Utredningen anser alt kriminalvården har egna resurser när det gäller att
tillgodose de dömdas omedelbara behov av bistånd. När det gäller frivården får detta ej tolkas så att social\"ården skall kunna undandra sig huvudansvaret för även frivårdsklienternas ekonomi. Frivårdens ekonomiska
medel är endast kompletterande.
Utredningen anser vidare att socialtjänsten skall hjälpa kriminalvårdens
klienter med att begära avskrivning av skulder, lägga upp avbetalningsplaner, tillse att rättshjälp tillgodoses och hjälpa till med bostadsfrågan. Detta
är uppgifter som kriminalvården redan nu hjälper klienterna med och här
behöver socialtjänsten ej gripa in i större utsträckning än som nu är fallet. I
stället bör socialtjänsten och kriminalvården samarbeta och i varje enskilt
fall avgöra "vem som skall göra vad". Det är viktigt att redan från början
avgöra när socialtjänsten skall kunna ta över ärendet från kriminalvården.
Socialtjänsten kan även inom ramen för frihet ta över ärenden. Viktigt är
att denna samverkan sker redan på personundersökningsstadiel sä all socialtjänsten kan etablera kontakt med en missbrukare för att domstolen skall
få möjlighet att lämna över ärendet till socialtjänsten.
När det gäller kriminalvårdens frivårdsresurser framhåller LO starkt behovet av en så nära samordning som möjligt mellan frivården och socialtjänsten. Förhällandena är här långt ifrån tillfredsställande. Det är tyvärr
mycket vanligt att kriminalvårdens klienter hamnar mitt emellan de två organen. Ingen känner därför ansvar för klienternas äteranpassning. Ett ytterligare studium av denna fråga och utarbetandet av konkreta samverkansfurmer behövs.
TCO understryker vikten av att socialnämnden tar ett tillräckligt ansvar
för kriminalvårdens klienlcr. Ökade förutsättningar härför har skapats genom all kommunens yllersta ansvar entydigt läggs fast i utredningens förslag.
20
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2U .2 .3 I\ iirl.orl .\.fi"i1ga11
Socialutredningens förslag om att socialnlimndcrna skall hefrias från
skyldigheten att famna uppgifter i körkortsiirenden kommenteras fr~imst av
länsstyrelserna och kommunerna. Förslaget får ett mycket blandat mottagande. och remissinstansernas instlillning till förslaget synes hero pf1 vilken av de häda grupperna av remissinstanser man tillhör. Av de kommuner och länsstyrelser som uttalar sig i frågan betonar samtliga kommuner

vikten av att förslaget genomförs, medan länsstyrelserna. med endast något undantag. är starkt negativa till förslaget.
Följande kommuner kommenterar förslaget. Botkyrka, Stockholms,
Kalmar. Helsinghorgs. Malmö, Borås, Vara. Grums, Västaäs, Gtil'/c,
Skellc.fieä. Varbergs, Olo.f~triims, Kram.fi1rs, Danderyds och S11ndsl'alls
kommuner. Förutom nämnda kommuner tillstyrker Fiircningcn S1·eriges
socia/clu'.fer, SACO/SR. och S1·erigcs socionomers riksfiirb1111d utredningens förslag. Kammarriittcn i Göteborg är i princip positiv till förslaget.
Följande länsstyrelser avvisar förslaget. Liinsstyrelsen i Uppsala. Södcrmanlands, Östergiitlands. Blekinge. Kristianstads, Malmiih11.1·. Örebro, Viirmlands. Västmanlands, Kopparbergs, Gii1·lcborgs och Västernorrlands län. Liinsstyrl'i.H'n i Skaraborgs liin tar inte ställning till förslaget. Negativa till förslaget är förutom nämnda länsstyrelser även justitiekanslern, rikspolisstyre/sen och brottsfiirebyggande rädet.
Stockholms komm1111 betonar att skyldigheten att lämna uppgift om en
sökandes eventuella missbruksproblem i samband med utfärdande av körkort har länge upplevts som ett hinder för kontaktarbetet inom nykterhetsvården. Kommunen understryker därför angelägenheten av att socialnämndernas nykterhetsvårdande insatser inte försväras genom tvånget att
lämna uppgifter av sådant slag.
Västerås kommun framhåller att socialutredningens förslag om tystnadsplikten har bl. a. till följd att uppgifter om människors nykterhetsförhållanden inte längre fär lämnas ut till polisen för utredningar i körkortsoch vapenlicensärenden. Detta är en betydelsefull förändring och helt konsekvent om man tänker på socialtjänstens intresse av att mlinniskor med
alkoholproblem frivilligt söker hjälp. Samhällets behov av att fä underlag
för bedömning av körkortslämplighct etc. bör kunna tillgodoses genom polisens egna uppgifter.
Gäl'!c kommun anser att om socialtjänsten skall kunna verka på det sätt
som socialutredningen har föreslagit måste den omfattas av ett odelat förtroende hos allmänheten. Ett sådant förtroende kan inte etableras om socialvårdens roll i handläggningen av körkortsärenden består.
Skelle.fieå kommun hälsar med stor tillfredssHillelse att socialtjänsten i
framtiden ej skall behöva ta befattning med körkortsärenden, där socialvården f. n. ofta framstår som "boven i dramat" vid vägrat lämplighetsintyg eller körkortsåterkallelse.
Synpunkter. som i allt väsentligt stämmer överens med vad ovan redovi-
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smk kommuner anför, atcrkommcr i övriga kommuners remissyttranden.
Fiireningcn S1·criw·.1 soci11/ch1'.li'r finner att förslaget om att socialtjänsten inte skall avge yttrande i körkortsiirenden är en ytterst angelägen förändring för att medverka till att ett förtroende kan byggas upp mellan
hjälpslikande och den kommunala socialtjänsten. Föreningen anser att
denna reform är så angelägen att den bör brytas ut ur förslaget och förverkligas snarast möjligt. Föreningens uppfattning att socialtjiinstens befattning med körkortsiirendena bör omedelbart upphöra delas av Botkyrka

/.:.01111111111.
SACO/SR och S1·eriges socio110111ers rik.\f'iirhund konstaterar med tillfredsställelse att socialnämndens skyldighet att lämna uppgifter i körkortsärenden föreslås bortfalla. De anser att denna skyldighet ofta har varit ett
större hinder för att tistadkomma en adekvat behandling än risken för
tvångsätg~irder.

Kam111urrii111•11 i Giitchorg, som i huvudsak ansluter sig till socialutredningens förslag till reförm av sociallagstiftningen. anser all med den uppbyggnad förslaget har talar starka skäl för att socialnämnderna befrias frtm
uppgiftsplikten i körkortsärendcn. Som utredningen har påpekat ger uppgiftsplikten inte heller en rättvisande bild, eftersom åtskillig nykterhetsvård bedrivs av andra organ. bl. a. sjukvården. Om polismyndigheten får
möjlighet att föra nägon form av ''nyktcrhetsregister". anser kammarrätten att förslaget att slopa uppgiftsplikten för socialnämnden bör kunna
godtas. Kammarrätten betonar emellertid att det inte är fråga om att socialnämnderna skall vara förhindrade att lämna ut uppgifter i körkortsärenden utan endast att det inte skall finnas någon skyldighet all göra det. Med
vederbörandes samtycke bör självfallet socialnämnden kunna lämna ut
uppgifter om hans nykterhetsförhållandcn. Detta kan fä betydelse när
handlingarna i ett ärende hos körkortsmyndigheten inger tveksamhet om
en sökande hör betros med körkort eller om en körkortshavare bör få behålla sitt körkort. Tveksamheten kan t. ex. bero på. att polismyndigheten
har registrerat vederbörande i det särskilda registret för omhändertagna
berusade personer. Han börda ges tillfälle att visa att han ända kan anses
pålitlig i nykterhetshänseende. t. ex. genom ett yttrande från socialnämnden Oämför7* och 16* 5 körkortslagenl.
Länsstyrelserna. av vilka nästan samtliga är negativa till förslaget i denna del. redovisar genomgående sina synpunkter i omfattande yttranden.

Länsstyrelsen i Uppsala liin pekar på att i förarbetena till den nyligen genomförda reformen på körkortslagstiftningens område betonas starkt att
det vid körkortsprövningen är helhetsbilden av personen och dennes situation som måste bedömas. Detta innebär att ett mera differentierat synsätt
bör komma till stånd. Till grund för denna bedömning skall enligt departementschefens uttalande ligga polisens lämplighetsutredning, i vilken ingår
yttrande frän vederbörande sociala organ. Socialutredningens förslag innebär att till grund för körkortsmyndighetens bedömning av en persons hel-
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hetshild och situation kommer att ligga en uppgift från polismyndigheten
om eventuella omhändertaganden i berusat tillstånd eller begångna brott.
Att av en sådan uppgift dra slutsatser angäende en persons totala situation
kommer att ställa körkortsmyndigheten inför oöverstigliga svårigheter.
Detta kan komma att medföra en återgång till en icke önskad schablonartad bedömning av körkortsärenden och återkallelse av körkort iiven i fall
där en sådan titgärd inte iir motiverad av trafiksiikerhetsskäl. En sådan situation kan ej heller med

h~insyn

till körkortets stora betydelse för männi-

skors sociala situation vara önskvärd. Uinsstyrelsen avstyrker därför förslaget att undantag från socialnlimmlens tystnadsplikt ej skall göras i körkortsärenden. Därjiimte erinrar länsstyrelsen om att regeringen numera
meddelat föreskrifter om sekretesskydd för vissa uppgifter i körkortsregistret.
Enligt liin.utyrdl"l'll i Siidcr111a11/a11d.1· län förefaller utredningens uppfa11ning att nykterhetsvärdens befattning med körkortsärenden kan verka
starkt avhållande pf1 benägenheten att ta frivillig kontakt med de nykterhetsvärdamk organen alltför kategoriskt. De personer som frivilligt vänder sig till nykterhctsvärden har ofta grava alkoholprohlcm och har g,iort
sig skyldiga till fylleriförseelscr. rattfylleri och andra brott. Manga av
dessa personer har aldrig haft körkort eller har fött detta återkallat. För det
fall att en klient efter erhi\llen vård återgått till ett normalt liv. brukar han
efter något år vända sig till länsstyrelsen med en ansökan om förhandsbesked angående sina möjligheter att fä körkort. Personutredning kommer då
enligt den nya lagstiftningen att verkställas genom polisens försorg. Polisens bedömning grundar sig dels pit vad nykterhetsnämnden anfört i iirendet. dels p[t vad polisregistren innehåller om begi'lngna broll och förseelser. Nykterhetsnämndernas bedömningar torde i flertalet fall på grund av
deras kännedom om den sökande bli betydligt mer nyanserad och därför
mera tillförlitlig än polisens. Nämnderna är vanligtvis ocksa mera positiva
till gjorda körkortsansökningar än vad polisen är. Förekomsten av anteckningar i register angående omhändertagande för fylleri behöver t.ex. inte
alltid innebära att en körkortssökande vägras körkort. Nykterhetsnämnden kan i yttrande till länsstyrdsen ha lämnat sådana kompletlerande uppgifter angående vederbörandes alkoholvanor att de registrerade omhändertagandena miiste betraktas som enstaka företeelser av en i övrigt skötsam
person. Enligt länsstyrelsen är nykterhetsvärdens befattning med körkortsärendena av mycket stor betydelse för sökandena i deras ansträngningar all fä körkort och därmed möjligheter till en allmän rehabilitering.
Med utredningens förslag skulle vidare de alkoholprohlematiker som aldrig omhändertagits berusade, s.k. dolda alkoholmissbrukare. kunna obehindrat fortsätta att köra bil eller kunna skaffa sig körkort. Länsstyrelsen
anser att nykterhetsv<'trden inte kan undandra sig sin del av ansvaret för att
körkort så långt möjligt endast utfärdas för eller innehas av personer som
är skötsamma i nykterhetshänseende.
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Lii11sstyrcl.l'l'll i l\ris1ia11stads /ii11 menar att enligt utredningens uppfattning skulle uppgiftsplikt för socialnämnderna i körkortsärcmkn innehlira
en väsentlig inskränkning i sekretessen. Detta kunde leda till ait klienterna
skulle betrakta sekretesskyddet som illusoriskt. Det kan i och för sig anföras skäl för att inte bibehålla skyldigheten för socialmyndighet att famna
uppgift i körkortsärenden. Det sägs att ingen bör avhttlla sig frän att söka
hjlilp för missbruk av rädsla för att körkortsmyndighet skall ff1 vetskap om
missbruket. Traliksäkerhctsintresset är av synnerligen hög dignitet. Problemet kan inte lösas s(1 enkelt som utredningen gjort nämligen med en
hänvisning till att polismyndighet fär föra register över ingripanden enligt
lagen om omhändertagande av hcrusade personer. Det finns även en annan
aspekt som förtjlinar päpekas. N ykterhetsniimnds utredning i dessa mttl
och ärenden ger oftast en mer nyanserad bild av vederbörande person än
en uppräkning av omhändertaganden och andra ätgärder. En fylligare utredning är därför inte sällan gynnsam för den enskilde. Länsstyrelsen ser
som körkortsmyndighet med oro på förslaget att den resurs som nyktcrhetsnämnds yttrande innebär skall avstås utan att någon annan likvärdig
informationskälla anvisas.
Liinsstyrel.H'll i Ö.1·taRjjf/ands län kan inte ansluta sig till utredningens
ställningstagande. På något sätt måste behovet av utredningen om körkortssökandes och körkortsinnehavarens nykterhetsförhållanden tillgodoses. Det är orealistiskt att tänka sig att genom polisen få fram tillfredsställande dokumentation annat än i ett mindre antal fall. F.n. torde de sociala
nämndernas material vara den enda betydelsefulla kunskapskällan. Att
utanför socialvärden bygga upp ett ändamnlsenligt dokumcntionsmaterial
torde vara ogörligt. Om utredningens förslag genomförs, skulle därför trafiksäkerheten i väsentligt avseende försämras. Den körkortslag som nyligen trätt i kraft förutsätter tvärtom att vederbörandes individuella förhållanden skall prövas ännu mera ingående än vad som tidigare skett. Upprätthållande av trafiksäkerheten får ses som ett uttryck för den enskildes
trygghetskrav. Det måste anses som ett sa väsentligt krav i den stora allmänhetens intresse, att socialvårdsklienternas behov av sekretess i dessa
fall bör fä vika. Beträffande argumentet, att uppgiftsskyldigheten ger ett
ofullständigt resultat på grund av att åtskillig nykterhetsvård bedrivs inom
sjukvården, kan invändas, att sjuk värd ofta initieras av socialvärden. Skyldigheten att på begäran lämna uppgifter om faktiska förhållanden i körkortsärenden bör därför finnas kvar. Däremot torde den nuvarande anmälningsplikten kunna avskaffas.
I likhet med länsstyrelsen i Östergötlands län anser länsstyrelserna i
Malmiil111s och Örebro län att den uppgiftsskyldighet, som enligt 86 ~ körkortsförordningen avilar nykterhetsnämnd, kan tas bort.
De remissyttranden av länsstyrelser som här redovisats är mycket
representativa för remissyttrandena frän länsstyrelserna i allmänhet. Samma eller mycket likartade argument förs sålunda fram av de flesta länsstyrelserna.
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Justitie/.:.anslcm finner det betänkligt all sm:ialnämmlcn föreslås bli befriad från skyldighet all lämna uppgifter i körkortsärendcn och framhitllcr
all det är från trafiksäkt:rhetssynpunkt utomordt:ntligt viktigt att körkortstillständ inte beviljas utan en tillräckligt väl underbyggd lämplighetsutrcdning. Sökandens nykterhetsförhällandcn har därvid stor betydelse. J K anser all socialnämndt:n har betydligt bättre förutsättningar än polismyndigheten att ge underlag för bedömningen av sökandens nykterhetsförhällanden och avstyrker således förslaget i denna del.
Rikspolisstyrelsen erinrar om att socialutredningen föreslttr att socialnämnds registrering av olika uppgifter, I.ex. rörande missbruk. kraftigt
skall begränsas samt att socialnämnds skyldighet alt yttra sig till andra
myndigheter i olika ärenden skall helt upphöra. Styrelsen kan icke acct:ptera dessa förslag. Styrelsen framhfiller det angelägna i att uppgifter rörande alkohol- och narkotikamissbruk finns att tillga vid behandlingen av
främst körkortsärenden, tillstånd till innehav av vapen samt ärenden avseende förordnande för väktare och ordningsvakter. Vid behandlingen av
dessa ärenden är uppgifter om sökandens nykterhets- och narkotikaförhtlllanden my1:ket betydelsefulla och är i vissa fall helt avgörande för frågan
om tillstånd eller förordnande skall meddelas. Styrelsen erinrar om all
riksdagen vid behandlingen av propositionen med förslag till ny körkortslag framhållit angelägenheten av att uppgifter om en körkortssökandes pi\litlighet i alkohol- och narkotikahänseende beaktas. Styrelsen har observerat de svårigheter som i dag föreligger att från vissa sociala myndigheter
erhålla uttömmande uppgifter i dessa avseenden vid s.k. personutredningar enligt körkortslagen. Om utredningsförslaget i denna del skulle godtas
torde det vara nödvändigt all någon annan myndighet i lag bemyndigas all
föra särskilda register angående personers nykterhets- och narkotikaförhållanden. Även om annan myndighet tilläts föra registeruppgifter ton.It:
avsaknaden av socialnämnds yttrande det oaktat komma att utgöra en väsentlig brist vid olika tillståndsprövningar.
Brott.1fiirebyggw1de rådet. som inte kan ansluta sig till utredningens förslag i denna del. framhäller att det är välkänt att alkohol i samband med
förande av motorfordon kan fä förödande följder i trafiksituationer. Mot
denna bakgrund är det välmotiverat att personer. som missbrukar alkohol.
bör kunna vidkännas inskränkningar i rätten att fä och behålla körkort. Enligt utredningen bör också i framtiden lämplighetsutredningar utföras.
men endast av polismyndigheten och endast på grundval av de registreringar, som polisen gjort i samband med omhändertagande av berusade
personer. Rådet riktar i detta sammanhang uppmärksamhet på förhi\llandet att det inte föreligger någon generell skyldighet för polisen att registrera berusade, omhändertagna personer. Framför allt när de körs till sina bostäder eller till sjukvttrdsinrättningar kan en registrering inte ske. Inte heller är de omhändertagna skyldiga att legitimera sig inför polisen. Det är
mot denna bakgrund som polisregistreringar - i varje fall som systemet
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fungerar f. n. · · inte kan Higgas till grund för bedömningen av en persons
lämplighet all inneha körkort. I prop. 1975/7h: 113 med förslag om avskaffande av fyllcristralfrt samt prop. 1975/70: 155 om iindrade regler rörande
vissa körkortsfr{1gor har ocks~1 förutsatls en fortsall medverkan av socialvården i körkortsärcnden. Utredningen anser att en pä frivillighetens grund
bedriven nykterhetsvård kan fungera tillfredsställande endast om klienten
har förtroende för sekretessen inom sol:ialhjiilpen. En famplighetsutredning omfaltar emellertid ofta perioden före 18-ärsdagcn. dvs. när enligt förslaget bäde frivilliga LKh kontrollerade i1tgfö·der kan komma i fr~1ga. Rf1det
anser därför att uppgifter om nyklcrhetsförh{illanden under perioden före
18-ärsdagen bör lämnas av sol:ialnämndcn till polismyndighecen. Betriiffandc vuxna missbrukare bör enligt rädcts uppfaltning däremot LHreda:;. hur en
tillfredsstiillande registrering av nykterhetsforhiillandcn kan i1stadkommas. Socialnämnden bör inte befrias frän att lämna ut uppgifter för liimplighetsbedömningcn för perioden efter l8-{1rsdagcn innan frågan om registrering är löst.
20 .2 .4. Vapenlicenser

Remissinstansernas inställning till socialnämndernas medverkan i ärenden om vapenlicenser är densamma som till socialnämndernas medverkan
i körkortsärenden. Antalet remissinstanser som uttalar sig i denna frt1ga är
dock endast ca hälften så stort. Även i denna fr11ga är det kommunerna och
en del intresseorganisationer som ställer sig bakom förslaget under del att
JK. rikspolisstyrelsen samt nägra länsstyrelser avvisar förslaget. De flesta
remissinstanserna behandlar frägan samtidigt med körkortsfragan och de
anför i båda frågorna genomgående samma grunder för sina ställningstaganden. Anledning att ånyo redovisa dessa grunder saknas. varför här endast redovisas remissinstansernas ställningstaganden till förslaget om socialnämnds medverkan i ärenden om vapenlicenser.
Följande remissinstanser tillstyrker förslaget. Botkyrka, Stockholms,
Kalmar, Helsini;horgs. Malmö. Vara. Viistcrås. Giil'ic. Skellefteå. Kramfors. Danderyds och Sundsl'alls kommuner. Föreningen S1·eriges socialclu'.fi•r. SACO/SR och S1·eri1<es socionomers rik.1/iirbund.
Avstyrker förslaget gör justitiekanslern. rikspolisstyre/sen samt länsstyrelserna i Malmöhus. Viistmanlands och Kopparbergs /iin.

20.2 .5 Ö1·riga frågor
Sl'ea hm·riitt delar inte utredningens uppfattning. all socialljänstens
klient bör åtnjuta ett så långt gående "integritetsskydd" att t.ex. person-

undersökare inte skall få del av socialvårdens akt angående klienten och
att uppgifter om socialtjänstens klient inte skall fä lämnas till utredningsman inom polisen eller åklagare. Sund.1Talls kommun däremot stöder utredningens förslag att personundersökare ej skall ha tillgi\ng till socialvårdens akter.
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framhi-1ller det

~111gcfagna

i att urpgifter om alkoh1ll-

och narkotikamisshruk finns att tillµii vid hchandlingcn av bl. a. iircndcn
avseende forordnandcn for viiktarc och ordningsvakter. medan Hotk_1.,-kt1
k.111111111111

betonar att det är angcliigcl all socialniimndcn hefrias fr;'111 sin

skyldighet att llimna uppgifter i bl. a. ärenden som rör fönin.lnand1:n som
hevakningsmän.

(J1·crhtfiilha1«1r1·11 anser att fiirsvarsmaktens behov av samverkan med
sociallji\nstcn bör omni\mnas i den kommande rropositioncn med hiinsyn
till att årligen ca 50 000 värnpliktiga fullgör grundutbildning 11ch viss obligatorisk hefalsuthildning under 7- 15 mtmader Lll.:h ca 80 000 viirnrliktiga fullgör repetionsutbildning. 'ljänstgöringen sker oftast ptt betydande avst[rnd
frtm hem1>rten. Försvarsmaktens samverkan meJ socialtjiinstcn hör genom socialtjänstlagen undcrliiltas och förstiirkas och de värnrliktiga sjiilva
klart ges samma riitt till samhiillets tjänster som övriga medborgare.

Liinssryrd.\'('11 i Gi)tchorg.1· och Bo/111s l<in rekar pil att i 10 ~ nyktcrhetsv~trdslagcn stadgas skyldighet for polismyndighet att till de sm:iala myndigheterna göra anmiilan dil någon omhändertagits enligt lagen om omhiinderlagande av berusade rersoner m. m. Llrrhör denna skyldighet skulle de
sociala myndigheterna kopplas in pti ett senare stadium än nu sker. Enligt
7 ~sistnämnda lag skall polisen. om omhiindertagen finnes vara i behov av
hjälp och stöd fr{m samhiillets sida. innan omhändertagandet upphör i den
m<'111 det Himpligen kan ske samrilda med annat samhiillsorgan som har till
uppgift att tillgodose st1dant behov. Denna bestiimmelse föruts~iller för sin
tillämrning en jourverksamhet. som de sociala myndigheterna nog i allmänhet saknar förutsättningar all uprrätthälla. Bestämmelsen bör fä en sttdan utformning att polismyndigheten i var:ic fall hlir skyldig att till socialtjänsten göra anmälan motsvarande den som stadgas i 10 nykterhetsvårdslagen. Pä stt säll för socialtjiinsten möjlighet att sätta in hjälp i ett nitgnrlunda tidigt skede.
Ka/lllar komlll1111 framhäller att när det giiller yttranden till hklagarmyndigheter och domstolar kan delta förfarande förenklas med delegationsbcstämmelsa till handläggande tjänstemän. Dessa har sannolikt en större
bnnedom om del enskilda fallet iin förtroendemännen. Detta förfarande
har med goda resultat tilliimrats i Kalmar kommun sedan 1974.
l:/..crii k.01111111111 erinrar om att socialutredningen föreslär alt ordförande
eller ledamot i socialnämnden vid samarbete med åklagarmyndigheten
skall kunna lämna upplysningar i stället för all man skall göra utredningar i
dessa ärenden. Detta är enligt kommunen inte en rimlig konstruktion.
Skall ett förenklat informationssystem byggas upr mi.:llan soi.:ialtjänsten
och åklagarmyndigheten bör det vara tjänstemännen som svarar för denna
information.
1

*
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21 Socialregister m. m.
21. l Al/111ii11t
Många remissinstanser instämmer i SU:s förslag när det gäller dokumentation och registerföring. Hit hör bl. a. socialstyre/sen. länsstyrelsen i Västerbottens län . .flera kom11111ner. Sreriges socionomers rik~förhund och Föremngen
Sveriges socialchefer.
Niir det gäller förslaget till gallringsbestämmelser är cliiremot remissopinionen splittrad. Medan åtskillig<! remissinstanser anser att förslaget medför
ett viktigt skydd för den personliga integriteten, varnar andra fcirden negativa
inverkan förslaget kan få särskilt i barnavårdsärenden och när det gäller
forskningen. Till de remissinstanser som är positiva till förslaget hör
socialstyre/sen, länsstyrelsen i I 'ästmanlands län, Svenska kommunfi.jrb11ndet,
.flertalet kommuner som har yttrat sig i frågan, LO. TCO. SACOI SR. Sl'eriges
socionomf(jrbunci. Sveriges socionomers rik~förbunci. Föreningen Sveriges socialchefer och Alkoholproblematikers riksorganisation. Bland de remissinstanser
som helt eller delvis avstyrker SU:s gallringsfcirslag finns Sl'ea hm•räfl,
riksarkil'et, Uppsala och Sköwle kommuner, Sociologiska institutionen l'id
Stockholms unfrersitet, Si•eriges socia(förhund. Si•enska diakonsällskapet,
Sveriges sociologförhund. Sveriges läka1förhund och Svenska läkaresällskapet.
Flera rcmissinstanser har ingen erinran mot förslaget att register och akter
skall gallras efter viss tid men anser att gallringsfristerna är för korta. Hit hör
kammarrät1en i Göteborg, JO. länsstyrelserna i Malmöhus, Å·lvsborgs. Örebro,
Gävleborgs och Västernorrlands län. medicinska fakultetsnämnden vid L11nds
unh>ersitet, Stockholms och Sundbybergs kommuner. Föreningen Sveriges
frirårdstjänstemän.

21.2 Dok1111u·111a1io11 och rt•gi.Her
Förslaget att slopa den nuvarande lagen om socialregister tillstyrks
uttryckligen av nera remissinstanser, däribland kammarränen i Göteborg.
Föreningen Sveriges socia/che!"er. Sreriges socionomjörbund och Sveriges socionomers riksförbund.
Socialstyre/sen framhåller all det är viisentliga ändringar som SU föreslår
beträffande dokumentation och register på socialvårdens område. Större
hänsyn tas särskilt till den enskildes personliga integritet. Styrelsen tillstyrker
förslagen då de går helt i linje med utredningens övriga förslag om en ändrad
socialvård. Sveriges socionomers riksf(j~bund säger att man särskilt delar SU:s
överväganden beträffande förslaget att socialregister inte skall få innehålla
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värderingar om den enskilde klienten och dennes personliga förhållanden.
Föreninxen Sverixes socialclw/t'r har i princip samma uppfattning som SLJ att
den enskildes integritet bör så långt möjligt skyddas genom inskränkningar i
registrering och dokumentation. Föreningen framhåller att registrering och
diarieföring är en för kommunerna svårhanterlig fråga. Det gäller här en
avvägning mellan den enskildes intresse -och skydd för sina personliga
förhållanden å ena sidan och rättssäkerhetsintresset å andra sidan. Härtill
kommer inriktningen på förtroendefullt samarbete i frivilliga former. SU har
uppmärksammat denna svårighet och föreslagit att socialstyrelsen som
central myndighet för socialtjänsten skall utfärda närmare föreskrifter om
personregistrens förande. Föreningen anser detta nödvändigt. Det är viktigt
att kommunerna härvid bereds tillfälle att medverka. Föreningen anser också
i enlighet med SU:s förslag att socialstyrelsen efter samråd med kommunförbundet bör ge anvisningar om dokumentation i enskilda ärenden.
Socia(fiirvaltningen i Helsingborg delar SU:s uppfattning att dokumentation
bör ske i samråd mellan socialarbetare och den enskilde. Vidare biträds SU:s
förslag att det inte är önskvärt att författningsvägen närmare reglera
dokumentationen inom socialtjänsten utöver bestämmelserna i kommunal~
lagen och förvaltningslagen. Det får ankomma på socialstyrelsen och
kommunförbundet att utfärda allmänna råd till kommunerna. - Förvaltningen har inte heller någon erinran mot att socialtjänsten får en allmän
skyldighet att föra diarier under förutsättning att sekretesskyddade uppgifter
inte kan utläsas ur dessa och att enskilda personer vid behov anges anonymt,
t. ex. med bokstavsbeteckning eller dylikt. - Beträffande innehållet i
personakter lär det inte kunna resas några invändningar mol att akterna inte
tillförs onödiga och för klienterna förklenande uppgifter. Det torde bli lättare
att inom socialtjänsten iaktta opartiskhet och saklighet och sträva efter att
uppgifterna i personakterna blir korrekta och väl underbyggda. - SU:s
huvudprincip att innehållet i register i inskränkt bemärkelse endast skall
uppta namn etc., inkomst- och förmögenhetsförhållandcn samt beslut inom
socialtjänsten om åtgärd som innebär myndighetsutövning lämnas utan
erinran. Övriga sekretesskyddade uppgifter om klienterna får alltså inte
antecknas i dessa register. Vidare får inga anteckningar föras om åtgärder som
grundats på andra myndigheters meddelande, t. ex. LTO, LOB etc.
Sundsi•alls kommun anser att som en följd av tankegångarna kring
sekretessfrågorna bör diariet utformas så att det inte går att utläsa något som
kan röja sekretesskyddade uppgifter. Därmed behöver diarieföraren inte
ställas inför svåra och oklara situationer och överväganden om att låta någon
ta del av diariet. Det blir mera praktiskt att arbeta med ett fullständigt
"offentligt" diarium.
Kritiska synpunkter på förslaget lämnas av bl. a. Kommunforbundet, som
hänvisar till sitt yttrande över promemorieförslaget där vissa klargöranden
har efterlysts om uppgifter i barnstugekö. De förslag som SU har lagt fram om
diarieföring inom kommunala myndigheter synes enligt förbundet innebära
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att man får ett krav på att alla ärenden skall antecknas i kronologisk ordning.
Ett sådant förfarande skiljer sig avsevärt från nuvarande rutiner och kommer
att kräva en omläggning av bl. a. soCiali'egistret. Kravet' på överblickbarhet
inom förvaltningen tillgodoses väl genom nuvarande rutiner och styrelsen tar
därför avstånd från utredningens förslag härvidlag. - SU :s förslag till delning
av socialregistret i snäv och vid bemärkelse kommer att medföra ökade
kostnader för administrationen av framför allt barn- och äldreomsorgen.
Utredningens förslag till nya regler för handlingssekretess och tystnadsplikt,
vilka styrelsen har tillstyrkt, tillgodoser säkerheten av att uppgifter av känslig
natur inte kommer i orätta händer. Styrelsen anser det därför obefogat att
skapa en delning av socialregistret som enbart kan få marginell betydelse men
medför en kraftig kostnadsökning för administrationen.
LO framhåller att om utformningen av socialtjänstens register genomförs
behöver de människor som söker upp socialtjänsten inte befara att subjektiva
anteckningar om dem och deras aktuella situation följer dem för all
framtid.
Västerås kommun anser att förslaget om diarieskyldighet på ett onödigt sätt
kommer i konflikt med förvaltningsmässiga krav på rationella rutiner.
Kommunen erinrar om att om inte sekretesskyddade uppgifter skall framgå
av anteckningarna, kommer det att bli nödvändigt att ange en persons namn
med bostavsbeteckningar e. d.
I fråga om vårdärenden beträffande enskilda personer, har diariet i så fall
ingen egentlig uppgift att fylla eftersom personen eller ärendet inte går att
identifiera. En tänkbar möjlighet vore då att det inom förvaltningen
upprättades register i t. ex. personnummerordning på de personer, som de
inkomna handlingarna avsåg. Enligt utredningen får dock inte heller
personregister innehålla uppgifter, "som är ägnade att röja enskilds personliga förhållanden" (25 ~ socialnämndslagen). Skall man undvika att i såväl
diarium som register anteckna t. ex. inkomna polisrapporter är det inte
möjligt att avgöra vilk<1 ärenden som <1ktualiserats hos förvaltningen. De
begränsningar i registreringen som utredningen gör, lägger av allt att döma
hinder i vägen för en överblick över verksamheten med enskilda ärenden. Då
det är av betydelse ur flera synpunkter att det inom förvaltningen går att på ett
enkelt och tillförlitligt sätt följa och bevaka ärenden<1s handläggning, bör
dessa frågor ses över på nytt.
Örebro och Vilhelmina kommuner avstyrker SU:s försl<1g om offentlig
diarieföring och att det skall finnas en generell skyldighet att föra diarium.
Kommunerna anser att det skulle bli allför betungande att som SU föreslår
utforma ärendemeningen anonymt med bokstavsbeteckning e. d. så att
sekretesskyddade uppgifter inte kan utläsas.
2 I .3 GallrinR
Socialstyre/sen säger att de av utr~dningen föreslagna reglerna för gallring
av personregister och därtill hörande akter noga har övervägts av styrelsen.
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Enligt förslaget fär socialtj~insten i större utstr;ickning lita på den enskildes
egen beskrivning av sin hakgrund. eftersom dokumentation ofta kommer att
saknas. Styrelsen ser positivt på en sådan utveckling av det sociala arbetet. I
samband med en omläggning av socialvårdens registersystem och rutiner för
dokumentation krävs enligt styrelsen betydanrle rådgivning från såviil
socialstyrelsen som inom primärkommunerna.
Länsstyrelsen i Västmanlands län anser det särskilt tillfredsstiillande att i
förslaget till socialnämndslag har införts bestiimmelser om utgallring av
anteckningar och akter som inte har varit aktuella under tre år. Att sitta fast i
gamla värderingar är inte främjande för en god vårdplanering. Kommunförbundet anser att SU:s förslag beträffande socialregister är välbetänkt och vill
särskilt framhålla de föreslagna gallringsreglema. För att det intresse för
allmän forskning i materialet som ofta visar sig skall kunna tillgodoses utgår
styrelsen från att t. ex. riksarkivet får bemyndigande att omhänderta sådant
material som kan ha forskningsintresse men som avses bli utgallrat i
kommunerna.
Sundsvalls kommun menar att många behövande i dag avstår från att

uppsöka socialvården på grund av rädsla för att "hamna i papperen". Det är
därför viktigt att SU:s förslag om gallring av personakter och persorregister
tre år efter senaste aktualitet genomfors. Förutom det ökade förtroende och
den större öppenhet som kan väntas bli effekten av förslaget. blir även den
administrativa hanteringen lättare.
Socialförvaltningen i Helsingborg anser att
förslaget om tvingande b6tämmelser avseende gallring ur register och
personakter behöver preciserds bättre. SU förordar att uppgifter ur register i
inskränkt bemärkelse över klienter inte får bibehållas längre än tre år efter den
tid anteckningen gjordes. Härifrån föreslås undantag får fort varande förhållanden, t. ex. placering av en underårig utanför hemmet, i vilka fall
anteckningen får utgallras tre år efter att det förhållande anteckningen avser
har upphört. Förvaltningen tillstyrker gallringsförslaget men efterlyser !lera
exempel på "fortvarande förhålladen". Avser SU även pågående stödärenden? När upphör i så fall dessa ärenden'? Det kan ju finnas klienter som
uppsöker socialtjänsten ett par gånger om året. Skall det i så fall förflyta tre år
efter sista kontakten innan gallringen sätter igång eller menar SU att i registret
endast får finnas tre år gamla anteckningar? Förvaltningen för sin del förordar
en tvingande bestämmelse som innebär att uppgifter i registret skall utgallras
tre år efter den tid anteckningen gjorts. Endast vid placeringar av underåriga
utanför hemmet skall undantagsrcgeln gälla, då anteckningarna får utgallras
tre år efter det förhållande anteckningen avser har upphört.
Förvaltningen tillstyrker också förslaget om en generell gallringstid for
personakter på tre år. Även här behövs emellertid en precisering. Förvaltningen tolkar SU:s förslag så att anteckningar och handlingar som är tre år
gamla skall gallras ut, även om klienterna är aktuella inom socialtjänsten.
Självklart måste undantag göras för handlingar om bistånd med återbetalningsskyldighet samt bevisurkunder i ärenden om faderskap och underhåll. I
övrigt finns det inga rimliga skäl att behålla mer än tre år gamla anteckningar
om enskilda personer. Beträffande uppgifter för forskning fär undantagsbestämmelser lösas i särskild ordning.
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SACO!SR anseratt det iir uppenhan att kvaliteten på förefintliga journaler
iir ytterst varierande. Vissa journaler har varit så knapph;indiga att deras
viirde har varit mycket ringa. Denna omstiindighet bör bl. a. leda till
slutsatsen att man bör str:iva efter att höja kvaliteten på dokumentationen.
En systematisk och professionell dokumentation är nödvändig inte bara
frän rättssäkerhetssynpunkt. Om en social diagnos- och behandlingsmetodik
skall kunna utvecklas och revideras, krävs en långt mer systematisk
utveckling av behandlingsjournaler iin vad som hittills kommit till stånd
inom såväl familjerådgivningen som socialt klientarbete. -Socialutredningen
föreslår att forskningens behov av primiirmaterialet skall tillgodoses genom
att en viss del av aktmaterialet undantas från gallring och bevaras för framtida
forskning. - Det iir angeläget att man vid genomförandet av förslaget om
gallring har klargjort hur forskningens behov skall säkerställas. I detta
sammanhang är det nödvändigt att understryka att en utvärdering av olika
behandlingsmetoder kan förutsätta att aktmaterial äldre än tre år finns
bevarat. Man bör emellertid tillförsäkra sig om att materialet utnyttjas endast
till ovan nämnda ändamål och icke ingår i tillgängliga dataregister. - SACO/
SR understryker vidare att en professionell dokumentation, bevarad under en
längre tid än tre år kan vara ett nödvändigt skydd mot tredje person. Det finns
exempel på hur barnmisshandel förekommit under en lång tidsperiod och det
kan inte vara förenligt med allmänna rättsprinciper att denna typ av uppgifter
gallras vart tredje år.

Sl'eri1:es socionomers rilq/brbund instämmer i princip i förslaget att uppgifter
i registren måste gallras efter tre år från det anteckningen infördes. Förbundet
anser dock att i syfte att tillgodose barnens rätt så måste uppgifter rörande
tvångsingripande mot olämplig vårdare kunna sparas längre än tre år.
Speciella regler för arkivering måste skapas för dessa fall. Förbundet vill också
uppmärksamma att protokoll kommer att kunna bevaras i femtio år och att
det finns möjlighet att lägga hela utredningar som bilaga till protokollen.
Förbundet anser att särskilda regler om vad som får läggas som bilaga därför
måste införas. Regeln om gallring av registren efter tre år blir annars
verkningslös. - Förbundet menar att skyddet för den personliga integriteten
är en grundläggande rättighet. Det är därför bra att registren måste gallras på
uppgifter äldre än tre år. Men förbundet tror samtidigt att sekretesskyddet
kan kombineras med att forskningens behov av underlag tillgodoses på ett
säkert och tillbörligt sätt. Det är därför angeläget för den framtida sociala
forskningen att dessa särskilda sekretessregler löses på ett tillfredsställande
sätt.
Bland de remissinstanser som vill ha längre gallringstider finns kammarrärren i Göteborg som menar att gallringsfristerna förefaller förvånansvärt
korta. Särskilt inom barnavården framstår det som omotiverat med så korta
frister. Uppgifter av äldre datum torde inom denna sektor ofta vara
betydelsefulla. De regler om sekretess som föreslås gälla för socialtjänsten
kommer att innebära att handlingar i socialnämndernas register och akter i
allmänhet inte kan lämnas ut. Den personliga integriteten skyddas därfdr
redan på grund av sekretessreglerna. Kammarrätten ifrågasätter därför om
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det är motiverat att gallra ut handlingar redan efter tre år.
JO anser att även om en tidsgriins för gallring på tre år kan godtas när det
gäller vuxna klienter skulle en sådan gallringsregel få olyckliga konsekvenser
för barnavårdens del.
Antagandet att äldre uppgifter skulle sakna relevans for bedömningen av
ett enskilt ärende kan nämligen inte upprätthållas inom barnavården. Den
omständigheten att inga anmärkningar mot ett barns förhållanden inkommit
på tre år utgör ingen garanti for att barnet haft det bra under denna tid. Det är
ofta slumpen som avgör om och när anmälningar görs om t. ex. barnmisshandel eller andra missförhållanden i ett barns hemmiljö. Beträffande vissa
slag av uppgifter är det vidare av särskilt intresse att kunna bevaka om ett
mönster upprepas. Sådana uppgifter är t. ex. tidigare misshandel eller
vanvård av äldre syskon till barnet. Även vissa psykiska sjukdomstillstånd
hos barnets vårdare eller annan i dess omgivning förtjänar att uppmärksa1.1mas. Det finns praktiska exempel på att sådana tillstånd, t. ex. amningspsykoser, återkommit hos vårdaren vid senare tillfälle och inneburit stora faror
fcir ett nytt barn. Har man frånhänt sig alla möjligheter att kontrollera
familjens tidigare förhållanden kanske man inte förstår att ingripa i tid för att
rädda barnet. Det bör framhållas all många allvarliga brister i ett barns
tidigare förhållanden inte behöver ha lett till varaktigt omhändertagande av
barnet. Vårdaren kan t. ex. tillfriskna från sin sjukdom ehuru man inte kan
utesluta risk för återfall. Det förekommer även varje år flera fall där barn
avlider till följd av misshandel i hemmet. Man kan även tänka sig att barnet
adopteras bort. I samtliga dessa fall kommer socialtjänsten med den
föreslagna regeln att sakna all kännedom om vad som hänt. Detta kan lätt
leda till att man inte i tid inser att ett nytt barn löper risk att utsättas för
allvarlig skada. Ett annat exempel gäller kontrollen av tilltänkta fosterhem.
Om det tidigare konstaterats att barn vanvårdats i ett fosterhem bör detta hem
uppenbarligen inte på nytt godkännas som fosterhem utan att ingående
utredning gjorts som visar att det inte längre finns risker med att placera barn
där. Med den föreslagna bestämmelsen skulle man efter några år inte längre
kunna klarlägga sådana förhållanden och risken är stor att anmärkningarna
inte alls skulle upptäckas.
En tvingande regel om gallring tre år efter sista anteckning skulle således
kunna få mycket olyckliga följder för barnavården. JO anser därför att en
sådan regel inte kan genomföras generellt utan måste förses med viktiga
reservationer när det gäller uppgifter om allvarliga missförhållanden rörande
barn. Enligt JO:s mening bör gallringsregeln konstrueras så att dylika
uppgifter inte gallras tidigare än efter tio år eller den senare dag när barnet
uppnår myndig ålder.
Länsstyrelsen i Malmöhus län anser att den föreslagna gallringstiden är
alltför knapp och föreslår med bl. a. tanke på helhetssynen och vikten av att
kunna göra en samlad bedömning att tiden ökas till fem år efter sista
anteckning.
länsstyrelsen i Å°lvsborgs län anser att med hänsyn till den helhetssyn som
enligt förslaget skall anläggas är det av värde att det finns material för en
sådan samlad bedömning.
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Som exempel bland många andra kan nämnas följande om ett for någon tid
sedan prövat mål om omhändertagande av barn. Vad som intriilTat gav vid
handen att barnmisshandel kunde ha förekommit men med hänsyn till
omständigheterna kunde saken också ha sin naturliga förklaring. Emellertid
var upplyst att liknande händelser inträffat med annat barn fem år tidigare
samt att ett allvarligt fall av barnmisshandel inträffat ytterligare tre år
dessförinnan. Mot bakgrunden av vad som visats ha inträfTat i det förgångna
beslutade vederbörande myndighet att omhänderta barnet i fråga. Sedermera
bekräftades också att misstanken om misshandel var riktig. Hade i detta fall
treårig gallringsfrist gällt hade saken ej fåtl sin rätla belysning och beslutet
således blivit felaktigt.
Det anförda exemplet visar att en gallringsfrist om tre år är alltför
knapp.
Länsstyrelsen i Örebro län finner den föreslagna gallringstiden för kort med
hänsyn inte minst till länsrättens behov av uppgifter och bakgrundsmaterial i
sociala mål. Det bör övervägas om den inte kan förlängas något, åtminstone
till fem år. Länsstyrelsen i Gävleborg~ län anser att behovet av längre frister
t. ex. i mål om omhändertagande av barn för samhällsvård synes påtagligt.
Länsstyrelsen i Västernorrlands län anser också att en gallrings frist om tre år
synes för snävt tilltagen. Erfarenhetsmässigt förekommer t. ex. inom barnmissh;mdelsområdet fall där i samma familj misshandel redan tidigare har
förekommit, fast längre tillbaka än tre år.
Föreningen Sverigesfrivårdsljänstemän. som också finner en gallringstid på
tre år vara i kortaste laget, menar att en tjänsteman i stället för att få klara
dokumenterade fakta får lita till sitt minne. Detta kan vara ödesdigert när
något positivt eller negativt som har inträffat skall vederläggas. Det kan leda
till rättsosäkerhet. Sundbybergs kommun uttalar tveksamhet mot att
barnavårdsärenden skall gallras efter så kort tid som tre år.
Stockholms kommun tillstyrker SU:s förslag om en generell regel om
gallring efter tre år av såväl personregister som personakter med de undantag
som angivits. Härutöver bör dock enligt kommunens mening i lagen
undantas ärenden rörande barn som varit skilda från hemmet genom
socialnämndens försorg, oavsett om placering skett med eller utan den
enskildes samtycke. I dessa fall är en betydligt längre gallringsfrist motiverad
för socialnämndens behov av dokumentation vid handläggning av barn- och
ungdomsärenden. Kommunen anser här en gallringsfrist på 15 år lämplig. En
annan ärendegrupp, där längre gallringsfrist bör övervägas, gäller långvarig
vård och fostran utom det egna hemmet. Det förekommer ibland i dessa fall
att ungdomar vill ha reda på sin bakgrund och anledning till att de inte fått
växa upp hos föräldrarna. - Kommunen vill understryka nödvändigheten av
att tillräckligt aktunderlag bevaras för utvecklingsarbete och forskning. För
socialförvaltningen i Stockholm, som har en egen inbyggd organisation för
metodutveckling och forskning, framstår det som angeläget att förvaltningen
tillförsäkras inflytande vid en kommande reglering av undantagsbestämmclserna.
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Svea ho\•räll tillhör de remissinstanser som helt avstyrker gallringsförslaget. Enligt hovrätten förefaller det oklart vad slags skyddsintressc som avses
när förslaget enligt SU syftar till att "bereda den enskilde ökat skydd vad
gäller redovisning och bevarande av uppgifter rörande hans personliga
förhållanden".

Ett fullt ut tillgodosett rättssäkerhetsintresse samt kraven på öppenhet från
socialvårdens sida och på förtroendefullt samarbete synes tvänom motivera
dokumentation av varje omständighet som för den handläggande tjänstemannen förefaller vara av betydelse. Inte minst gäller detta handläggarens av
utredningen som "subjektiva värderingar" betecknade slutsatser och bedömanden. Härvidlag må erinras om att utredningen själv framhåller betydelsen av förfaranderegler som stärker rättssäkerheten för den enskilde i hans
mellanhavande med myndighet. Tankegången bakom förslaget om utgallring synes svårgripbar. Social rehabilitering är ofta nog tidskrävande; den som
väl en gång varit aktuell hos socialvården återkommer ej så sällan.
Utredningens förslag innebär. att socialtjänsten berövas tillgång till betydelsefulla kunskaper. och därigenom minskar det förutsättningarna att snabbt
sätta in adekvata hjälpåtgärder. Man måste börja från början i stället för att
kunna koppla på där man förra gången slutade. Vidare må i sammanhanget
också framhållas, att förslaget är ägnat att allvarligt försvåra utredning om
socialhjälpsbedrägeri.
Forskningens behov understryks i några remissvar. Sålunda utgår BRÅ
från att frågan om särskilda bestämmelser om undantag från gallring för att
tillgodose forskningens behov av primärmaterial löses innan SU:s förslag
leder till lagstiftning. För forskningen viktigt material kan annars gå förlorat
innan sådana undantagsbestämmelser träder i kraft. BRA vill i detta
sammanhang peka på det vanskliga i att avgöra vilka uppgifter som kan
tänkas vara intressanta för eventuell framtida forskning. Vilket material som
är av intresse för forskning är ytterst beroende på de frågor en undersökning
har till syfte att belysa och är svårt att förutsäga. Arvika kommun har diskuterat
tiden för gallring bl. a. mot bakgrund av att socialhögskolorna i ökad
omfattning beräknas fä resurser för social forskning och att därvid deras
arbete kunde försvåras om gallring sker i allt för snabb takt. Om utredningens
förslag om gallring i personakter sker tre år efter det datum när sista
anteckningen gjordes i akten, med undantag för handlingar rörande faderskap och fastställande av underhållsbidrag, måste klara regler om undantag
från gallring av för forskning nödvändigt material snabbt utarbetas.
Medicinska fakultetsnämnden vid Lunds universitet är synnerligen tveksam
om lämpligheten av att redan tre år efter den sista anteckningen i en
personakt gjorts utgallra samtliga uppgifter ur en socialnämnds personregister. Utgallringen har starkt negativa effekter såväl för forskningen som för
bedömningar och behandlingar i vissa fall. Fakultetsnämnden framhåller
även att den betydande skärpning av såväl handlingssekretess som tystnadsplikt ur integritetssynpunkt är välkommen men självfallet inte får drivas så
långt att en meningsfull samverkan mellan representanter för medicinsk och
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social vård försvåras. Detsamma gäller även sekretessreglernas inverkan på
social och medicinsk forskning. RektorsämbetCI 1'id Stockholms unil'ersitet
anser att det borde finnas möjligheter att med andra metoder än de av SU
angivna lösa integritetsfrågan och samtidigt ge erforderligt utrymme för
Seriös social forskning och utvecklingsarbete inom socialtjänsten. Rektorsämbetct yrkar bestämt på att de berörda frågorna om gallring och statistikproduktion skall bli föremål för en ingående utredning.
lnstit!lfionenjor socionomutbildning-Socialhögskolan vid Stockholms universitet nämner att SU i fråga om utgallring av personregister och innehållet i
personakter föreslår att från gallringen skall undantas material i den
utsträckning det ta är nödvändigt. Bestämmelser om undantag skal I meddelas
av en av regeringen för ändamålet utsedd myndighet. Att på detta sätt i förväg
avgränsa och välja ut relevant forskningsmaterial torde vara ett utomordentligt vanskligt tillvägagångssätt. Enligt institutionens mening bör frågan
utredas ytterligare. Starka skäl talar för en betydligt längre arkiveringsperiod
än tre år.
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet framhåller
forskningens behov av att socialregistrens uppgifter bevaras för en betydligt
längre tidsperiod än tre år efter avslutat fall, men att sekretesskyddet
samtidigt bör göras effektivare. Detta kunde t. ex. ske genom att personakterna tre år efter avslutat fall överfördes till ett särskilt register, som är
tillgängligt endast för forskningsändamål. Risken för missbruk av registren
vid forskning är minimal varför extra åtgärder med avseende på sekretessen i
det sammanhanget kan anses obehövliga.
Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet förklarar att man
givetvis delar SU:s omsorg om klienternas personliga integritet. En hel del
uppgifter av ovidkommande eller närmast "pikant" natur bör saklöst kunna
rensas ut ur registren. Den föreslagna utgallringen av personakter tre år efter
det att sista anteckningen gjorts i akten föreslås visserligen ske med
beaktande av forskningens behov av primärmaterial genom särskilda
bestämmelser om undantag för gallring, men institutionen anser att det
ibland är omöjligt att i förväg ange vilka uppgifter som kommer att bli
relevanta för den framtida forskningen. I det sammanhanget pekar man
också på kostnaderna och övriga svårigheter att i ett enskilt forsknings projekt
samla in uppgifter av de slag som nu finns i socialregistret.
Svenska diakonsällskapet menar att förslaget om utgallring av material ur de
sociala registren efter en så kort tid som tre år kommer att starkt försvåra, i
många fall helt omöjliggöra, bedrivandet av vetenskaplig social forskning. Ett
önskat förstärkt skydd för den personliga integriteten bör kunna skapas på ett
sätt som inte medför de starkt menliga följder för forskningen som
föreliggande radikala gallringsförslag gör. En förutvarande klient är primärt
intresserad av att hans namn försvinner ur register och akter. Forskaren är
minimalt intresserad av just namnuppgiftema i akterna. Det borde därför
21
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finnas goda förutsättningar för att praktiskt finna en lösning, som vad äldre
socialvårdshandlingar beträffar både tillgodoser klienters och forskares krav.
- Diakonsällskapet anser sålunda med hänsyn till den framtida sociala
forskningen, att förslaget om utgallring i sociala register bör omarbetas.
Sveriges socia(förbund påpekar att riksarkivet i förslag till gallring av
socialdossier föreslagit att vissa typarkiv skall finnas inom vissa kommuner.
Det synes därför vara angeläget att denna fråga blir löst i detta sammanhang.
Den socialhistoriska forskningen befinner sig i utveckling och det måste vara
ytterligt väsentligt att material för möjliggörande av denna nya forskning
säkerställs. Att utarma forskningen på information synes ej gagna samhället
på sikt. För att skapa ett bättre samhälle måste man kunna utläsa begångna
fel, och en tidigare samhällsskada måste kunna dokumenteras. Det synes
lättsinnigt att utradera socialdossier från den utomordentligt viktiga tidsperiod då socialvård, nykterhetsvård och barnavård började tillämpas. Ur
forskarnas synpunkt ävensom samhällets måste forskningen kunna göra
bedömningen inte enbart från individualfallet utan även från den policy som
myndigheterna tillämpat.
Sveriges sociologförbund anför liknande synpunkter och säger sammanfattningsvis att det är ytterst vä5entligt att en utredning om integritetsfrågor får
som direktiv att finna lösningar som garanterar såväl den enskildes integritet
som behovet av dokumentation för forskarändamål.
Sveriges läkarforbund tar bestämt avstånd från förslaget om generell
gallring efter tre år av hänsyn till såväl den enskilde klientens som
forskningens behov.
Det är uppe!\bart att kvaliteten på förefintliga journaler är ytterst varierande. Vissa journaler har varit så knapphändiga att deras värde har varit
mycket ringa. Denna omständighet bör emellertid inte leda till slutsatsen att
allt material kan och bör gallras bort efter kort tid. Tvärtom bör man sträva
efter att höja kvaliteten på dokumentationen. - Utredningen har uppenbarligen endast beaktat att dokumentationen kan innehålla negativa uppgifter
som inte längre bör kunna åberopas mot klienten. Det bör dock observeras att
dokumentationen även kan vara positiv och till fördel för klienten. - En
systematisk och professionell dokumentation är nödvändig inte bara från
rättssäkerhetssynpunkt. Om en social diagnos- och behandlingsmetodik skall
kunna utvecklas och revideras, krävs en långt mer systematisk utveckling av
behandlingsjournaler än vad som hittills kommit till stånd inom såväl
familjerådgivningen som socialt klientarbete. - Man bör därför starkt
understryka forskningens behov av tillgång till primärmaterial. SU föreslår
att detta behov skall tillgodoses genom att en viss del av primärmaterialet
undantas från gallring och bevaras för framtida forskning. - Det är angeläget
att man inte genomför förslaget om gallring innan forskningens behov
säkerställts. Sverige har vad gäller sociala och medicinska register en unik
tradition. Man har tillgång till ett kontinuerligt historiskt bakgrundsmaterial,
vars betydelse blivit alltmer uppenbar.
Liknande synpunkter framförs av Svenska läkaresälfskapet.
Riksarkivet har behandlat de föreslagna gallringsbestämmelserna

ett
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utförligt yttrande. Riksarkivet åberopar därvid yttranden som har inhämtats
från landsarkiven, några större kommunala stadsarkiv och från vetenskapliga
institutioner. Riksarkivet konstaterar att de sociala nämndernas personakter
spelar en central roll för en lång rad vetenskaper, samhällsvetenskapliga,
medicinska och andra (sociologi, socialmedicin, psykiatri, ekonomiska och
social historia osv.).
Riksarkivet framhåller därefter bl. a. följande.
Det bör understrykas, att det därvid inte enbart rör sig om en historiskt
inriktad forskning utan i minst lika hög grad om en forskning, som förbereder
eller utvärderar praktiska reformer, jämför olika behandlingsmetoder, söker
klarlägga effekterna av miljö- eller arbetslivsförändringar eller söker finna
orsakerna till utslagningsmekanismer. Till stor del rör det sig om s. k.
sambandsforskning, som genom att sammanställa material från olika håll
kan kasta ljus över väsentliga samhällsproblem. Näraliggande exempel är
undersökningar rörande samspelet mellan sociala och medicinska faktorer,
mellan alkoholmissbruk och missbildningar osv. I sammanhanget bör
påpekas,att socialutredningen i det nu aktuella betänkandet framhållit vikten
av en fortgående forskning på socialtjänstens område (bl. a. avsnitt 1.4.2 och
1.4.4).
För de historiska vetenskaperna är det av vikt att den vändning, som från
forskarnas sida skett mot sociala frågor och mot stora, förut obeaktade
folkgrupper, ej motverkas genom förstöring av relevant källmaterial. Riksarkivet hänvisar i sammanhanget till det av Socialmedicinsk tidskrift utgivna
specialnumret (nr 5-{i, 1977) om socialhistorien och dess källor.
Med hänsyn härtill kan en totalutgallring av personakterna i stora delar av
landet ej f. n. anses motiverad. Som landsarkivet i Vadstena framhållit, synes
därjämte arkivbildningen i olika kommuner komma att bli så olikartad, att
kortfattade och allmänt hållna gallringsbestämmelser även av det skälet
förefaller mindre lämpliga.
Å andra sidan kan det ej förbises. att personakterna utgör ett skrymmande
material, varför det är angeläget, att omfänget såvitt möjligt nedbringas. Vid
den undersökning, som företogs i riksarkivet 1972, uppskattades akterna till
omkring fem hyllmil för hela riket. I själva verket synes möjligheterna att
reducera arkivmängden utan att tillfoga forskningen allvarlig skada vara
betydande. Detta kan ske genom en effektiv utrensning av betydelselösa
handlingar (särskilt cirkulär om aktrensning utfärdat av riksarkivet den 4
oktober 1972), genom tillämpning av riksarkivets cirkulär den 4 april 1975 vilket i sig är synnerligen långtgående - även på handlingar, som ingår i
personakterna, och genom ytterligare gallring efter särskild utredning (som
bl. a. landsarkivet i Uppsala påpekar, förefaller det tänkbart att handlingarna
rörande socialhjälp placeras inom särskilda omslag och efter viss tid
utmönstras ur akterna).
En sådan gallring skulle sannolikt kunna utföras med den av socialutredningen föreslagna fristen (tre år efter sista anteckning), varvid de kvarblivande handlingarna kunde avställas för särskild förvaring. De skulle
därigenom - om så anses nödvändigt - kunna undandragas den löpande
verksamheten.
En lösning av gallringsfrågan i enlighet med socialutredningens förslag
väcker ej endast betänkligheter med hänsyn till forskningens intressen; den
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medför därjämte praktiska svårigheter av skilda slag. Som nera av landsarkiven framhållit måste sålunda den föreslagna gallringsfristen - tre år efter
sista anteckning eller tre år efter det de förhållanden, som avses i register,
upphört - inge farhågor på grund av fristens korthet. En förutsättning för att
skadeverkningar skall undvikas är sålunda, som utredningen själv påpekar (s.
747), att anteckningar verkligen görs i akten om fortvarande förhållanden
(t. ex. om underårigs placering utanför hemmet), även om några nya åtgärder
i form av ändrad placering eller dylikt ej vidtagits. Man kan ifrågasätta, om så
alltid kommer att ske.
I riksarkivets cirkulär om gallring i sociala myndigheters arkiv har en
femårig gallrings frist rekommenderats for ansvarsförbindelser, ansökningar
om intagning på barnhem samt anmaningar och andra handlingar om
er~ättning av kommun, enskild person eller staten for utgiven socialhjälp.
Dessa handlingar placeras inte sällan i personakterna. I Uppsala stadsarkivs
yttrande påpekas, att personakterna kan innehålla handlingar som av
förvaltningsrättsliga skäl bör bevaras under lång tid. I riksarkivets undersökning 1972 förordades en 10- eller 20-årig frist.
Om man väljer att lösa gallringsfrågan enligt de linjer, som föreslagits av
socialutredningen, blir den vetenskapliga forskningen nästan helt hänvisad
till de typområden, som kan komma att utväljas. Den treåriga gallringsfristen
bidrar i hög grad härtill; den skulle bl. a. starkt beskära möjligheterna till
jämförelser med sjukjournalerna, för vilka en tjugoårig frist bestämts.
Med hänsyn härtill blir urvalet av områden, där personakterna skall
bevaras, av största betydelse för forskningen. Bestämmandet av urvalsområden blir under sådana omständigheter maktpåliggande och förenat med
stora svårigheter.
Riksarkivet medverkar f. n. i en av delegationen för långsiktsmotiverad
forskning igångsatt undersökning om möjligheterna att inom vissa s. k.
regionala typomrMen bevara ett fylligare arkivmaterial för att därigenom
skapa gynnsamma förutsättningar for detaljanalyser av skilda slag. Ännu har
dock inte något förslag härom framlagts, och det ter sig synnerligen ovisst, i
vad mån det kan bli möjligt att från olika vetenskaper vinna anslutning till en
sådan ordning.
Härtill kommer en annan betydelsefull omständighet. Vid hittills fattade
beslut om typområden eller andra urval har tillsetts, att möjligheter till
forskning funnits inom hela riket, dels därigenom att gallringsfristerna i
allmänhet varit längre än tre år, dels därigenom att den grundläggande
informationen - själva basmaterialet - bevaras på samtliga orter. Detta gäller
även om den nu beslutade gallringen i de medicinska arkiven, där vissa
register o. d. bt..varas i alla arkiv. Avsikten med typområdena är, att dessa
skall medge mera ingående och detaljrika analyser, byggda på ett relativt
rikhaltigt arkivmaterial. Därigenom att socialutredningen motiverar sitt
gallrings förslag med etiskt-moraliska skäl kommer nästan alla handlingar,
som rör individuellt inriktade insatser, att utgallras~ kvar blir främst
protokollen och diarierna. I fråga om diarierna har utredningen av
sekretesskäl förordat en uttunning av innehållet (s. 692).
I praktiken innebär detta, att forskningen om sociala förhållanden nästan
genomgående hänvisas till typområdena, såvida det inte gäller rena nulägesbeskrivningar. Dylika undersökningar, som endast redovisar ett tvärsnitt vid
en given tidpunkt, har emellertid ett begränsat värde. Så snart forskaren vill
klarlägga orsaker och utvecklingslinjer, blir han i hög grad hänvisad till
longitudinella studier, i vilka individer och händelseförlopp följs genom
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tiden. I den moderna forskningen finns en markerad inriktning på individorienterade studier av longitudinell natur (se härom bl. a. yttranden från
stadsarkiven i Stockholm och Örebro).
Om socialutredningens förslag trots allt följes, framstår det som självfallet,
att valet av typområden sker efter ingående överväganden, varvid särskilt
möjligheterna till jämförelser med andra slag av arkivmaterial beaktas. Även
inom de valda områdena torde aktrensning och viss utgallring av oväsentliga
handlingar kunna ske; särskilda regler härför måste dock utarbetas.
Att socialutredningen förordar en så hård gallring- och därtill med så korta
gallringsfrister - beror på att utredningen låtit sitt synsätt bestämmas av
integritetsskäl. Betänkandets förslag på denna punkt kan därför betecknas
som ett relativt renodlat exempel på s. k. etisk gallring. Informationen anses
kunna skada den, som varit föremål för vården, eller göra människor mindre
benägna att söka kontakt med myndigheterna. Bevarandet av dokumentation skulle ytterst kunna rubba det förtroende, som bildar en grundval för
socialtjänsten.
Gallringar, som bygger på en i viss mån likartad motivering, tillämpas
sedan några år på ADB-området med stöd av datalagen. Därvid rör det sig
dock om upptagningar, och gallringen motiveras föimst av lättheten att vid
datoriserad bearbetning kombinera uppgifter från olika håll. När socialutredningen i stor skala söker tillämpa samma betraktelsesätt på pappershandlingar, rör det sig - som redan antytts - om ett i viss mån nytt grepp på
gallringsfrågorna. Att förstöringen av handlingarna enligt förslaget skall bli
en lagbunden plikt förstärker detta intryck.
I och för sig är det givetvis angeläget, att för den enskilde skadlig eller
nedsättande information avlägsnas, så snart den inte längre fyller någon
väsentlig funktion. När det gäller arkivmaterial av den stora och mångsidiga
betydelse, varom här är fråga, är det emellertid uppenbart, att det krävs en
sorgfällig avvägning mellan skilda och delvis motstridiga intressen. Eftersom
kommitten ej närmare gått in på denna avvägning, anser sig riksarkivet böra
belysa frågan med en viss utförlighet.
Ur den enskildes synvinkel innebär förekomsten av handlingar i sociala
ärenden ej endast en olägenhet utan även en garanti. Händelser, som kan ha
varit djupt ingripande i individens liv, kan klarläggas även efter en längre tids
förlopp. Den som varit föremål för vård kan t1l viktiga avgöranden och skeden
i sitt liv belysta. Riksarkivet hänvisar särskilt till de yttranden, som avgivits
av stadsarkiven i Stockholm och Uppsala och som utvisar vad dokumentationen betyder för att tillgodose klienters behov av identifikation.
För medborgaren synes det vidare innebära en trygghet, att tjänstemännen
dokumenterar sina insatser även på längre sikt. Också från vårdsynpunkt kan
den något äldre informationen i vissa fall visa sig vara av värde. Inställningen
bland socialvårdare och behandlingsforskare synes i varje fall ej vara entydig
på denna punkt. Vid riksarkivets behandling av gallringsfrågor framstår det
ofta som en svårighet, att övergången till nya behandlingsmetoder och
vårdformer ofta medför en förändrad syn också på arkivmaterialet och dess
betydelse. Det finns anledning räkna med att värderingen av den äldre
informationen åtminstone under vissa perioder kan komma att bli betydligt
mera positiv än nu är fallet. Därför innebär det onekligen risker att hårdhänt
förstöra unik information under hänvisning till en inställning, som för dagen
är förhärskande.
Framför allt måste emellertid integritetsaspekten vägas mot vetenskapens
krav. Inte minst från människovårdens egen synpunkt är det väsentligt att
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oersättligt material ej utgallras i en utsträckning. som hindrar forskarna att
vinna klarhet om utslagningens orsaker. verkningarna av kriser osv. och att
teckna en tillförlitlig bild av den faktiska utvecklingen.
Motsättningen mellan de etiskt-moraliska gallringsönskemålen och den
moderna, på stora samhällsförlopp inriktade forskningen är sålunda i vissa
avseenden skarp. Vid avvägningen måste enligt riksarkivets mening de
vetenskapliga kraven skänkas ett avsevärt större beaktande än socialutredningen gjort. Den problemorienterade forskningen är med nödvändighet
beroende av källmaterial, som redovisar missförhållanden och brister; det är
svårigheter av denna art forskarna företrädesvis vill söka avhjälpa. I ett
samhälle, som blivit allt mera beroende av vetenskapligt utvecklingsarbctc,
kan dessa behov inte förbises.
För forskningen är den etiska gallringen speciellt kännbar på grund av sin
hårdhet. Om den skall leda till avsett resultat, måste såvitt möjligt alla
personorienterade uppgifter utgallras. Som ovan antytts präglar denna
långtgående karaktär också socialutredningens förslag. Vid ordinära gallringar brukar tvärtom tillses, att täckning för viktigare utgallrade handlingar
finns i bevarat material.
En gallring enligt de linjer.som föreslagits i betänkandet, kan följaktligen ej
anses motiverad utifrån vetenskapliga eller arkivaliska utgångspunkter. Om
den genomföres, torde den i stället få bedömas som resultatet av politiska
ställningstaganden.
Riksarkivet kan ej ta ställning till beslut av denna karaktär men anser sig
böra tillfoga den reflexionen, att en betydande försiktighet under alla
omständigheter synes vara på sin plats, eftersom det rör sig om arkivmaterial
av väsentlig betydelse för analysen av flera av det moderna samhällets
problemområden.
Riksarkivet förordar således, att gallringsfrågan löses genom utgallring av
mindre väsentliga handlingar ur personakterna enligt regler, som bör
övervägas särskilt. De handlingar, som kommer att återstå efter gallringen,
bör vid fastställda tidpunkter avställas och hållas åtskilda från de handlingar,
som begagnas i det löpande arbetet.
Om regeringen väljer att - i anslutning till utredningens förslag - utgallra
personakterna i sin helhet, bör materialet bevaras inom klart angivna
områden, som utväljes efter ingående undersökningar och överläggningar
med forskare och under hänsynstagande till andra motsvarande urvalsförfaranden. En sådan sammankoppling torde bäst komma till stånd, om
riksarkivet får i uppdrag att besluta härom på samma sätt som skett i fråga om
de medicinska arkiven. Typområdena måste göras till föremål för en
fortgående observation med avseende på indelningsändringar, ändringar i
fråga om befolkningssammansättning, näringslivets struktur osv.
Vid en eventuell gallring synes därjämte frågan om gallringsfristernas
längd påkalla en förnyad prövning, då de föreslagna fristerna framstår som
alltför korta.

21.4 Statistik
Särskilda synpunkter på statistikproduktionen anförs av statistiska centra/byrån, länsstyrelsen i BlekinKe län och Svenska kommun.förbundet.
länsstyrelsen i Blekinge län konstaterar att SU anser att en individrelaterad
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statistik inom socialtjänstområdet i möjligaste mån bör undvikas. En
mängdrelaterad statistikrapportering bör enligt SU:s bedömning i allmänhet
vara tillräcklig för den centrala socialtjänststatistiken. Länsstyrelsen kan
instämma i denna bedömning men vill samtidigt erinra om att det inte är
sådan statistik som socialtjänstens företrädare är i störst behov av. (Denna typ
av statistik täcks för övrigt relativt väl av nuvarande statistikproduktion.) Det
är i stället statistik som identifierar de regionala och lokala sociala problemen
och visar dess samband med övriga regionala och lokala förhållanden. En
övergripande redovisning av de sociala problemen kan vanligen inte
användas på det regionala och lokala planet, vilket särskilt bör beaktas
eftersom det framför allt är inom den kommunala beslutsprocessen som
socialtjänstens företrädare har möjlighet att verka. Mot den bakgrunden kan
länsstyrelsen svårligen finna andra utvägar än en tämligen omfattande
individrelaterad statistikproduktion.
Kommunförbundet framhåller att den individrelaterade statistiken som i
dag produceras av kommunerna och kräver arbetsinsatser har sitt ursprung i
SCB:s krav på statistikinformation. Styrelsen vill instämma i SU:s förslag om
att individrelaterad statistik i möjligaste mån bör undvikas och understryker
nödvändigheten av att SCB ej skall styra dokumentationen. Det måste i
stället vara kommunernas egna behov av information som skall vara
avgörande för statistikinsamlandet.
Statistiska centra/byrån (SCB) framhåller bl. a. följande.
Den information som SU anser skall få finnas i vad utredningen betecknar
som personregister hos socialnämnd som utgör sammanställning av
uppgifter synes vara av sådan omfattning att den ensam knappast kan ligga
till grund för statistikredovisning inom socialtjänsten. SCB finner i likhet
med utredningen att det erfordras ytterligare dokumentation som underlag
bl. a. till erforderlig regional och central statistik inom socialtjänstområdet
samt för att tillgodose forskningens behov av data. SU anser det varken
önskvärt eller praktiskt möjligt att författningsvägen närmare reglera dokumentationen. Däremot utgår SU från att vissa allmänna råd måste utarbetas
av socialstyrelsen i samråd med kommunförbundet. SCB vill i detta
sammanhang framhålla att ett tillräckligt enhetligt och preciserat underlag
måste finnas om det skall kunna läggas till grund för statistikproduktion.
Vidare är det viktigt med tanke på bl. a. uppgiftslämnarbördan att de framtida
redovisningsrutinerna till socialvårdsstatistiken utformas på ett sätt som
medger integration i den övriga dokumentationsverksamheten inom socialtjänsten. - SCB anser mot denna bakgrund det angeläget att verket på ett
tidigt stadium bereds möjlighet att delta i arbetet med dokumentationsfrågorna. -De av SU föreslagna gallringsreglerna för uppgifter inom socialtjänsten medför att exempelvis specialstudier över en längre period bakåt i tiden
inte kan göras. SCB vill rikta uppmärksamheten på att den kommande
behovsanalysen av statistik inom socialtjänsten kan resultera i behov av vissa
undantag från gallring då det gäller uppgifter för statistiska ändamål.
Enligt 28 i förslaget till socialnämndslag skall regeringen kunna besluta
att socialnämnd ur personregister skall lämna ut uppgifter till SCB. SCB
ansluter sig på denna punkt till utredningens uppfattning. - Enligt utred-

*

Prop. 1979/80: I

328

ningen talar integritetsskäl för att individrelaterad statistik i görligaste mån
bör undvikas. Utredningen preciserar emellertid inte närmare vad den lägger i
begreppet individrelaterad men SCB utgår ifrån att härmed avses sådan
statistisk redovisning som är knuten till person som är angiven med namn,
personnummer eller annan identitetsbeteckning. - Statistiken över socialtjänsten kan till vissa delar förutses behöva bli baserad på en individrelaterad
redovisning i vilken individen kan identifieras t. ex. genom personnummer
eller ärendenummer. Exempel härpå är statistik över samhällets insatser för
medlemmar i familjer eller hushåll, longitudinella studier och vissa speciella
undersökningar. -SCB delar emellertid i princip utredningens uppfattning att
restriktivitet bör iakttas i fråga om individrelaterad statistikredovisning inom
socialtjänstområdet. Uppgifternas känsliga natur och skäl i övrigt som
utredningen redovisar talar härför.
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Ekonomi

22. I Kostnader för socialtjänsten
22. I. I Utredni11gens underlag ji'jr herii/..11i11garna

Utredningens underlag för beräkningar av kostnaderna för den framtida
socialtjänsten har kommenterats av endast ett fåtal remissinstanscr.
SACO/SR anser att underlaget är bristfälligt och saknar analys. Organisationen pekar särskilt på att utredningens spcialundersökning av kostnaderna i 18 kommuner inte omfattar nägon av de tre största kommunerna
och att utredningar inte heller haft tillräckligt underlag för en bedömning
av den socialtjänst som kan ges i glcshygdskommuner. Liknande tankegångar förs fram av Si·eriges socionomer.1· rik~/i)rbund och nägra kommuner.
22. I .2 Utred11ingc11.1· bedömning al' kost11aderna

Av de remissinstanser som har yttrat sig i denna fråga är de nesta tveksamma till utredningens bedömning eller framhåller att förslaget inte gär
att kostnadsheräkna utan mera ingt\cnde överväganden. Ett mindre antal
remissinstanser bedömer utredningens beräkningar som orealistiska.
Bland de remissinstanser som ger uttryck för tveksamhet inför utredningens bedömning finns socialstyrelse11. flera liin.utyrelser och kommuner, Kumm1111.förb1111de1, Lamls1i11g.1fiirb1111det, Förenini.:en Sveriges socialchefer, 1976 års komm11naleko11omis/..a wredning ( KEU 76) och riksrei•isionsverket.
Som skäl för tveksamhet till utredningens beräkningar anges i flertalet
fall osäkerhet om de kostnader som uppkommer genom att socialförsäkringssystemet byggs ut med socialförsäkringstillägg <SOfT-reformen l. Enligt socialstyre/sen har denna fråga behandlats tämligen översiktligt. Kommunförbundet framhåller att mycket talar för att de nuvarande socialhjälpskostnaderna i varje fall på kort sikt kommer att öka genom att de
normer som föreslås för SOFT kommer att tillämpas även på socialbidrag
som utges av kommunerna. Riksrevisionsverket och KEU 76 framhåller att

Prop. 1979/80: 1

330

kalkylerna över kostnaderna för SOFf 1ir myl:ket osiikra och att kostnaderna mycket är beroende av den ökade efterfrågan pä ekonomiskt bistånd
hos nya grupper som SOFf kan ge upphov till. Riksrevisionsverket anser
sammantaget att utredningen väsentligt har underskattat kostnaderna för
SOFT. Enligt KEU 76 borde utredningen ha angett alternativa ambitionsnivåer för SOFf-reformen. Utredningen borde också ha gjort ett försök att
uppskatta de ökade administrationskostnaderna för försäkringskassorna.
Flera remissinstanser har framhällit ett behov pft skilda omrtiden av resurstillskott utöver vad utredningen har kommit fram till. S1atis1iska cen1ralhyrån förutser ökade kostnader för socialvårdsstatistiken men kan inte
nu lägga fram beräkningar. Flera remissinstanscr. bl. a. liinsslyrdsen i
S1ocklwl111s liin. pekar pti. att kostnaderna för utbildning i samband med reformens ikraftträdande inte förefaller ha vägts in i de totala kostnaderna.
Nämnden för samhällsi11.fim11a1ion framhåller att kostnader för information om den nya lagstiftningen måste ias med i budgetberäkningar. Kravet
pä en ökad samverkan mellan socialtjänsten och andra myndigheter och
organisationer innebär enligt bl. a. s1a1ens ha11dikar1rmld ett behov av ökade resurser som utredningen inte har behandlat. U11gdom.1fii11gdseu1redningen anser att utredningens förslag medför en överföring från socialvärden till kriminalvården av vissa värdbehövande i äldcrn 18-20 år och finner att resursberäkningar för detta inte har gjorts. Riksre1·isio11s1·erke1 bedömer siikerhetsmarginalen som mycket liten dä det gäller beräkningarna
av kostnaderna för barnomsorg och äldreomsorg. Socialstyre/sen anser att
viktiga områden även utanför SOFT-rcformen är otillräckligt behandlade
frän kostnadssynpunkt.
Några remissinstanser. bl. a. S1ockl111/ms kommun o<..:h Föreningen S1·erigcs socialchefer framhäller att utredningens beräkningar är osäkra eftersom de har gjorts under betydligt gynnsammare ekonomiska förhållanden
än som råder i dag.
Bland de remissinstanser som intar en starkare uttalad negativ inställning
till utredningens beräkningar är S1·ea hm·riill, krimina/1·urdsstyrelse11.
SACO/SR ol:h S1·eriges socionomers rik.1förhund. SACO/SR anser att utredningen inte i crfoderlig utsträckning har angett kostnadsnivän för den
framtida sol:ialtjänsten och dessutom avstätt från att diskutera förhållandet mellan den framtida sol:ialtjänstens resurser o<..:h samhällets totala resurser.

22.1.3 Behm·et a1• prioriteringar
De remissinstanser som har yttrat sig över kostnaderna för socialtjänsten är genomgående av uppfattningen att ett genomförande av förslaget
ställer stora krav på samhällets ekonomiska resurser. Mot denna bakgrund
har frågan om prioritering mellan olika delförslag och mellan sådana och
statliga eller kommunala insatser pä andra områden hehandlats av flera remissinstanser.
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Si'l'll hm·riill anser att en betydande kommunal urprustning iir nödvändig för all utredningens mitlsättning skall kunna förverkligas. Hovriitten
kan av denna anledning inte tillstyrka iitl förslaget uprhöjs till lag men
föreslår att utredningens intentioner så ltmgt del är möjligt tas till vara i en
nuvarande lagstiftning. Liinsstyrclsrn i Ma/miihus /iin betonar all rrioriteringar i förslaget mastc göras för att socialhuvud titeln skall hMlas inom en

godtagbar gräns. Statens handikar>pråd ifrågasätter om samhället har resurser att fullt ut genomföra de förändringar som utredningen föreslår. Tidigare fattade beslut om prioritering av barnomsorg och äldreomsorg betonas av flera remissinstanser. bl. a. Kom111111(fi'irh1111de1 och Kl:'U 76.
KEU 76 konstaterar att dessa beslut begränsar volymmiissig expansion
inom övriga kommunala verksamheter men att utredningens förslag leder
till en kommunal satsning även pä de delar av socialtjänsten som ligger vid
sidan av barnomsorg och äldrcvard. - La11d.1·1ing.1:fi'irh11nde1 framhåller att
prioriteringar måste göras och erinrar om att det fran statens sida har utlovats största återhållsamhet i fr11ga om beslut som innebär ökade anspråk rå
kommunerna.
KEU 76 betonar att SOFT-reformen måste vägas mot andra reformer
som har behandlats och prioriterats av denna utredning. Borås kommun
framhåller att även andra vcrksamhetsgrenar pä det primärkommunala
planet har välgrundade anspråk och att dessa måste vägas mot de föreslagna reformerna på socialtjänstens område.
22. I .4 Fiirdelningen m· kostnader mellan stal och kommun

Frågan om fördelning mellan stat och kommun av kostnaderna för socialtjänsten har berörts av åtskilliga remissinstanser. Några av dessa. bl. a.
Stockholms kommun, Föreningen Sveriges socialchefi'r. SACO/SR och
Norrköpin[.?s kommun, anser att kostnadsfördelningen är otillräckligt belyst eller för svagt strukturerad av utredningen.

En genomgående uppfattning hos remissinstanscrna är att kommunerna
kommer att få vidkännas en större andel av de totala kostnaderna för socialtjänsten än utredningen har beräknat. Det är i främsta rummet utredningens bedömning av de resurser som frigörs hos kommunerna genom
SOFT-reformen som kritiseras. De.flesta kommuner, men även vissa andra remissinstanser som statens lta11dikap1mld. Ha11dikapp.fiirhu11de11s
centra/kommite. SACO/SR och S1·eriges socionomers riksförhund, anser
att utredningen överskattat betydelsen av SOFT-reformen då det gäller
kommunernas möjligheter till besparingar. Borås kommun bedömer för sin
del att SOFT-reformen frigör endast 18-19% av nuvarande totala socialhjälpskostnad. Sumlna/1.1· kommun redovisar resultat av en försöksverksamhet i kommunen med SOFT-rutiner och finner för sin del att resurstillskottet kan bedömas till 25-30 % av socialhjälpskostnaderna.
Flera remissinstanscr framh1'1ller att förslaget kommer att medföra ökade
kostnader för kommunerna även om SOFT-reformen avlastar vissa kost-
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nader. Till dessa hör flera /..0111m1111er och liinsstyrelser. Föreningen S1·eri1<es .rncialc/11'.frr. SACO/SR och S1·erige.1· sol'ionomer.1· ri/...1:fi'irh11nd. Dessa
remissinstansers uppfattning är ocksä. att kommunernas möjligheter till
nya breda satsningar på socialtjänstens omrädc är mycket begränsade och
att staten därför måste åtaga sig ett betydligt ökat ansvar för kostnaderna.
Konunt11!fiirb1111det framhäller för sin dd all kommunernas möjligheter
att genomföra förslaget till stor del blir beroende av hur generella bidragsoch trygghetssystem utformas i framtiden.

22.2 Statsbidrag till kommunernas socialtjänst
22 .2. I A 1Tiig11ing mellan s/..a11e11Jjii11111i11gshidrag och allmiint drUihidrag
Hos remissinstanserna finns en klar övervikt för utredningens förslag att
statsbidrag till kommunernas socialtjänst i första hand skall utgä i form av
skatteutjiimningshidrag. Bland de remissinstanser som har uttalat sig för
skatteutjämningsbidrag finns socialstyre/sen, stats/..ontoret. decentra/iseringsutredningen. flertalet kommuner. statens handikappräd. S1·eriges
socia(förb1111d. LRF och KEU 76.
Enligt en uppfattning som förs fram av bl. a. Örebro /..om mun ligger ett
skatteutjämningsbidrag i linje med en lagstiftning som har till syfte att ge
kommunerna frihet att inom givna ramar själva utforma sin socialtjänst.
Borås kommun framhåller att det finns andra kommunala verksamhetsgrenar än socialtjänsten som har kostnader för sociala insatser och att skatteutjämningsbidrag av denna anledning är alt föredra framför ett allmänt
driftbidrag. KEU 76 betonar att förslaget ligger helt i linje med denna utrednings eget ställningstagande.
Flera av de remissinstanser som tillstyrker skatteutjämningsbidrag framhåller dock att en nödvändig förutsättning är att bidragen innebär en förstärkning av den kommunalekonomiska situationen och betonar i detta
sammanhang att det av utredningens förslag inte går all analysera effekterna av ett så.dant bidrag.
I flera fall betonas nödvändigheten av specialdestinerade statsbidrag vid
sidan av skatteutjämningsbidraget. 7 CO och S1·eriges socion<>n!fiirbu11d
anser att bidrag av detta slag är särskilt angelägna eftersom skatteutjämningsbidrag inte kompenserar medelstora expanderande kommuner med
svag skattekraft eller de största kommunerna för inkomsthortfall från bidrag till individinriktade insatser.
Bland de remissinstanser som är negativa eller övervägande negativa till
skatteutjämningsbidrag hör flera län.1·.1·tyrelser och kommuner. S1·eriges
sociolofd'iirhund, SACO/SR och Sveriges socionomers riksförbund. Som
ett argument mot skatteutjämningsbidrag framför Sveriges sociologförbund och flera kommuner att det finns risk för att ett sådant bidrag inte
kommer socialtjänsten till godo i önskvärd utsträckning. Bl. a. länsstyrelsen i Gotlands län anser att skatteutjämningsbidrag kommer att medföra
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prioriteringar som gtlr ut över missbrukargruppernas resurskriivande viirdhehov. Flera remissinstanscr framhåller - i likhet med Sveriges socionomers riksförbund - alt ett allmänt driftbidrag har fördden all det går all
göra en direkt koppling mellan bidragets storlek och villigheten att satsa ptt
en viss verksamhetsgren.
Några remissinstanser. hl. a. rikss/..att1•1·erkc1. Ko111111111~fi"irb1111det.
Stockholms k.01111111111 och LO. avstår fritn att nu ta ställning i frågan om bidragsform m.:h hänvisar till senare ställningstagande till KEU 76: s förslag i
ämnet. LO ansluter sig dock i princip till socialutredningens förslag. Riksskatteverket nöjer sig med all nu påpeka all administrationen av skatteutjämningsbidraget försv{1ras om hänsyn skall tagas till särskilda faktorer vid
t>erlikning av bidraget.

22 .2 .2 U11·cck/i11g.1bidraR
Utredningens förslag i fråga om utvecklingsbidrag till olika verksamheter inom socialtjänsten behandlas av ett mindre antal remissinstanser. Kritiken är med rn undantag positiv eller övervägande positiv.
Kar/stads k.01111111111 framhäller att bidraget till barnomsorgen inte har
inneburit den väntade kostnadsöverföringen fri'tn kommunerna till staten.
Ökade kapitaltjänstkostnader har utgjort hinder för detta. Enligt kommunen har utredningen lättvindigt gått förbi detta problem. Utredningen borde i stället ha prövat frågan om ett statligt övertagande av personalkostnaderna inom barnomsorgen i likhet med vad som gäller för skolan. KEU 76
ser en uppräkning av statsbidragen till barnomsorgen som en angelägen åtgärd men konstaterar att frågan kommer att behandlas i annat sammanhang. KEU 76 framhåller dock att primärkommunerna fär räkna med betydande nettokostnader för barnomsorgen även om det skulle vara möjligt
att öka statens bidrag för verksamheten. Det är därför enligt KEU 76 angeläget med en utjämning av nettokostnaderna för barnomsorgen inom skatteutjämningssystemet oberoende av om de speciella statsbidragen till barnomsorgen höjs. Riksrevisionsverket framhåller att en utvärdering av effekterna av de olika statsbidragen till barnomsorgen bör ske i ett sammanhang
innan nuvarande överenskommelse mellan regeringen och kommunförbundet löper ut.
Värdet av att behMla bidrag till social hemhjälp och färdtjänst
hetonas av flera remissinstanser, bl. a. stutrns handikappråd. handikapp-

organisationerna, m/1-:ra ko1111111111er, LO och Sl'enska röda korset. Flertalet av dessa remissinstanscr uttalar sig dock för att bidragen skall utgå som
permanenta specialdestinerade hidrag i stället för utvecklingsbidrag. Statens handikappråd efterlyser klarare principer för kostnadsfördelning mellan social hemhjälp och hemsjukvård.
Kt.:U 76 delar utredningens uppfattning att utvecklingsbidrag bör behållas för social hemhjälp och färdtjänst. Däremot avstyrker KEU 76 förslaget att vidga bidragsunderlaget för social hemhjälp till att gälla även älderdomshemmen. KEU 76 framhåller i dessa delar följande.
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Vi klinstaterar i vån slutbetänkande <SOU 1977: 78} att om de specialdestinerade hidragen till fardtj~insten och den sociala hemhjiilpen finns
kvar kommer kommunerna all via tvt1 parallella system fä. ersättning för åldersfördelningen i kommunen. Kommuner med stor andel äldre fär genom
statsbidragen viss kompensation för kostnaderna för pensionärsservice.
Samtidigt kommer kommunernas nettokostnader för nämnda verksamheter att utjämnas inom det reformerade skalleutjämningssystemet. Vid beräkningen av nettokostnaderna dras statsbidraget av vilht utgör en garanti
för att kommunerna inte blir dubbelkompenserade.
I princip förordar vi diirfor att statsbidragen till färdtjänst och social
hemhjälp arbetas in i skatteutjämningssystemet på sikt. Vi har dock av flera skäl inte ansett det möjligt att i dag slopa dessa bidrag. För det första innebär specialdestineringen en stimulans för kommunerna all bedriva verksamheten. rör det andra kommer skatteutjämningssystemet enligt vårt
förslag inte heller i fortsättningen all omfatta alla kommuner. Det är de
kommuner som har en egen skattekraft överstigande den garanterade som
ligger utanför systemet. Om de specialdestinerade bidragen slopas skulle
dessa kommuner bli helt utan kompensation för dessa verksamheter.
I fräga om statsbidraget till färdtjänsten vill vi dessutom framhålla all
den snahba utbyggnaden av verksamheten under de senaste åren till stor
del beror på att kommunerna utvidgat hidragsområdet till att gälla pensionärer över huvud taget och inte enbart handikappade. Vi understryker därför i slutbetänkandet att syftet med bidraget bör vara att möjliggöra utbyggnaden av kommunernas färdtjänst för personer med handikapp. och
att bidragsunderlaget bör hegränsas till denna grupp.
Vi konstaterar vidare i värt sh11betänkande att det specialdestinerade bidraget till den sociala hemhjälpen har utgjort en stimulans för kommunernas verksamhet. Vi pekar i likhet med socialutredningen på att statsbidraget enda~t utgar till en del av åldringsvården. Kommunernas avvägning
mellan olika typer av åldringsvård påverkas därför sannolikt av statsbidragssystemet. Vi markerar dock att syftet med statshidraget till hemhjälpen var just att stimulera utbyggnaden av den individorienterade verksamheten. Socialutredningens förslag att utvidga bidragsunderlaget till att
även gälla ålderdomshemmen kan vi inte tillstyrka. Eftersom vi menar att
bidraget pä sikt bör inarhetas i skatteutjämningssystemet bör inte det statliga stödet utvidgas till ytterligare delar av den sociala verksamheten. I
vårt förslag till reformerat skatteutjämningssystem utjämnas även nettokostnaderna för ålderdomshemmen.
Riksrerision.1TerÅ.et framhäller att verket på uppdrag av regeringen har
utvärderat det försöksvis tillämpade bidragssystemet för statsbidrag till
bl. a. färdtjänst och social hemhjälp. Resultatet av denna utvärdering har
redovisats i rapport 1977-09-30 (RRV dnr 1976: 727). Vad gäller färdtjänsten visade utvärderingen enligt verket att statsbidraget haft betydelse som
stimulansfaktor i kommuner med liten folkmängd och låg skattekraft.
Även vissa större kommuner torde ha byggt ut eller förbättrat sin färdtjänst i första hand till följd av statsbidraget. men generellt tycks inte statsbidraget ha varit den viktigaste orsaken till den satsning på färdtjänst som
gjorts i de större kommunerna. Där har verksamhetens utbyggnad i högre
grad påverkats av målgruppens behov och storlek. kommunalpolitiska
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prioriteringar och kommunens ekonomi. Med hänsyn till sin hedömning av
färdtjänstens kvalitet och uthyggnad - och med hänsyn till statsbidragets
uttalade syfte att stimulera en upphyggnad av en färdtj~inst av god kvalite i
hela landet - ifrhgasiitler verket i rapporten om det i dag finns lika starka
sk~il som tidigare för statlig stimulans genom ett specialdestinerat statshidrag till kommunernas färdtjänst. Eftersom det finns ett samband mellan
lf1g skattekraft och d11ligt utvecklad färdtjänst finns det enligt verkets uppfattning snarare skäl som talar för att ersiitta det specialdestinerade statsbidraget till fardtjlinst med bidrag inom skatteutjämningssystemets ram. Om
lika stora medel fördelas i detta system som f. n. utbetalas i statsbidrag till
färdtjänst skulle detta främst gynna de kommuner som har störst behov av
att ytterligare ut veckla färdtjänsten. Verket finner att ett ytterligare skäl
för att överväga en förändring av bidraget till färdtjänsten är att detta bidrag kan förhindra att alternativa trafiklösningar för personer med förflyttningshandikapp prövas. Det speciella statsbidraget till färdtjänst prioriteras framför satsningar pti handikappanpassning av de allmänna kommunikationsmedlen. I rapporten framförs även skäl som talar mot att slopa det
speciella statsbidraget till färdtjänst och överföra medel till ett allmänt
skatteutjämningssystem. Sädana skäl är enligt verket att bidragen d1t inte
med säkerhet skulle komma färdtjänsten till del och att vissa kommuner främst storstadskommunerna och andra kommuner där färdtjänsten sedan
nitgra år är väl utbyggd - skulle fä mindre bidrag.
Vad gäller den sociala hemhjälpen anser verket att utvärderingen visade
att statsbidraget under senare är inte haft nitgon betydelse för att stimulera
verksamhetens utbyggnad utan alltmer övergått till att vara ett allmänt finansiellt stöd till kommunerna. Den sociala hemhjälpen är en etablerad
verksamhet och det är enligt verkets mening knappast relevant att tala om
utvecklingsbidrag i den mening utredningen gör. Det kan enligt verket mot
denna bakgrund finnas skäl att överväga om detta specialdestinerade statsbidrag skall behållas eller om bidraget skall inordnas i skatteutjämningssystemet. Verket anser dock att denna fråga. inte minst med hänsyn till bidragets storlek. bör behandlas vid en total prövning av behovet av specialdestinerade statsbidrag. Om specialdestineringen till social hemhjälp behålls anser verket i likhet med utredningen all statsbidraget hör göras neutralt till boendeform. eftersom nuvarande statsbidragsreglcr och tillämpningsbestämmelserna till dessa i många fall motverkar att kommunerna
väljer de efter förhållandena mest lämpliga formerna av boende för äldre
och dessutom kan motverka utvecklingen av nya former av äldreomsorg.
Ett sätt att nä neutralitet i valet mellan olika former är enligt verket att som
utredningen föreslår låta även en del av de nuvarande ålderdomshemmens
driftkostnader bli statsbidragsberättigade. Detta anser verket dock leda till
andra avgränsningsproblem. Under förutsättning av oförändrad bidragsinsats skulle detta också leda till ökad statlig bidragsgivning till kommunerna. Verket pekar därt'ör pft att ett annat sätt att åstadkomma neutralitet
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mellan olika kollektiva boenueformer - om specialdestinerat bidrag skall
utgå - är att ge ett statsbiurag som pä något sätt är relaterat till kostnaderna och/eller omfattningen av kommunernas totala äldreomsorg.
Utredningens uppfattning all det är otillfredsställande all kommunerna i
fräga om bi cl r ags rörs kotten far betala för en verksamhet som de inte
kan påverka. delas av bl. a. Stoc/.:.1101111.1· /.:0111m1111, som föreslar att staten
skall ta över kommunernas andel av dessa kostnader. Av samma uppfattning iir K EU 76 som dock framhåller att ett övertagande inte kan ske förrän detta är samhiillsekonomiskt möjligt. KEU 7f:i framhåller ocksä att en
del av den beräknade rationaliseringsvinstcn vid omläggningen av administrationen av bidragsförskotten har gått förlorad genom den nuvarande
konstruktionen med kommunal del i finansieringen av förskotten.
Förslaget i fråga om utvecklingsbidrag till kommunala nykterhets nämnd c r m. m. bemöts positivt av rcmissinstanserna. KEU 76 anser dod all del är befogal med en nägol annorlunda gränsdragning än den
utredningen har gjort och förordar för egen del att endast bidraget till administrationskostnader upphör att utgt1 medan övriga delar kvarstår som specialdestinerade bidrag.
I detta sammanhang bör nämnas att flera remissinstanser. bl. a. socialstyre/se11, Komn11111.fi"irh1111det. La11dsting.~f'iirh1111det. TCO och Sveriges
.1·ociu11on1fiirh1111d. pekar på behovet av särskilt ekonomiskt stöd för utbyggnad av t i 11 ny k t rings k I in i k er.
Förslaget att avveckla bidraget till fam i Ijcrädgi vni ng stöds av KEU
76. Enligt Landstingsji»rhundcts mening fordras det en lång övergängstid
för de berörda huvudmännen och deras personal att anpassa sig till den
nya socialtjiinstlagcn. Denna anpassning skulle enligt förbundet underlättas om utvecklingsbidrag även i framtiden utgick till familjerädgivningsvcrk~amhet. Även Föreningen kommunal- och /andstingsanstäl/da familjerådgi1·are och nägra kommuner anser att utvecklingsbidraget till familjerädgivning bör behållas.
Flera remissinstanscr är negativa till utredningens förslag att statligt bidrag inte vidare skall utga för bistånd som har lämnats ät 7. igen ar e. Örehro kommun framhåller att kostnaderna belastar kommunerna mycket olika och att insatser. bl. a. på familjepedagogikens område ofta måste sättas
in under lång tid. Enligt kommunens uppfattning kan behovet av insatser
förväntas öka. Ri/.:.lfiireningen ./(ir ji1mi/jepedagogiskr arbete för fram liknande synpunkter. Andra remissinstanser som anser att detta särskilda bidrag bör behållas eller i vart fall övervägas på nytt är bl. a. statens i11l'a11dran·erk, Vilhelmina kommu11 och Sveriges socionon1fiirh1111d. Vilhelmina
kommun är av den uppfattningen att även bidraget för utgivet bistånd ät
rc n sköta n de samer bör behållas. KEU 76 framhåller att denna utredning i de frågor som nu har berörts har lagt fram förslag som är identiska
med socialutredningens.
I fråga om övriga av utredningen behandlade specialdestinerade bidrag
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har förslagen genomgående bemötts positivt eller lämnats utan erinran.
Nt1gra remissinstanscr har markerat behov av specialdestinerade bidrag
för verksamheter som utredningen inte har berört i detta sammanhang.
Statens inm11dran·1•rÅ anser att bidrag hör utgt1 till samtliga invandrare
som deltar i hems p räk st din in g. Statens handikappr1/d och lla11dikap1~fi"irh1111dc11s ce11tralkommit1; framhåller att kommunernas upp s öka n d c verksamhet är av största betydelse för de handikappade och
bedömer därför stimulansbidrag för denna verksamhet som angelägen.
Även.flaa komm11111·r är av uppfallningen att särskilt bidrag bör utgf1 till
uppsökande verksamhet.
Statsko11toret uppchäller sig vid utredningens uttalande att en garanti för
att socialtjänsten för rimliga resurser är all det finns olika organisationer
som hävdar olika intressen. Härvid bör det enligt statskontoret uppmärksammas alt alla grupper inte har lika starka intresseorganisationer eller så
utvecklade organisationer att de kan driva sina frägor. Risk finns därför att
vissa gruppers intressen kan fä lägre prioritetsgrad än önskvärt. Det är därför enligt statskontoret viktigt att länsstyrelsen och centrala organ har möjlighet att nära följa socialtjänstens utveckling och fär möjlighet att påtala
eventuella brister i detta hänseende.
Enligt riksrel'isio11s1·erkets uppfattning bör det förhållandet att vissa
mindre. specialdestinerade statsbidrag slopas inte innebära all skatteutjämningsbidragen skall ökas med motsvarande belopp. Det bör i stället enligt verket göras en totalbedömning av de kostnadseffekter förslaget fär för
staten resp. kommunerna. Verket framhåller att kostnaderna för SOFTreformen är en viktig komponent i denna bedömning. Om SOFT införs och
administreras av försäkringskassorna hör enligt verkets mening minskade
personalbehov för kommunerna vid handläggning av socialbidragsärenden
och försäkringskassornas ökade administrationskostnader tas med vid bedömning av kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Det bör också
beaktas att SOFT kommer att beskattas. Detta innebär enligt verket att
kommunerna får ökade skatteintäkter samtidigt som staten får motsvarande utgifter. Omfördelningen mellan stat och kommun blir därför större än
vad utredningen har angett.
Även swtskontorel framhåller att effekterna av SOFT-reformen bör beaktas då det gäller att besluta om storleken av de generella bidrag som skall
ersätta specialdestinerade statsbidrag. Statskontoret pekar särskilt på att
behovet av socialbidrag förväntas minska som en följd av SOFT.

22.3 Avgifter
Flertalet remissinstanser är positiva eller överhängande positiva till utredningens förslag om avgifter för vissa tjänster. Några remissinslanser.
bl. a. Karlstads kommun, understryker dock att avgifterna inte får göras så
höga att den som har ett berättigat behov avstår från hjälpinsatser. Sl'eri22 Riksdal(en 1979/80. I sam/. Nr. I. Del B
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ges J..u111111111111/1jii11.1·1('/llllllllll.fi"irh1111d ger uttryd;, för en viss oro för att avgiftsfinansieringen kan rn allt för stor omfattning. Förhundet anser vidare
att avgifterna inte hör lt1sas i allt for striinga sehahloner utan i stiilkt i det
enskilda fallet bestiimmas efter exakt den tjiinst som det är fr11ga om.
SACO/SR och .'frerigc.1· soci1111omas ri/..sfi"irh1111d påpekar att inkomstdif-

ferentierade avgifter finns bara inom socialtjänsten och inte inom t. ex.
kultur- eller fritidssektorn. Enligt dessa remissinstanser hör inte heller socialtjänstens avgifter inkomstdifferentieras. SACO/SR anser dock att det
frfö1 riillvisesynpunkt finns anledning att hehillla inkomstdifferentierade
avgifter under en övergtingsperiod dä tjiinster inte finns att tillgi\ för alla.
l\.u111m111(/'iirh1111d<'t efterlyser lagstöd för differentierade avgifter p~1 äldreomsorgens område. Enligt förhundet kriivs regler för detta om begreppet
älderdomshem avskaffas.

/\.EU 76 konstaterar att avgifterna spelar en relativt liten roll för socialviirdens totala verksamhet. Däremot kan för delar av verksamheten avgifterna vara av betydelse frtin finansieringssynpunkt. De srn:iala avgifternas
andel av primärkommunernas Intala externa inkomster utgjorde enligt
KEU 76 endast 1,5r;.;. t1r 1975. KEU 76 har inte funnit någon verksamhet
där ett ökat avgiftsuttag skulle ge kraftigt förstärkta inkomster för den
kommunala sektorn. Möjligheten till justeringar av avgiftsuttaget hör dock
enligt denna utredning prövas löpande i komunerna. När det gäller avgifter
för kommunens sociala tjänster som daghem, fritidshem. familjedaghem.
hemhjälp till barnfamiljer, hemhjälp till pensionärer, avgifter vid ålderdomshem och annan social service i kommunerna kan det enligt KEU 76
vara svt1rt att kraftigt höja avgifterna. Om avgiften blir för hög kommer de
sori1 bäst behöver de sociala tjänsterna inte att ha rttd att utnyttja dem.
KEU 76 delar socialutredningens bedömning att avgiftssystemet inte får
ges en st1dan utformning att den som har ett berättigat vård- och servicehehov avstttr frän att anlita socia\vänlcns tjänster.
KEU 76 pekar ockst1 pt1 att taxekonstruktionen kan påverka människors
henägenhct att efterfråga de sociala tjänsterna. Höga avgifter kan medföra
liten efterfrågan även om hchovet av st1dan service är stort. Låga avgifter
kan leda till swr cfterfrt1gan även om behov inte föreligger. Avgiftssystemet kan således ha en styrande effekt vid val av serviceform.
KEU 76 framhåller att denna utredning i sitt slutbetänkande förordar ett
införande av differentierade vilrdavgifter inom U1ngtidsvård en för de utförsäkrade. Med stigande ATP-inkomster kommer pensionärerna under 1980-talet att få ökade ekonomiska möjligheter att med avgifter betala en del av sin värd. Detta förhMlande bör enligt KEU 76 heaktas
inom långvärden liksom i den primärkommunala äldreomsorgen. Därför
anser denna utredning också att differentierade v~mlavgifter för utförsäkrade bör prövas. Det kommande utredningsarbetet inom socialdepartementet i denna frt1ga föreslås ske med den utgångspunkten. KEU 76 framhl\.ller att man inom denna utredning samtidigt är medveten om att effekten
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av differentierade värdavgifter for utförslikrade frän finansieringssynpunkt
är relativt begränsad.
Upplands-Bro /..111111111111 anser att det nuvarande avgiftssystemet framstär som bt1de orättvist och ologiskt och niimner som exempel att social
hemhjälp är avgiftsbelagd men däremot inte hemma-hos-terapi. Reglerna
för avgifterna varierar enligt kommunen kraftigt mellan olika huvudmän
och typer av service. Till stora delar innebär ocksa avgiftsuttaget en betungande administrativ apparat. Kommunen finner att det inte finns ni\gon
anledning till att en mlinniska med sociala problem. lika litet som med fysiska eller psykiska handikapp skall försättas i en sämre ekonomisk situation än en människa utan s~1dana problem. Avgifter bör enligt kommunen
endast tas ut för de kostnader som vmje människa själv kan svara för. exempelvis kostnader vid institutionsvistelse.

22.4 Interkommunal ersättning
Frägan om avveckling av interkommunala ersättningar har berörts av
/\0111m111ifi)rbu11d<'t och några länsstyrelser och kommuner. Förslaget tillstyrks omgående. Länsstyrelsen i Viistma11/a11ds liin ifrågasätter dock om
inte rätten till erslittning bör finnas kvar för ekonomiskt bidrag som har
lämnats till fosterbarn.
Som skäl att avveckla de interkommunala ersättningarna anför bl. a.
Varn kommun att det administrativa arbetet med ersättningarna inte stttr i
rimlig proportion till ersättningarnas storlek. Kur/stads kommun understryker att skillnaden mellan erhållen och utgiven ersättning i allmänhet är
liten.

23

Övriga frågor

23.1 Rätten till biträde
Utredningens förslag tillstyrks utan slirskilda kommentarer av /iinsstyrclsc 11 i Öst ergiitland.1· lii 11, lii nsstyrd.1·e11 i V iist erbu1t1•11s liin, Kalmar,
Helsingborgs. S/..ii1·dc och Vara /..om111u11er och S1·eriges socionomers
riksförbund.
Ingen remissinstans motsätter sig förslaget att rätt till offentligt biträde
skall finnas för såväl barn som föräldrar eller annan vårdnadshavare.
Invändningar förs fram främst mot förslagen om obligatoriskt biträdesförordnande och förordnande av biträde för barnet och föräldrarna gemensamt.

23./.I Obligatoris/..t bitriidq{iirordnande
Förslaget att offentligt biträde alltid skall förordnas när fräga uppkommer om omedelbart omhändertagande eller om värd enligt den föreslagna
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lagen med särskilda bestämmelser om vtird av underärig tillstyrks av ri/...1·"i/..lag11re11. Å<1111111wTiill<'ll i S1111dsrall. 111rcd11i11g<'ll 0111 hame11s riitr och
Fiire11i11ge11 Si·crigcs .wcia/clll'.frr. Även /ii11ss1yre/.1·<'11 i Viis1emorr/1111ds
lii11 tillstyrker förslaget. Enligt länsstyrelsens mening är även urphörande
av vtird en slt ömtälig fri1ga att förordnande av biträde bör vara obligatorisk 1.
Bro11.~f'iirebygg<111de rådl'I är kritiskt mot förslaget och anser att det leder förlängt att schablonmässigt förordna offentligt biträde även i situationer t. ex. där den enskilde förklarar att han inte önskar biträde. Regeln bor-

de enligt rådet i stället utformas så all utgi\ngsrunkten är att offentligt biträde skall förordnas i de aklllella fallen men all undantag sker då det är
urrenbart all biträde inte erfordras. En rrövning av frågan om behovet av
offentligt biträde kommer härigenom till stånd. Prövningen kan dock oftast
ske rl1 ell summariskt sätt sti all det inte urrsttlr någon fördröjning i elt
ärendes handläggning. Rättshjälrsutrcdningen har i sitt betänkande (SOU
1977: 49\ Översyn av rättshjälrssystcmet föreslagit - beträffande bl. a.
ärenden om administrativa frihetsberövanden - alt offentligt biträde skall
förordnas, om det ej är obehövligt. En sådan regel förefaller enligt rådets
mening i van fall lämrligare än den som socialutredningen har föreslagit.
Även /..w11111arriitt<'11 i Giiteborg anser att rättshjälpsutredningens förslag
i denna del är lämrligare än socialutredningens.

Lii11sstyrel.1·<'ll i Siider111a11la11ds lii11 anser att utredningens förslag bygger rt1 urrfattningen att länsr~itterna inte i erforderlig grad skulle överväga
om den underi'lrige har behov av biträde. Något stöd för urrfattningen om
att det föreligger en sådan risk har emellertid enligt länsstyrelsen inte redovisats i betänkandet. Länstyrclsen har inte erfarit all det i andra sammanhang har gells u11ryd; ät att det i förvaltningsprocessen inte förordnas offentligt biträde i den omfattning som gällande bestämmelser förutsäller.
Med utredningens förslag om att Hinsrällen i första instans skall besluta om
sf1väl omhändertagande som vtird av undertirig saknas enligt länsstyrelsens
mening utrymme för nt1got tvivel om all offentligt biträde skall förordnas
när mttlcts beskaffenhet föranleder till del. För övrigt ger enligt länsstyrelsen förvaltningsrrocessen med den utformning den har i dag mycket goda
garantier för att parternas räll blir tillgodosedd. Enligt 8 ~ förvaltningsprncesslagen skall rä11en tillse att mäl blir sä utrell som dess beskaffenhet kräver. Vid behov skall rä11en vidare anvisa hur utredningen bör komrlelleras. Lii11sstyre/sen i Uppsala lii11 för fram liknande synpunkter.
Även länsstyrelsen i Jönköpings och Äli·sborgs lii11 är kritiska mol förslaget. Länsstyrelsen i Älvsborgs län råpekar att barnavltrdsnämnen har
till urrgift att tillvarata barnets intresse och att en föreskrift om obligatoriskt förordnande av biträde kan uppfa\las som e\I misstroende mot nämnden.
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Av de remissinstanser som har yttrat sig särskilt i denna

fr~1ga

tillstyrker

lii11s.1·1yrelscma i Örl'hro och Upp.rnla lii11 förslaget.

Flera remissinstanser gör gällande att barnet och förmdrarna aldrig eller
endast undantagsvis kan ha ett gemensamt intresse i mi'll av det slag som
det här är frtiga om. Frän denna utgångspunkt lämnas olika förslag om de
regler som hör gälla vid förordnande av offentligt biträde.
Liins.Hyrdscn i Gifr[chorg.1· län framhr1ller att om offentligt biträde förordnas för att tillvarata enbart barnets intressen föreligger viss risk att det
får en slagsida till förmän för barnavärdsintressena när dessa stär emot föräldrarnas intresse att värda sitt eget barn. Även om ni1gon egentlig intressekonfrontation inte föreligger mellan föräldraintresset och barnavfmlsintresset är föräldern inte garanterad att hans intressen beaktas av det offentliga biträdet. Eftersom det inte alltid är möjligt att av handlingarna i ett mål
bedöma om motstridiga intressen föreligger mellan föräldrarna och barnet
är det enligt länsstyrelsen av vikt att i mäl av detta slag offentligt biträde
regelmässigt utses för barnet och att särskilt biträde utses för föräldrarna.
Även kammarrii11e11 i Gii1chorg och Fiireningen barnens riill i samhiillel
anser att biträde regelmässigt bör förordnas för barnet och föräldrarna var
för sig. Kammarriillen i Su11J.1·1•all menar att biträde alltid skall förordnas
for barnet och att särskilt biträde för föräldrarna hör kunna förordnas om
sä är lämpligt.
Några remissinstanser betonar vikten av att särskilt biträde utses för
barnet utan att ta ställning till förutsätlningarna att förordna biträde för föräldrarna. Dessa är sko/överstyre/sen, liinsstyrelserna i Jiinköpings och
Jämtlands liin och Svenska föreningen fiir harnpsykiatriska kuratorer.
JO understryker att man inte generellt kan förordna biträde gemensamt
för barn och föräldrar, utan att man därigenom allvarligt försämrar barnets
rättsliga ställning jämfört med vad som gäller för närvarande. I fall när det
gäller omhändertagande av barn på grund av föräldrarnas förhållanden
föreligger det enligt JO praktiskt taget alltid en motsättning mellan å ena sidan barnets och å andra sidan föräldrarnas intressen, vilket i viss mån
framgår redan av att föräldrarna motsätter sig den vård som föreslås för
barnet. Det finns därvid en stor risk att ett biträde som förordnats för barn
och föräldrar gemensamt huvudsakligen kommer att företräda föräldrarnas
intressen på bekostnad av barnets. JO anser därför att det föreslagna tillägget till 42 § rättshjälpslagen inte kan godtas. Regeln bör i stället formuleras
så att offentligt biträde inte får förordnas för föräldrar och barn gemensamt. annat än om det är uppenbart att nägon motsättning mellan dem inte
föreligger. Det senaste kan enligt JO närmast bli aktuellt i fråga om ungdomar som omhändertas på grund av sitt eget beteende. Ohligatoriet i 41 §
bör knytas till barnet. Det skall alltså alltid förordnas offentligt biträde för
barnet. I fråga om särskilt offentligt biträde för föräldrarna ter det sig enligt
JO tillräckligt att länsrätten, om så anses behövligt, kan förordna biträde.
Om föräldrarna begär det bör biträde som regel förordnas.
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Lii11ss1yrel.l'!'ll i Ko11parh1'rt.:s liin anser att redan svarighetcn att i förväg
avgöra om motstridiga intressen föreligger gör liinsstyrelsen tveksam i fräga om den alternativa möjligheten. Härtill bidrar ocksä att enligt länsstyrelsens e1farenhet barnets eventuella särintressen gentemot föräldrarna i
tillräcklig utstrlickning blir tillgodosedda genom det ansvar som i sammanhanget åvilar den sociala nämnden. På grund hiirav och då länsstyrelsen
liven har intrycket att ett särskilt för barnet förordnat offentligt biträde ofta
står villrådigt i fråga om den roll det skall spela. särskilt när b<trnet är i sådan ä.ldcr att det ej själv kan ha nä.gon självständig mening i saken. finner
länsstyrelsen att det bör övervägas om inte alternativmöjligheten skall slopas helt.
liinsstyrelsen i ,tfa/111iilw.1· län föreslår att offentligt biträde alltid skall
förordnas för föräldrarna och att särskilt biträde bör kunna förordnas för
barnet om det har uppnått 15 års ålder och har annan inställning till omhändertagandet än föräldrarna. Länsstyrelsen anför.

Skälet för länsstyrelsens ståndpunkt är följande. Omhändertagande för
samhällsvård är ett ingripande mot föräldrarna som därigenom berövas sin
rätt att vårda barnet. Föräldrarna bör därför sjlilvfallet som parter i målet
och på grund av ingreppets natur alltid ha möjlighet att erhålla biträdeshjälp. Det får också anses motiverat att i angivet fall ge barn över 15 år biträdcshjälp. Offentligt biträde åt ett litet barn synes däremot ej böra förekomma. Det är i själva verket här ej fråga om en försvarare i vedertagen
bemärkelse som skall bistå parten och utveckla hans talan. Det offentliga
biträdet för det lilla barnet kan ej framföra barnets mening och framför ej
heller föräldrarnas. Han är närmast en juridisk sakkunnig som tar ställning
till om de lagliga förutsättningarna för barnets omhändertagande föreligger
och framlägger sin egen åsikt om omhändertagandet. En sådan medverkan
är - även om den mången gång visat sig värdefull - ej erforderlig för målets prövning. Det är tillräckligt att omhändcrtagandefrågan i länsrätten belyses av barnavårdsnämnden och föräldrarna därvid båda parter bör vara
biträdda av juridisk sakkunskap. Erfarenheten iir att nlimnderna trots stadgandet i 10 § barnavårdslagen tyvärr ej anlitar biträde av lagfaren person.
Länsstyrelsen avser att taga upp denna fråga med nämnderna.
Giiteborgs kommun och Föreningen S1•eriges soda/chefer understryker
att det bör vara en skyldighet för biträde som har förordnats gemensamt
för barn och föräldrar att i första hand ta tillvara barnets intressen. Dessa
båda remissinstanscr anser vidare att förordnande av särskilt biträde för
föräldrarna inte skall vara beroende av ansökan utan att sådant förordnande bör kunna ske efter anmälan av socialnämnd eller på Iänsrättens eget
initiativ.

23 .1.3 Beslut.1:fi111/.:.1 iona

Utredningens förslag att li\ta liinsrätten förordna offentligt biträde och
besluta om ersättning till denne har kommenterats av endast ett mindre antal remissinstanser.
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/iin.1·s1yrl'isl'm11 i Uppsala. (iiitc-

horgs och Bohus och Äh·shorgs hin. 11tr1•d11i11gen

0111

harnl'ns riilt och Fiir-

e11ing1'11 SH•riges .wciulchf'.frr.
Ka11111wrriitte11 i S1111d.1T1ill framhåller att den situationen kan uppkom-

ma att del först i kammarriitten konstateras att det är lämpligt all liven föräldrarna har ett offentligt biträde. Även andra problem kan tiinkas uppstå
med den av utredningen föreslagna ordningen. Kammarrätten anser inte
att de sk~il utredningen har anfört för att tilliigga liinsriitten beslutanderiitten i denna fråga är tilldickligt övertygande. Enligt kammarrättens mening
bör därför denna uppgift även fortsiittningsvis åvila rättshjälpsniimnderna.
Länsstyrelserna Malmiihus och Giil'ichorgs län anser att det lir lämpligare att den statliga myndighet som handliigger ett mål eller ärende generellt ges behörighet att fatta beslut om förordnande av hitriide och ersiittning åt denne.
23. 1.4 Öl'riga synpunkter
Justitiekanslern ifrågasätter om det inte kan föreligga behov av offentligt
biträde redan när det gäller att ta ställning till om samtycke till viss åtgärd
skall lämnas eller inte. Det är enligt justitiekanslern inte helt otänkbart att
en vårdsökande person annars finner sig böra gå med på en åtgärd som han
egentligen anser vara onödigt ingripande bara för att slippa ifrån förfarandet enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av underårig.
Länsstyrelsen i Värmlands län anser att då fråga uppkommer om omedelbart omhändertagande torde det många gånger inte bli möjligt att förordna offentligt biträde redan vid ärendets handläggning i socialnämnden.
De tidsfrister som står nämnden till buds blir för korta och även med förlängda tidsfrister torde det bli svårt att lösa biträdesfrågan. Omhändertagandet kommer enligt länsstyrelsen många gånger att ske med kort varsel i
form av enmansbeslut. Någon möjlighet att hiir koppla in offentligt biträde
finns inte. Däremot bör naturligtvis biträde förordnas då länsrätten tar upp
frågan om fastställelse av nämndens beslut om omedelbart omhändertagande men även här blir enligt länsstyrelsen möjligheten avhängig av tidsfaktorn.
Länsstyrelsen i Kopparbergs län bedömer det som angeläget att del i
rättshjälpslagen uttryckligen föreskrivs all offentligt biträde även utan fullmakt får anföra besvär till de allmänna förvaltningsdomstolarna i barnavårdsmål. Enligt länsstyrelsen råder det i dag förvirring på denna punkt.
Några remissinstanser har lämnat synpunkter på det offentliga bitriidets
kvalifikationer.
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län förutsätter att del ibland kan
bli svårt all fä lämplig person för uppdraget som offentligt biträde. Länsstyrelsen utgär från att biträdena i regel kommer att tas från advokatkåren
men understryker att del av biträdet måste krävas en speciell erfarenhet i
vårdfrågor som är relativt sällsynt förekommande inom advokatkåren.
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S1·erige.I' .1ocio1101111'r.1· rik.1:fi'irh1111J slt1r fast att den enskilde generellt skall
kunna riikna med att fa ett bitriide som iiger gedigna kunskaper på soeialtjiins\ens omri'tde. Dlirför hör enligt förbundet företr~1desvis anlitas socionomer med bred yrkcse1farcnhet. Förc1ti11ge11 hamcns riitr i samlriillct anser att bitriiuet skall ha erkiinu e1farenhet av barn och agera i samarbete
med en av barnet utsedd förtroendeman.

23.2 Åtgärder vid samhällsfarlig asocialitet
Utredningens förslag i denna del tillstyrks av riksilklagarcn, kammarriittc11 i S1111d.1Tall, rik.1"poli.1styrelsen, K11111m1u~ti"irb11ndet och Kalmar, llelsingborgs. Ste111111g.rnnds. Vara och Grums komm1111er. Övriga remissinstanser lämnar förslaget utan erinran.

23.3 Internationella adoptionsfrågor
Nämnden .for intl'l"1wtionella adoptioll.lfrågor ( N IAJ och Fiirh1111Jet
Adoptionscentmm diskuterar ingående formerna för den framtida internationella adoptionsverksamheten mot hakgrund av utredningens förslag.
Dessa båda remissinstansers yttranden fogas till sammanställningen som
bilaga 2 och 3.
Remissinstanscrna i övrigt har i mycket liten omfattning redovisat sin inställning till utredningens förslag i denna del.
Uinsstyrl'lscn i <Jötehorgs och Hol111s liin finner att det är tillfredsställande att socialniimnds förhandsbesked om enskilt hems lämplighet att ta
emot adoptivbarn föreslås giilla högst ett år.
Utred11inge11 om barnens riitt tillstyrker förslaget om förhandsbesked.
Utredningen betonar att förhandsbeskeden. med tanke på att det inte finns
nagot krav på fosterhemstillståml när förhandsbesked föreligger. dock bör
vara utförliga och väl underbyggda.
Fdrrningen S1•erige.1· socialchefer finner att utredningens behandling av
internationella adoptionsfrågor är ensidig genom att synpunkter inhämtats
endast från nämnden för internationella adoptionsfrågor. Föreningen ansluter sig dock helt till utredningens förslag men förutsätter att omprövningen av förhandsbesked på grund av dessas begränsade giltighet skall
kunna göras mycket enkel. Endast i fall där sådan förändring inträffat i familjens förhållanden att ändring av tidigare beslut måste övervägas skall
enligt föreningens mening ärendet i sin helhet behöva föreläggas nämnden.
Föreningen noterar med tillfredsställelse att utredningen har avvisat förslaget att lagfästa NlA:s överprövning av positiva förhandsbesked. De sociala nämnderna bör enligt föreningen stimuleras till att i större utsträckning än nu utnyttja möjligheten att i tveksamma fall inhämta N IA:s yttrande. Det synes föreningen rimligt att NIA för att fullgöra sådan uppgift får
ökade möjligheter att anlita expertis t. ex. läkare och psykolog. Förening-
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en vill liksom utredningen understryka vikten av att stärka den rättsliga
ställningen i samhället s:irskilt för de barn som placerats i enskilt hem, men
ännu ej adopterats.
Även V11rn kommun anser att det iir niidviindigt med ett enkelt förfaringssätt vid omprövning av förhandsbesked. Enligt kommunens mening
finns det i de flesta fall inte skiil att göra en helt ny utredning. Kommunen
menar vidare att omprövning liimpligen bör kunna delegeras till enskilda
förtroendemän, grupper av förtroendemän eller tjänstemän.
M11/mii kommun konstatt:rar att utredningens förslag innebär att förhandsbesked om enskilt hems lämplighet som adoptivhem skall kunna ersiitta det tillstånd som annars skall inhiimtas innan barn mottages för värd
och fostran och att den vidare bedömningen i fråga om adoption. får redovisas i det yttrande socialniimnden skall avge till domstolen. Kommunen
ställer sig tveksam till den föreslagna ordningen och papekar att förhandsbeskedet har karaktär av allmän lämplighctsbcdömning av ett hem medan
tillståndet tar särskild hänsyn till det enskilda barnet. Enbart förhandsbesked ger enligt kommunen inte tillräcklig grund för bedömningen "rätt
barn till riitt hem". Tillståndsförfarandet. däremot. iir knutet till den aktuella tidpunkten för barnets ankomst m:h om tillstånd därvid inte kan beviljas bör detta meddelas de presumtiva föriildrarna så tidigt som möjligt och
inte aktualiseras först vid domstolsprövningen. Om man väljer det senare
förfarandet har nämligen barnet vistats en förhallandevis lång tid hos de
presumtiva föräldrarna och en rad komplikationer kan redan ha uppstått
(iindrad personlig situation. olämpliga hemförhållanden. aktualiserande av
särskilda åtgärder etc.). De långa väntetiderna för adoption (kring tre år)
innebär enligt kommunen dessutom att de flrliga omprövningarna av förhandsbesked blir minst lika betungande som kombinationen förhandsbesked och tillstand. Det förhållandet att domstol beslutar om antagande av
adoptivbarn anser kommunen knappast heller vara ett hållbart motiv för
slopande av det tillstånd som gäller i övrigt vid bedömningen av fosterhem.
Kommunf<:irhundet noterar att utredningen är av uppfattningen att utredningar för förhandsgodkännanden av blivande adoptionsföräldrar inte
sällan är av låg kvalite men trots detta stannar för att handläggningen av
dessa ärenden ~iven i fortsättningen skall ligga på socialnämnden. Förbundet stöder utredningens förslag och vill gärna tillfoga att dåliga utredningar
kan förhindras genom utbildning m:h fortbildning. Enligt förbundets mening har nämnden för internationella adoptionsfrågor en angelägen och
nödvändig uppgift här - uppgiften att utifrån den kunskap man har skaffa
fram adekvat utbildningsmatcrial. Genomförandet av utbildningen kan
därefter ske förslagsvis i Kommunförbundets regi. Inte minst mot bakgrund av detta anser förbundet - till skillnad mot socialutredningen - att
riksskattevcrkets avisering till NIA bör behållas. Nämnden behöver enligt
förbundets mening denna snabba rapportering för att på ett tillfredsställande sätt kunna följa det ständigt föränderliga Higet inom adoptionsområdet.
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Bilaga 3: I

Remissyttrande av statistiska centralbyrån (SCB)
l.

Allmänna synpunkter

Socialutredningens slutbetänkande understryker att central statistik
inom socialvårdens olika områden liven i fortsättningen kommer att vara
av stor betydelse. Inte minst den föreslagna konstruktionen av en för socialtjänsten målinriktad ramlag kommer att ställa krav på statistik vid utformningen av de operativa målen för socialtjänsten, vid uppföljningen av
hur verksamhetens resultat svarar mot dessa mi'll. vid resultatvärderingen
samt i mål-medclanalysarbetet.
SCB vill betona att brist på information för nämnda verksamhet och bristande samordning av denna kan medföra försämrad\! möjligheter att följa
upp och utveckla verksamheten.
Socialutredningen har avstått frän att närmare analysera dessa olika behov av statistisk information. I utredningens prim.:ipbetänkandc redovisades vissa allmänna ställningstaganden i hithörande frågor samtidigt som
det framhölls att arbetet med att utforma socialvårdsstatistikcn kommer
att inrymma en lång rad svårlösta problem. SCB kan som framgår av det
föijande instämma i denna bedömning.
SCB vill framhålla att det krävs ett utredningsarbete, där man utifrån en
konkretisering av målen för socialtjänsten klarlägger hur ett statistiskt system för detta område skall utformas och vilka krav det sHiller på underlaget.
Som huvudman för socialvårdsstatistiken avser SCB att under 1978 intensifiera det pågående översynsarbetet på detta område och genomföra
en analys av statistikbehoven samt därefter utforma förslag till den framtida socialtjänststatistiken. Socialutredningens förslag kräver. om de genomförs, vissa förändringar av den nuvarande socialvårdsslatistiken. Mot
denna bakgrund har vissa riktlinjer för översynsarbetet dragits upp av hälso- och sjukvårdens samt socialvärdens statistikdelegation. ( Dekgationen
är ett samrådsorgan i vilket ingår cheferna för svenska kommunförbundet,
landstingsförbundet, riksförsäkringsverket. socialstyrelsen, Spri och
SCB). Utvecklingsarbetet kommer således att ske i nära samarbete med socialvärdsstatistikcns olika konsumenter.
2

Behov av statistik inom socialtjänsten

Utredningen sammanför de medel, som erfordras för att verka i den riktning sm.:ialtjänstens mål anger, i följande huvudgrupper
- strukturinriktade insatser
- allmänt inriktade insatser
- individuellt inriktade insatser
De strukturinriktade insatserna avser medverkan i samhällsplaneringen,
arbete med sociala problem i samhället samt uppsökande verksamhet.
Uppgifterna omfattar bl. a. en hel del sociala områdesbeskrivningar. uppföljning av den sociala miljön och av levnadsniväns utveckling samt analysverksamhet.
Utredningen framhåller att samhällsplaneringen bör bedrivas under
medverkan av social sakkunskap. SCB kan instämma i att det är värdefullt
att samhällsplaneringen tillförs socialt kunnande och e1farenhet. Det bör
också vara en uppgift för socialtjänsten att använda och analysera tillgäng-
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lig statistik på omrädct. Denna bör utformas s;) att de nya anv:indargrupper
som tillkommer enligt utredningens förslag har l:itt att tillgodogöra sig den.
Vad giiller uppgiften att framstiilla sm.:iala omr:'tdesbeskrivningar med information om hcfolknings-. inkomst-. boende- och andra förhällanden iir
denna enligt SCBs mening av sädan karaktär att statistisk fackkunskap
krävs. Omradesbeskrivningar förutsiitter kunskap om bl. a. olika informationskiillor. statistiska metoder och presentationsformcr. Det hör i första
hand vara en uppgift för en statistisk fackmyndighet all hiir söka ge ed'orderlig service genom att tillhandahålla ett enhetligt statistiskt underlag av
detta slag. SCB har för att tillgodose behovet av statistik for delomrtiden i
kommunerna börjat producera områdesbeskrivningar vilka bl. a. innehåller information om befolkningens sammansiittning. hefolkningsföriindringar. inkomstförhållamkn och bilinnehav. Information ur folk- och bostadsräkningar redovisas också i form av speciella områdesheskrivningar.
Dessa har utformats i samråd med representanter för kommunal planering.
Utredningen framhåller att man inom socialtjiinsten bör ta vara pä resultaten av social forskning. Lcvnadsnivaundersökningar av det slag SCB genomför utgör vid sidan av bl. a. socialvårdsstatistikcn ell basmaterial för
den sociala forskningen och den sociala planeringen.
Begreppet välfardsmätning används ofta synonymt med lcvnadsnivåundersökning, som är en omfattande. bred. samtidig kartliiggning av förhållanden inom ett flertal problemområden (komponenter). Objekt för undersökningen och uppgiftslämnare till denna är enskilda personer eller hushåll
och de förhållanden som mäts är i princip "välfärdsrelevanta". dvs. positiva eller negativa från individens synpunkt. Den första undcrsökningcn av
denna typ genomfördes 1968 av låginkomstutredningen. SCBs löpande lcvnadsnivåundersökningar (ULF) har samma inriktning men ger genom alt
de genomförs årligen större hredd (nya komponenter), större statistisk precision (större stickprov. möjligheter att lägga samman årgångar) samt genom större detaljrikedom (inom ramen för ett system för rotation av komponenter) väsentligt ökade analysmöjligheter.
För välfärdsmätningar kan även utnyttjas statistikgrenar och undersökningar som inte har individer eller hushåll som objekt. Hit hört. ex. statistik över kostnader, prestationer. investeringar eller tillgångar såsom barnomsorgsplatser, sjukhussiingar. vårdtimmar, hostadsbyggande, utbildningsplatser osv. SCB avser att undersöka hur denna typ av information
kan utnyttjas och relateras till den individhaserade viilfärdsstatistiken på
sådant sätt att hl. a. den sociala planeringen kan tillföras ett bättre underlag.
De s. k. levnadsnivåundersökningarnas roll i social planering i vid hemärkelsc kan principiellt uppfattas som en prohleminventering. Levnadsnivämätningarna kan emellertid iiven ha stor hetydelse för hediimningen
av orsaksförhållanden som ligger hakom viilfärdsprohlcmen och kan ge
viss information om effekterna av sociala htgärder.
SCBs riksomfattande levnadsnivåundersökningar kan ge en beskrivning
av levnadsförhållanden även i olika delar av landet. Urvalsansatsen begriinsar dock möjligheterna till en långt driven regional m.:h lokal särredovisning. Här bör de tidigare nämnda områdesbeskrivningarna kunna fylla
en viktig funktion och de hör däd'ör ocksa vidareutvecklas i samarbete
med planeringen.
I fråga om de allmiint inriktade insatserna krävs för planering och uppföljning statistik av i huvudsak samma slag som tidigare. medan det för
uppföljning av de indiriduellt inriktade insatserna är nödvändigt att utveckla nya former av statistik.
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Socialförsäkringstillägget (soft)

Utredningen har - hl. a. med utgångspunkt i information frttn socialhjälpsstatistiken - föreslagit införandet av ett socialförsäkringstilHigg att
administreras av försäkringskassorna. Reformen kommer att fä till fiiljd att
den kommunala socialvarden avlastas vissa slag av socialhjlilpslirenden.
SCB delar utredningens uppfattning att statistiska data m. m. om verksamhetens omfattning och inriktning bör bli en viktig del i plancringsunderlagct i framtiden. Utredningen framhåller att ett utbyggt samarbete mellan sm:ialförslikringcn och den kommunala socialtjänsten i förebyggande
och rehabiliterande syfte är en viktig hörnsten i reformförslaget. Vid ett
genomförande av utredningens förslag angäende socialförslikringsti!Higg är
det enligt SCHs uppfattning nödvändigt att den statistiska redovisningen på
ett samlat och samordnat siitt kan belysa bttdc förslikringskassornas och
den kommunaia socialtjlinstens verksamhet. I annat fall kan rcformens effekter svårligen utläsas. Mot denna bakgrund kan förutses att det kommer
att finnas behov att i ett sammanhang bearbeta materialen avseende socialförslikringstillägget och socialtjänsten.
Behovet av statistik över socialförslikringstillägget och sambandet med
socialtjlinsten kräver niirmare utredning varvid även frt1gan om arbetsfördelning mellan olika instanser behöver klarläggas. Som ett led i utvecklingen av statistiken pä det sociala området begärde SCB redan i petita för
1978/79 under utvecklingsanslaget särskilda medel härför.
4

Behov av entydiga begrepp

Den nuvarande socialvårdsstatistiken har i olika sammanhang kritiserats
för att den i mfinga fall endast förml'tr redovisa insatser inom socialvtirdsomrl'tdet säsom ätgärder enligt visst lagrum. Härigenom triiffas endast en
del av själva händelseförloppet, nämligen de åtgärder som registreras som
formella beslut.
Utformningen av lagstiftningen inom socialtjiinstområdet som en ramlag
som lämnar utrymme vid val av tillvägagångssätt och möjliggör större anpassning till den enskildes hehov och önskemål kommer att ställa siirskilda
krav på den statistiska redovisningen. För att statistiska sammanstiillningar skall vara av värde krävs att de enhets- eller ohjektstyper som ingår i
sammanställningarna och de egenskaper eller variabler som objekten grupperas efter är klart definierade, väl avgriinsade och grundade på enhetlig
tilllimpning. Vidare är det av vikt för jlimförbarhet mellan olika sammanställningar och för en rationell insamling, bearhetning och användning av
informationen att definitioner m:h klassifikationer är grundade på gemensamma övergripande grundprinciper för informationsbehandling. Arbetsgrnppen för översyn av socialvårdsstatistiken, som är en beredningsgrupp
under statistikdelegationen, har starkt understrukit angeliigenheten i SCBs
framställan om medel inom utvecklingsanslaget för budgetåret 1978/79 för
utvecklingsarbete i syfte att skapa enhetliga definitioner av enheter samt
gemensamma klassifikationssystem inom socialvårdsstatistiken. Mot denna bakgrund är det angeläget att utformningen av definitioner och klassifikationer ges hög prioritet i det kommande statistiska översyns- och utvecklingsarbetet.
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till statistiken

Den information som utredningen anser skall fä finnas i vad utredningen
betecknar som personregister hos socialnämnd som utgör s;immanställning av uppgifter synes vara av sådan omfattning att den ensam knappast
kan ligga till grnnd för statistikredovisning inom socialtjiinsten. SCB finner
i likhet med utredningen att det e1t'ordras ytterligare dokumentation som
underlag bl. a. till e11'orderlig regional och central statistik inom socialtjiinstområdet samt för att tillgodose forskningens hehov av data. Utredningen anser det varken önskviirt eller praktiskt möjligt att fö1fattningsviigen närmare reglera dokumentationen. Däremot utgår utredningen från att
vissa allmiinna råd måste utarbetas av socialstyrelsen i samräd med kommunförhundet. SCB vill i detta sammanhang framhälla att ett tillriickligt enhetligt och preciserat underlag måste tinnas om det skall kunna läggas till
grund för statistikproduktion. Vidare är det viktigt med tanke på bl. a. uppgiftslämnarbördan att de framtida redovisningsrutinerna till socialvårdsstatistiken utformas på ett sätt som medger integration i den övriga dokumentationsverksamheten inom socialtjiinsten.
SCH an-;er mot denna bakgrund det angeläget att verket på ett tidigt stadium bereds möjlighet att deltaga i arhctet med dokumentationsfrågorna.
De av utredningen föreslagna gallringsreglcrna för uppgifter inom socialtjänsten medför att exempelvis specialstudier över en längre period bl!kåt i
tiden inte kan göras. SCB vill rikta uppmärksamheten på att den kommande behovsanalysen av statistik inom sm:ialtjänsten kan resultera i behov av
vissa undantag från gallring då det gäller uppgifter för statistiska ändamål.

6

Statistikrutiner, sekretess- och integritetsskydd

Utredningen framhåller att det även i fortsättningen kommer att vara av
stor betydelse att fä fram central statistik för att göra överväganden om behovet av stödåtgärder inom sm:ialtjänsten och följa upp de vidtagnll åtgärdernas effekt. Utredningen synes medveten om att detta till en del kräver
individrell!terat material.
En socialtjänst som präglas av den helhetssyn utredningen ger uttryck
för kan vidare i en del fall komma att ställa sf1dana krav på ett statistiskt
underlag som ger en samlad hild om den sociala situationen. Den statistiska beskrivningen av socialtjänsten kan därför inte ges formen av en sluten
sektoriell statistik. Detta kommer att i vissa fall motivera hehov av individrelaterat statistiskt primärmaterial.
Socialvårdsstatistiken grundar sig för närvarande i stort på en allmän
analys av behovet av sm:ialvärdsstatistik. som gjordes under åren
1964- 1968. Denna analys visade bl. a. pä ett behO\ av longitudinella studier inom barnavården och nykterhetsvården. För dessa studier krävs pers•.mnummer som identifikation. Vissa statistikgrenar konstaterades ha behov av ärendenummer eller personnummer för att klara granskning och
komplette1ing av materialet t. ex. fosterbarnsstatistiken vid kontakter med
uppgiftsbmnare. För statistik som inte bedömdes behöva individrapporteras utformades en mängdrelaterad statistikrapportering. Stlltistik över barnavårdsman och fastst;illande av faderskap är exempel härpå.
Enligt 28 i socialutredningens förslag till socialnämndslllg skall regeringen kunna besluta att socialnämnd ur personregister skall lämna ut uppgifter till SCB. SCB llnsluter sig pä denna punkt till utredningens uppfattning.

*
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Enligt utredningen talar intcgritetssk'.il för al I individrelaterad statistik i
görligaste mån bi.ir undvikas. Utredningen prel:iserar emellertid inte närman: vad den liiggcr i begreppet individrelaterad men SCB utgftr ifrftn att
hlirmed avses sftdan statistisk rednvisning ~om är knuten till person som är
angiwn med namn. per:'>onnummer eller annan identitetsbetel:kning.
Statistiken över SlKialtj~insten kan till vissa delar förutses behöva bli baserad pft en individrelaterad rednvisning i vilken individen kan identifieras
l. ex. genom personnummer eller lirendenummer. Exempel härpft är statistik över samhlillets insatser för medlemmar i familjer eller hushäll. longitudinella studier och vissa spel: id la undersökningar.
SCB delar emellertid i princip utredningens uppfattning att restriktivitet
hör iakttagas ifråga om individrelaterad statistikrednvisning inom socialtjänstområdet. Uppgifternas ktinsliga natur och skäl i övrigt som utredningen redovisar talar härför. SCB vill emellertid erinra om att redan i nuläget förekommer beträffande socialvårdsstatistiken en prövning av det slag
som utredningen redovisar i avsnitt 43.8.10 med syfte att skapa garantier
för <len enskil<les behov av sekretesskydd.
SCB kan också instlimma i att kraven på den centrala statistiken i många
fall kan ställas så. att - trots Je behov av information som inle<lningsvis
redovisats - en mäng<lrelaterad statistikredovisning kan vara tillr~icklig.
Detta bör åtminstone kunna gälla för en stor del av t. ex. statistiken över
socialtjänstens prestationer.
En enbart m~ing<lrelatera<l redovisning av un<lerlaget till statistiken innebär emellertid i andra fall påtagliga nackdelar. Den kan såle<ledes medföra
- att longitudinclla stu<lier intt: hlir möjliga att genomföra.
Man kan dä t. ex. inte hclysa effekterna av socialtjänstens åtgär<ler för
olika grupper av individer över Hingre tidsperioder.
- ökad bör<la för uppgiftslämnarna.
Vid en mängdrelaterad statistikredovisning öveifors en del av tabellarbetet till kommunerna och uppgiftslämnan<let kan försvåras. vilket
framförallt bör beaktas vid manuell uppgiftsHimning. I sammanhanget
kan nämnas att de flesta mindre kommuner endast har manuell uppgiftslämning till den nuvaran<le socialvår<lsstatistiken.
- slimre möjligheter att integrera uppgiftslämnan<let i socialtjänstens övriga administrativa rutiner.
- min<lre flexibilitet i statistikredovisningen.
En mängdrelatera<l statistikre<lovisning innehär ofta en låsning av den
efte1följande statistiska bearbetningen re<lan vi<l uppgiftsfämnartillfället. Ett individrelaterat statistikunderlag me<lför däremot en beredskap
för alternativa bearbetningar.
- större behov av spel:ialundersökningar för vilka uppgifter behöver hämtas från det primärmaterial som finns i kommunerna.
Undersökningar. i vilka uppgifterna behöver grupperas på annat sätt än i
den löpan<le statistiken. t. ex. en utförligare ätgärdsredovisning. medför
behov av specialundersökningar i stället för specialbearbetningar av individrelaterat material.
- erfarenhetsmässigt större risk för kvalitetsbrister i statistiken och sämre
möjlighet till samordning av statistiken.
En individrelaterad re<lovisning i vilken in<lividen kan identifieras kan
t. ex. möjliggöra kontroll om en klient/familj räknats vi<l flera tillfällen
eller från flera kommuner.
SCB vill slutligen framhälla att sedan socialutre<lningens slutbetänkande
publicerats vissa förändringar har genomförts i sekretesslagen fr. o. m. den
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I januari 1978 som ytterligan: stiirker skyddet för statistiska uppgifter.
Även förslaget till ny sekretesslag (DS Ju 1977: 11) inneh[1lkr hl. a. mo1svaran<k förstärkningar av statistiksekretessen. SCR vill i detta sammanhang
ocksa erinra om att avidentifiering eller gallring av statistiskt underlag efter genomförd bearbetning formellt sell iir ll1l.ijlig pä grundval av den nya
lagstiftningen. I samarbete med datainspektionen och riksarkivet har här
skett en genomgt111g av SCRs personregister, i datalagens mening. med syfte att närmare utreda förstöring. avidentifiering och kryptering av statistiska primiirmaterial som medel att stärka integritetsskyddet ( SCRs utredningsrapport 1976-03-06). Denna genomgttng har resulterat i vissa förslag.
avsedda att ytterligare stilrka integritetsskyddet för bl. a. socialvt1rdsstatistiken.

7

Kostnader

Mot bakgrund av att utredningen inte niirmare angivit hur den framtida
statistiken över socialtjänsten bör utformas är det inte möjligt all nu redovisa kostnadsberäkningar för denna. SCB avser att senare återkomma i
denna fråga. För anpassning och översyn av socialvardsstatistiken med
anledning av de ändrade förutsättningarna för denna krävs emellertid som
ovan sagts ett relativt omfattande utredningsarbete oavsett om hela eller
endast en del av socialutredningens förslag genomfors.
SCB har i sitt anslagsäskande för budgetåret 1978/79 förutsett fortsatt hehov av medel inom utvecklingsanslaget för projektet Utveckling och översyn av socialvårdsstatistik. Under hudgetaret 1978/79 pl<111eras detta arbete i första hand inriktas på utredningsarbete till följd av socialutredningens
förslag. Utöver dessa medel har SCB även förutsett behov av siirskilda
medel inom utvecklingsanslaget för utredning av standarder och definitioner inom socialvårdsstatistiken samt utveckling av statistik övcr socialförsäkri ngst iIl ägget.

SAMMANFATTNING
SCB får sammanfattningsvis framhålla
- att den föreslagna konstruktionen av en för socialtjänsten målinriktad
ramlag kommer att ställa krav på statistik som underlag vid utformningen av de operativa målen för denna tjänst. vid uppföljningen av hur
verksamhetens resultat svarar mot dessa mål. vid resultatvärderingen
samt i mål-meddanalysarbetet
- att det krävs ett utredningsarbete. där man utifran en konkretisering av
målen för socialtjänsten klarlägger hur ett statistiskt system för detta
område skall utformas och vilka krav det stiiller på underlaget
- att uppgiften att framställa sociala områdesbeskrivningar med information om befolknings-. inkomst-, boende- och andra förhållanden kräver
statistisk fackkunskap varför del bör vara en uppgift for en statistisk
fackmyndighet att här söka ge erforderlig service genom all tillhandahålla statistiskt underlag av detta slag
- att vid ett genomförande av utredningens förslag angående socialtörsäkringstillägg kommer att finnas behov att i ett sammanhang bearbeta materialen avseende socialförsäkringstillägget och den kommunala socialtjänsten
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- att utformningen av lagstiftningen inom sClcialtjänstomrä<let som en
ramlag ställer siirskilda krav pä den statistiska redovisningen vad heträffar hl. a. utformningen av definitioner och klassifikationer vilket hchöver uppmärksammas i utvecklingsarbetct
- att det iir angeläget att verket på ett tidigt stadium bereds möjlighet att
deltaga i arhetet med dokumenlationsfrå.gorna. Det måste finnas ett tillriil:kligt enhetligt och preciserat underlag om det skall kunna liiggas till
grund för statistikproduktion
- att avvägningen mellan m~ingdrelatcrat och individrelaterat underlag till
statistiken måste övervägas för var:je delområde bl. a. med beaktande av
bchlwct av uppföljningsstatistik
- att sedan utredningens sluthetänkande publicerats vissa förändringar
har genomförts i sekretesslagen fr. o. m. den I januari 1978 som ytterligare stärker skyddet för statistiska uppgifter samt
- alt verket i sitt anslagsäskandc för budgetåret 1978/79 har förutsett fortsatt behov av medel inom utvecklingsanslagct för projektet Utveckling
och översyn av socialvårdsstatistik som i första hand planeras inriktas
på utredningsarhcte till följd av socialutredningens förslag. Utöver
dessa medel har SCB även förutsett behov av särskilda medel inom utvecklingsanslaget för utredning av standarder och definitioner inom socialvärdsstatistiken samt utveckling av statistik över socialförsäkringstillägget.
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Bilaga 3: 2

Remissyttrande av nämnden för internationella adoptionsfrågor
(NIA)
l<'örhandsbeskcd om ett hems lämplighet som blivande adoptivhem

Rådande praxis vid handläggning av ärenden rörande blivande adoptivbarn födda i utlandet innebär. som SU framhåller, att den lokala barnavårdsmyndigheten gör utredning och tar ställning sammanlagt tre gånger i
varje enskilt sådant ärende nämligen vid förhandsgodkännandet enligt 47 §
3 st Bv L. vid tillståndet enligt 47 § I och 2 st Bv L samt vid yttrandet över
adoptionsansökan enligt 4 kap. JO§ FB.
SU föreslår att bestämmelserna om barns vård i annat enskilt hem än
vårdnadshavarens och om möjligheten att ge förhandsbesked om ett hems
allmänna lämplighet som adoptivhem intages i FB. SU har inte föreslagit
någon särbestämmelse avseende utländska adoptivbarn. Enligt SU:s förslag till 6 kap. 16 § FB får ej barn under 16 år beredas vård och fostran i annat enskilt hem än vårdnadshavarens utan socialnämndens medgivande.
Specialmotiveringen till nämnda paragraf anger att med socialnämnd avses
socialnämnden i kommunen där vårdnadshavaren är bosatt. Det förutsätts
att vårdnadshavaren anhåller om tillstånd att få överlämna sitt barn till annan familj. Denna paragraf torde av naturliga skäl inte bli tillämplig då det
gäller utländska blivande adoptivbarn. I sådana ärenden skulle bestämmelsen om förhandsgodkännande komma att tillämpas. SU föreslår i ett tillägg
till 10 § i 4 kap. FB att socialnämnden kan lämna förhandsbesked om enskilt hems lämplighet som adoptivhem. I sitt yttrande över fosterbarnsutredningen anförde NIA att ett sådant förhandsbesked borde göras obligatoriskt i de fall som avser placering av utländska adoptivbarn.
NIA har i sin verksamhet - närmast genom erfarenheterna från förmedlingsutskottet - allt oftare ställts inför behovet av en lagbestämmelse som
i adoptionsärenden uttryckligen kopplar förhandsgodkännandet respektive
tillståndsgivningen jämlikt 47 § BvL till det livsvariga åtagande som är innebörden av att ta emot ett barn för adoption. I sin informationsverksamhet har NIA med eftertryck hävdat betydelsen av ordet "endast" vid tolkningen av 47 § 2 st BvL: "tillstånd må lämnas endast om nämnden finner
att barnet kommer att erhålla god vård och fostran samt i övrigt gynnsamma levnadsförhållanden". Formuleringen borde inte lämna utrymme för
bifall i ärenden där tvekan om ett hems lämplighet kommer till uttryck vid
den lokala nämndens prövning. NIA har ständigt understrukit att det är det
blivande adoptivbarnets bästa som måste vara det avgörande. NIA vill
därför med hänsyn till den osäkerhet som faktiskt råder i detta avseende
rekommendera en mer utförlig och preciserad lagtext än SU föreslagit.
De lagbestämmelser som reglerar det slutliga genomförandet av en
adoption är samlade i 4 kap. FB och i lagen om internationella rättsförhållanden rörande adoption. Den procedur som föregår det rättsliga avgörandet är inte i sig reglerad i lag eller författning. Handläggningen i denna del
sker av hävd i enlighet med BvL:s föreskrifter om godkännande av fosterhem och tillsyn av fosterbarn. Barn som tas emot i enskilt hem för adoption
är tekniskt sett fosterbarn i BvL:s mening. trots att placeringen till sin innebörd är något helt annat än en placering i fosterhem. Den som tar emot ett
barn för adoption avser ju att så snart som möjligt införliva barnet med sin
familj och släkt genom att upptaga det såsom eget barn, medan den som tar
23 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr. I. Del B

Prop. 1979/80: I

354

emot ett fosterbarn ätar sig den mer begränsade uppgiften att för längre eller kortare tid vara ställforctriidande förälder. Fosterforäldrars l'ltaganden
avslutas i princip niir de sjtilva. vårdnadshavaren eller den sm:iala barnavårdsmyndigheten så bestiimmcr. Blivande adoptivföräldrar åtar sig i sak
samma förpliktelser gentemot ett barn som biologiska foriildrar i enlighet
med FB har gentemot ett gemensamt barn. Vad den lokala harnavärdsmyndigheten egentligen har att ta ställning till vid den prövning som föregår det
s. k. förhandsbeskedet jämlikt 47 3 st Hv Lär i adoptionsfallen presumtiva
adoptivföräldrars liimplighet inte som fosterföriildrar utan som blivande
föräldrar. med vad det innebär av livsvarig föriiklrar-harn-relation med
konsekvenser för alla berörda inte endast i nuet utan för generationer
framåt. Bristen pä uttryck htirför i själva lagtexten är enligt NIA:s erfarenhet orsak till mycket av den oklarhet och osäkerhet som hittills präglat harnavårdsmyndigheternas inställning till och handläggning av internationella
adoptionsärenden.
SU :s förslag att skjuta in den viktiga prövningsregeln om socialnämndens förhandsgodkännande som slutmening i första stycket av JO * i FB:s
adoptionskapitel framstar som olyckligt, eftersom stycket i övrigt i likhet
med andra stycket av samma paragraf, och hela det nuvarande kapitlet.
uteslutande handlar om grunderna för domstolens bedömning av den ansökan om tillstånd att adoptera vilken utgör slutfasen i hela adoptionsprocessen, som i praktiken inleds just med nämndens förhandsprövning. NIA ser
det som angeläget att bestämmelsen om förhandsgodkännandet ges i en
särskild paragraf i slutet av 4 kap .. lämpligen efter IO *·Med hänsyn till de
svårigheter som uppstär i fall där avslag bör övervägas synes det nödvändigt att BvL:s villkor för bifall till en ansökan om förhandsgodkännande i
lämplig form överförs till den föreslagna paragrafen med bibehållande av
den avgränsning som ligger i ordet "endast" samt precisering av uttrycket
"adoptivhem" till "blivande adoptivhem". En sådan utformning av paragrafen skulle ge ledning ~i ven för bedömningen i högre instans vid överklaganden av avslagsheslut.
Utöver en sådan generell paragraf där socialnämnden ges befogenhet att
meddela förhandsbesked om ett enskilt hems lämplighet som blivande
adoptivhem vill NIA rekommendera en särskild paragraf som gör detta
förhandsgodkännande obligatoriskt i varje fall då ansökan gäller ett blivande adoptivhem för barn fött i utlandet.
Då det gäller att bedöma en familjs lämplighet som blivande adoptivföräldrar till ett utländskt barn måste man enligt NIA:s mening ta ställning inte enbart till makarnas lämplighet som föräldrar utan även till deras förutsättningar att på ett ur alla synpunkter lämpligt sätt genomföra adoptionen.
NIA avser här särskilt kontakter med myndigheter och enskilda
utomlands. vilket fordrar god kännedom om förhållandena i det land man
vänder sig till samt stor omdömesförmåga och taktfullhet.
Enskilda sökande har t. ex. ej alltid möjlighet att själva kontrollera och
avgöra en kontakts tillförlitlighet. Då det gäller adoptionskontakter utanför
NIA och AC får enskilda sökande oftast kännedom om sådan kontakt genom någon annan familj som antingen själv fält eller känner till någon annan familj som fått ett adoptivbarn genom den kontakten. Även om den
svenska familjen har de bästa avsikter och är i god tro kan den råka ut för
att dess adoptionsärende handläggs på ett sätt som inte överensstämmer
vare sig med barnets hemlands eller svensk lagstiftning. Som exempel kan
nämnas Thailand varifrån det kom många adoptivbarn på privat väg före
april 1977 då thailändska myndigheter stoppade verksamheten. Där uppda-

*
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gades sedan att det förekommit såväl förfalskad1radoptionsdokument som
att barn antingen kidnappats eller köpts för att lämnas vidare för adoption i
andra länder.
Även sedan thailändska myndigheter stoppat adoptioner till utlandet har
det kommit barn därifrån till Sverige. NIA har fått kännedom om tvi'! olika
förfaringssätt som används för att kringgå den thailändska lagen. Det ena
är att de biologiska föräldrarna söker pass för barnet och tillsammans med
barnet reser ut ur landet t. ex. till Hongkong där barnet överlämnas till
adoptivföräldrarna. Det andra tillvägagångssättet är att den blivande adoptivfadern uppges vara biologisk far till barnet och han kan då söka pass för
barnet. Dessa adoptioner förmedlas av thailändsk advokat och kostnaderna för bl. a. de biologiska föräldrarnas resa till Hongkong debiteras de blivande adoptivföräldrarna. Sadana adoptioner som beskrivs ovan skulle
omöjliggöras om de sökande ålades att uppge den kontakt de tänkte använda för att genomföra adoptionen och att detta skrevs in som ett förbehåll i
förhandsgodkännandet.
Helt naturligt kan inte samtliga socialnämnder hålla sig underrättade om
lämpliga och olämpliga utlandskontakter men här finns då möjligheten att
få råd och information från NIA.
I nuvarande fosterbarnskungörelsen 5 ~ sägs att sökande av tillstånd att
ta emot fosterbarn skall till den lokala nämnden lämna uppgift om "barnavårdsnämnd eller annan, som må ha förmedlat överenskommelse om barnets mottagande". Dessutom "åligger det sökande att på nämndens begäran lämna uppgift om villkoren för mottagandet av barnet även som redogörelse för de förhållanden i övrigt som nämnden finner ha betydelse för
avgörande av tillståndsfrågan". Vidare sägs att "sökande är skyldig att,
där barnavårdsnämnden så begär, styrka riktigheten av lämnade uppgifter". NIA har erfarenhet av att dessa bestämmelser ofta förbises, ibland
rentav förefaller okända, och att många nämnder underlåter att inhämta
dessa uppgifter.
Enligt NIA:s mening är det av mycket stor betydelse att man vid bedömningen av ett hems allmänna lämplighet som blivande adoptivhem för utländskt barn även tar hänsyn till lämpligheten av det tillvägagångssätt och
de kanaler de sökande har för avsikt att utnyttja för att komma i kontakt
med ett barn och genomföra adoptionen såväl i utlandet som inom Sverige.
NIA anser därför att en bestämmelse motsvarande de här citerade delarna
ur fosterbarnskungörelsen 5 § borde införas i den av NIA föreslagna specialparagrafen i 4 kap. FB om obligatoriskt förhandsbesked rörande ett
hems allmänna lämplighet som adoptivhem för utländskt barn. Ett skäl
härför är dessutom samhällets uppenbara behov att fä kännedom om på
vilka vägar och på vilket sätt enskilda hem i Sverige får kontakt med blivande adoptivbarn utomlands.
Det är NIA:s bestämda uppfattning att de preciserade villkoren för förhandsgodkännandet fyller sin uppgift på ett bättre sätt i lagtexten än i en
förordning om dennas tillämpning, eftersom lagtexten är direkt bindande.
NIA tillstyrker SU :s förslag om lagfäst tidsbegränsning av förhandsgodkännanden.

Tillsyn
Enligt SU:s förslag skall socialnämnden i den kommun där vårdnadshavaren är bosatt och som givit medgivande till placering av fosterbarn "följa
vården av barnet till dess barnet fyllt 16 år". Då det gäller utländska blivande adoptivbarn finns ej utom i rena undantagsfall någon vårdnadshava-
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re i Sverige. NIA fönitsätter att det är socialnämnden i den kommun där de
blivande adoptivföräldrarna är bosatta som skall utöva tillsynen över vården. Detta är dock inte klart utsagt i författningsförslaget. Enligt NIA:s
mening borde det klart framgå av lagtexten vilken socialnämnd som har att
utöva tillsynen över det blivande adoptivhemmet. Eftersom dessa barn ej
har någon släktanknytning i någon annan kommun ~ir det naturligt att kommunen där barnet vistas även har tillsynen över hemmet.
SU föreslär att socialntimnden skall följa vården av barnet till dess barnet fyllt 16 år. Enligt bestämmelserna i 6 kap. 1-3 §§ FB skall föräldrarna
sörja för barnets person och ge det sorgfällig uppfostran, tillse att det erhåller uppehiille och utbildning m. m. till dess barnet fyllt 18 år. NIA anser
att samhällets ansvar för barn som ännu ej fått en familjerättslig anknytning i Sverige genom adoption bör sträcka sig lika långt i åldershänseende.
Skulle ett utländskt barn som tagits till Sverige i adoptionssyfte av en eller
annan anledning ej bli adopterat innan det fyllt 16 år och socialnämndens
uppgift att utöva tillsynen över fosterhemmet då upphör kommer barnets
ställning att bli mycket otrygg. Enligt NIA:s mening bör det ansvar socialnämnden har i och med tillsynsskyldigheten utsträ<.:kas till att omfatta
dessa ungdomar upp till 18 års ålder.

Barnets rättsliga ställning innan adoptionen slutförts i Sverige
N !A anförde i sitt yttrande till SU 1977-02-16 att blivande adoptivbarn
borde ges en starkare familjerättslig ställning än fosterbarn som ju redan
har en familjerättslig bindning här i landet. NIA finner det ytterst viktigt att
de utländska blivande adoptivbarnens juridiska rättigheter förbättras genom lagstiftning som så långt som möjligt även innan adoptionen är slutligt
genomförd i Sverige ger dem en ställning som är juridiskt jämförbar med
den de skulle haft om de fötts inom familjen.
S U har i sitt betänkande hänvisat till att blivande adoptivbarn innan
adoptionen slutförts står under so<.:ialnämndens tillsyn och att socialnämnden i den händelse föräldrarna beslutar sig för att inte fullfölja adoptionen
på ett tidigt stadium skulle kunna bistå barnet. SU menar således att någon
särskild lagstiftning för att stärka de blivande adoptivbarnens rättsliga
ställning ej skulle vara nödvändig.
Enligt NIA:s erfarenhet är den tillsynen inte tillräcklig garanti för barnet. Det är riktigt att socialnämnden generellt kan bistå barnet, men den
kan ej ålägga föräldrarna att ansöka om adoption. Möjligheterna för barnet
att fä underhållsbidrag från endera av föräldrarna om dessa separerar är
t. ex. obefintliga. Detta illustreras mycket tydligt i HD:s utslag i ett ärende
där två makar fått äktenskapsskillnad utan att först gemensamt ha adopterat det utländska barn de gemensamt tagit till Sverige i adoptionssyfte.
Kvinnan som ensam förordnats till förmyndare för barnet hade yrkat att
mannen skulle åläggas att betala underhållsbidrag för detta barn liksom för
familjens biologiska barn. NIA avgav remissyttrande i ärendet och underströk starkt att de presumtiva adoptivföräldrarna genom sitt beslut att ta
ett barn från annat land till sig för adoption därmed ikläder sig en klar förpliktelse gentemot barnets hemland och även ett moraliskt ansvar för barnets person och dess försö1:ining som måste jämställas med biologiska föräldrars ansvar för sina barn. Även UD avgav yttrande och anförde bl. a.:
"Det är självfallet otillfredsställande att en person som i adoptionssyfte överför ett barn från främmande land till Sverige skall senare kunna
avsäga sig det ekonomiska ansvaret för barnet under åberopande av att
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adoption inte har kommit till stånd. Detta är otillfredsställande inte bara
med hänsyn till barnens intressen utan också med hänsyn till Sveriges
anseende i barnens hemländer."
Genom HD:s beslut friades dock mannen från underhållsskyldighet i det
aktuella fallet.
Även Sveriges Socionomförbund har i skrivelse till Familjelagsakkunniga 1977-01- 18 påtalat blivande adoptivbarns rättsosäkerhet i de fall adoption ej kommer till stånd och hemställt om skyndsam utredning av frågan
och förslag om lagstiftning i syfte att stärka blivande utländska adoptivbarns rättsliga ställning. Skrivelsen har senare överlämnats till kommitten
för utredning om förstärkning av barns rättsliga ställning.
Till NIA:s kännedom har också kommit ärenden där ena föräldern avlidit innan adoptionen blivit slutgiltigt klar i Sverige. varvid barnet ej blivit
berättigat till barnpension. Barnet har i ett sådant fall ej heller arvsrätt efter
den avlidne föräldern.
NIA anser att det bör lagstiftas om vissa rättigheter, såsom underhållsbidrag, arvsrätt och rätt till barnpension som gör att de blivande adoptivbarnen i dessa avseenden blir jämställda med andra barn i Sverige. F. n. uppmanar NIA sökande av utländskt adoptivbarn att sedan de fått barnet till
sig och i avvaktan på att adoptionen blir klar upprätta testamente till förmån för barnet samt skriva in det som förmånstagare i eventuella försäkringar.
Omfattningen av adoptionsverksamheten, rapportering m. m.
Enligt NIA:s instruktion given av Kungl. Maj:t 1974 har NIA bl. a. att
följa utvecklingen på adoptionsområdet. Fram till 1976 saknades över huvud taget möjlighet att få fram uppgifter om hur många barn som årligen invandrade till Sverige i adoptionssyfte. NIA har tidigare, dock utim resultat. försökt få fram en adekvat statistik på adoptionsområdet. dvs. antal
barn fördelat på ålder, kön och utvandringsland. som årligen kommer till
Sverige för adoption.
Genom att NIA tills vidare från RSV får sig tillsänd en kopia av alla
rekvisitioner av personnummer från pastorsämbetena som rör fosterbarn
födda i utlandet har NIA möjlighet till en överblick av omfattningen av de
internationella adoptionerna i Sverige. Denna överblick är nödvändig om
NIA skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt instruktionen. Statistikföringen bör ske centralt, men NIA är knappast den instans som bör handha
den statistiska bearbetningen. Enligt NIA:s mening bör en sådan årlig sammanställning göras av antingen SCB eller socialstyrelsens statistikbyrå.
Om pastorsämbetena, såsom SU föreslagit, åläggs att avisera socialnämnderna, dvs. de socialnämnder som skall utöva tillsynen över barnen
ifråga, bör enligt NIA:s uppfattning även en kopia av denna avisering gå
till ansvarig central statistikinstans från vilken NIA årligen kan erhålla statistik på området.
SU föreslår att socialnämnden skall anmäla av nämnden lämnade förhandsgodkännanden avseende adoption av barn från annat land till socialstyrelsen, NIA. Ett sådant anmälningsförfarande, innehållande uppgift om
de kontaktvägar sökanden har för avsikt att använda, skulle, enligt NIA:s
mening, vara av synnerligen stort värde. NIA vill därutöi•er föreslå att socialnämnden åläggs att till NIA rapportera om barn födda i utlandet som
anlänt till kommunen i adoptionssyfte. Härigenom skulle NIA få möjlighet
att tillfredsställande följa utvecklingen på adoptionsområdet i enlighet med
sin instruktion.
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Förbud att mottaga fosterbarn m. m.
SU föreslår att socialnämnden skall. liksom BvL ger möjlighet till. ha
möjlighet att förbjuda person som har sitt hem inom kommunen att ta emot
barn under 16 år för vistelse i hemmet som ej är tillfällig. Utan särskild motivering har SU i sitt förslag strnkit möjligheten att låta förbudet gälla då
person flyttar till annan kommun. NIA anser det angeläget att kommunerna samarbetar i dessa frågor och lämnar varandra uppgifter om vad man
funnit anledning att besluta. När en socialnämnd beslutat om förbud att
mottaga vistelsebarn torde det föreligga sådana anmärkningar mot personen ifråga eller mot hemmet som i sig borde motivera en prövning av socialnämnden i den nya bosättningskommunen. NIA anser att en bestämmelse om anmälningsskyldighet till inflyttningskommunen bör bibehållas.
NIA har funnit att det på flera punkter i SU :s lagförslag ej klart framgår
vilken socialnämnd som avses i det ena eller andra fallet. Som exempel
kan anges de av NIA tidigare omnämnda bestämmelserna om medgivande
och tillsyn i 6 kap.§§ 16 och 17 i FB. Av 23 §samma kapitel framgår ej heller vilken socialnämnd som har att anmäla till åtal vid brott mot bestämmelser i de föreslagna paragraferna 16, 18. 19 och 21 i 6 kap. FB.

Förmedlingsförbud
NIA anser att formuleringen i den föreslagna 21 §i 6 kap. FB bibehåller
den oklarhet som vidlåter 54 ~ BvL. Enligt NIA:s mening finns ett starkt
behov av att definiera vad det innebär att bedriva förmedling vilket tidigare
dels påpekats i yttrandet över fosterbarnsutredningen 1974 dels framförts
till SU i PM av 75-10-10.
I Sverige har ett enda ärende rörande förmedling av fosterbarn förts till
åtal och i samband därmed har socialstyrelsen i ett remissvar försökt ge en
definition av begreppet bedriven förmedling: "Att förmedling skulle anses
föreligga endast när direkt kontakt etableras mellan de tilltänkta fosterföriildrarna och barnets vårdnadshavare synes inte vara avsett. Förmedling
torde föreligga också i de fall då kontakt etableras mellan de tilltänkta fosterföräldrarna och institution, organisation eller myndighet. som svarar för
barnet"'. Senare har NIA efter samråd med socialstyrelsens lagbyrå gjort
en tolkning av paragrafen i PM angående internationella adoptioner och
förmcdlingsverksamhet men trots det kvarstår tolkningsproblemen i praktiken.
Tveksamheten i tolkningen försvårar en samhällelig kontroll på området. Om myndigheterna har svårt att dra en gräns mellan vad som är tilllåten informationsverksamhet och olaglig förmedlingsverksamhet kan man
inte heller förvänta sig att enskilda personer skall kunna avgöra var gränsen går. I detta sammanhang vill vi notera att en offentlig utredning i Norge
rörande adoption och adoptionsförmedling behandlat samma problematik
och gjort ett försök till precisering av vilka led som ingår i förmedlingsprocessen vilket kan vara av intresse i sammanhanget (NOU 1976: 55 kap. 7).
NIA tillstyrker att möjligheten att lämna tillstånd till förmedling tas bort.
Sådan förmedling bör åvila samhällsorgan. NIA har för sin del möjlighet
att vid behov sluta samarbetsavtal med enskilda och organisationer som
bedöms lämpliga och därvid bestämma de rutiner i förmedlingsarbetet som
bör gälla på detta område.
I detta remissyttrande har tidigare under avsnittet "Förbud att mottaga
fosterbarn m. m." berörts viss oklarhet i SU :s förslag till formulering av
23 §i 6 kap. FB. Härntöver vill NIA framhålla följande synpunkter.
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I förslaget till 23 § herörs hl. a. den i förslaget till 21 § omn~irnnda otillåtna formedlingsverksamhetcn. En stidan verksamhet, i varje fall om den avser förmedling av blivande adoptivbarn, begränsas knappast till en enda
kommuns område. Den som ägnar sig M sådan verksamhet förmedlar enligt NIA:s väl dokumenterade erfarenhet blivande adoptivbarn till hem i
olika kommuner, ofta med stor geografisk spridning. Det torde dä1för bli
förenat med mycket stora svärigheter för en enskild socialnämnd att själv
fä tillriicklig kännedom om en förrnedlingsverksamhet av detta slag för att
ha underlag för i paragrafen omnämnd anmälan till allmänt åtal.
Enligt N IA:s uppfattning skulle olaga förmedlingsverksamhet på ett effektivare sätt kunna motverkas och vid behov beivras, om NIA:s i detta
remissyttrande framförda förslag till utformning av bestämmelserna för
förhandsgodkännande genomfördes, innehärande skyldighet för blivande
adoptivföräldrar att uppge kontaktvägar och villkor för den planerade
adoptionen samt skyldighet för socialnämnd att underrätta socialstyrelsen
(NIA) både om givna förhandsgodkännanden och om till kommunen anlända blivande adoptivbarn frän annat land. NJA vill dä1for föres lä ett tillägg
till 23 § av innebörd att även socialstyrelsen för anmäla till allmänt åtal för
brott enligt 21 §. På så sätt skulle möjligheterna att beivra olaga förmedlingsverksamhet bli tillfredsställande såväl i fråga om fosterbarnsplacering, som i fråga om adoption inom landet och adoption över gränserna.
Enligt NIA:s mening skulle förbudet att bedriva förmedlingsverksamhet
bli i stort sett verkningslöst utan en sådan utvidgning av 23 § i 6 kap. FB.
Fosterbarnsbegreppet och begreppet blivande adoptivbarn

Fosterbarnsutredningen har tidigare föreslagit att begreppet fosterbarn
skall utmönstras ur författningarna. SU ansluter sig - om än med viss tvekan - till fosterbarnsutredningens förslag men konstaterar samtidigt att
man ej lyckats finna ett annat begrepp som lika klart och kortfattat anger
vad man avser i dessa sammanhang. SU använder således i betänkandet
begreppen "fosterbarn", "fosterbarns vård", "fosterföräldrar" och "fosterhem". Enligt NIA:s mening talar avsaknaden av en bättre terminologi
för att de nuvarande begreppen bibehålls även i lagtexten. NIA anförde i
sitt yttrande över fosterbarnsutredningens betänkande "Barn- och ungdomsvård", med anledning av utredningens förslag att fosterbarnsbegreppet skulle utgå ur lagtexten, bl. a. följande:
"Fosterbarn och fosterhem är internationella gångbara begrepp som
underlättar kommunikationerna mellan olika länder i frågor som rör
barns placering hos andra än de biologiska föräldrarna.
Avskaffas denna både inom och utom landet väl inarbetade terminologi kan detta enligt NIA:s mening övergångs vis vålla vissa praktiska problem. Det gäller då att finna en adekvat term som täcker begreppet
"barn som placerats i adoptionssyfte" och som kan vara internationellt
gångbar."
"Den nuvarande barnavårdslagen innehåller ingenting om adoptivbarn eller blivande adoptivbarn. Föreliggande förslag frikopplar ~dop
tionsbegreppet från fosterbarnsvården. NIA vill understryka vikten av
att man får en enhetlig lagstiftning och terminologi på adoptionsområdet."
Då man ännu inte funnit uttryck som kan anses bättre än fosterbarnsbegreppet vill NIA förorda att detta även fortsättningsvis används även i lag-
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text. Fosterbamsbegreppet kan ej heller anses ha nägon sådan spräklig belastning som skulle motivera att det utmönstrades. Önskvärt vore dock att
finna en terminologi som särskilde blivande adoptivbarn och blivande
adoptivhem frän övriga fosterbarn/fosterhem.
Överprövning

NIA vill avslutningsvis instämma i SU:s bedömning att de komplicerade
frägor som rör en eventuell överprövning av kommunala beslut liksom
överklaganden av positiva förhandsbesked om enskilt hems lämplighet
som blivande adoptivhem bör utredas i särskild ordning.
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Bilaga 3:3

Remissyttrande av Förbundet Adoptionscentrum (AC)
Förbud mot förmcdlingsvcrksamhet

Utredningen har föreslagit att nuvarande möjlighet för socialstyrelsen
alt meddela tillstånd för enskild eller sammanslutning att bedriva förmedlingsverksamhet beträffande fosterbarn ska ersättas av ett regelrätt förbud
mot sådan förmedling.
Begreppet bedriven förmedling är i nuvarande rättspraxis synnerligen
oklart. Oklarheten gäller dels vilken omfattning förmedlingen ska ha för att
betecknas som bedriven, dels vilka moment i det internationella adoptionsarbetet som ska anses som egentlig förmedling.
Möjligheten för socialstyrelsen att bevilja förmedlingstillstånd bör enligt
AC:s mening ersättas av möjligheten för socialstyrelsen/NIA att erbjuda
samarbetsavtal med organisationer och enskilda, som bedöms lämpliga att
arbeta på området. Samarbetsavtalet bör reglera de rutiner för den egentliga förmedlingsverksamheten som bör gälla för parterna. Systemet med
samarbetsavtal och fastlagda rutiner för förmedlingsverksamheten är enligt AC:s mening en bättre form för tillståndsgivning än den som barnavårdslagen i dag anger. AC vill därvid understryka att det måste finnas
möjligheter för samhället inom ramen för samarbetsavtal, men på vissa
villkor och med givna regler delegera förmedlingsverksamhet. AC har för
sin egen del i diskussioner med NJA och med den i september I977 tillkallade departementsgrupp som har att se över frågor som rör internationella
adoptioner (NJA-utredningen) framfört ett förslag om sådan delegering
från NIA till AC bl. a. när det gäller enkla förmedlingsärenden, en förändring som väsentligt skulle minska arbetet i NIA:s förmedlingsutskott. Mot
bakgrund av vad som ovan redovisats tillstyrker AC att 54 § BvL ersätts
med förbud mot bedriven förmedling, men att det åtminstone i förarbetena
till lagen anges att samarbetsavtal skall kunna tecknas och att de närmare
reglerna för förmedlingsverksamheten kan preciseras i ett sådant avtal. Ett
förbud mot förmedlingsverksamhet får alltså inte ges en sådan utformning
att det förhindrar en delegering av förmedlingsverksamhet - eller moment
i detta arbete - till en samarbetspart.
Förhandsbeskedet

Socialutredningen föreslår att socialnämnden ska kunna lämna förhandsbesked rörande ett hems allmänna lämplighet vid ifrågasatt adoption. Förhandsbeskedet ska då ersätta det slutliga tillståndet att ta emot
fosterbarn. Förhandsbeskedet ska enligt förslaget ha en giltighet på ett år.
AC finner att förhandsbesked om ett hems allmänna lämplighet att ta
emot ett barn för adoption alltid bör föregå en adoption och således i lagen
anges inte som en möjlighet utan som en åtgärd socialnämnden ska vidta.
Det torde nämligen vara en nödvändig förutsättning att de barn som kommer till Sverige i adoptionssyfte ska placeras med kommunens kännedom
och medverkan. Om förhandsbeskedet inte är obligatoriskt torde dessutom ett beslut att inte ge förhandsbesked bli relativt betydelselöst.
AC finner att ett tidsbegränsat förhandsbesked väl kan ersätta det slutliga tillståndet vid utländska adoptioner. Det slutliga tillståndet får lätt karaktären av en formalitet när det gäller ett barn som man (vilket är vanligt)
endast vet namn och ålder på.
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Förhandsheskedet och det slutliga tillståndet har emellertid i nuvarande
lag olika innebörd. Prövningen i samband med förhandsbeskedet gäller enhart familjens allmänna Himplighet att ta emot ett utländskt barn för framtida adoption. När det gäller det slutliga tillsttmdet däremot. kan kommunen
iiven ta ställning till på vilket sätt familjen kommit i kontakt med harnet,
villkoren för mottagandet av barnet och övriga förhållanden nämnden finner har betydelse för tillstandsfrågan.
AC finner därför att om fiirhandsheskedet far erstitta det slutliga tillsttmdet, vilket i och för sig tir lämpligt. bör i samband med förhandsbeskedet
även anges hur familjen avser att genomföra adoptionen.
En begränsad giltighetstid på l!lt år för förhandshesked skulle sa.vitt AC
kan hedöma medföra svårigheter vid den praktiska handhiggningen av
adoptionerna i utlandet. Handläggningstiden i utlandet överstiger i ett stort
antal fall ett halvår och det tar ofta två till tre månader för en familj att iordningställa sin ansökan till utlandet. En utredning kan dessutom inte alltid
vara helt nygjord då en familj rekommenderas för viss adoptionskontakt av
NIA:s förmedlingsutskott. En begränsad giltighetstid på ett år som skrivs
in i utredningen eller förhandsgodkännandet skulle tfarför innnebära en
stor risk för att ett antal familjer fick sin adoptionsansökan återsänd från
utlandet och tvangs förnya den. AC finner att en giltighetstid på två år vore
mera realistisk.
Vissa kommuner har redan i dag mycket långa väntetider för familjer
som begärt förhandsbesked. En nödvändig förutsättning för att man ska
kunna införa en begränsad giltighet är att dessa kommuner ökar sina utredningsresurser.
Enligt förslaget ska kommunen till socialstyrelsen anmäla alla förhandsbesked som lämnas. AC finner det lämpligt att information samlas centralt
om samtliga adoptionsvägar som används. Socialstyrelsen bör därmed få
sådan överblick att man kan ge kommunerna information om mindre lämpliga adoptionsvägar till ledning för framtida prövning i samhand med förhandsgodkännanden. AC avser att återkomma till denna fråga sedan NIAutredningens förslag framlagts.
Kommunernas uppgifter

Genomgående i socialutredningens betiinkande finns en tendens att hos
kommunernas sociala l:entralnämnder samla de uppgifter som gäller social- och barnavård. AC finner det riktigt att denna princip gäller även för
de internationella adoptionsfrågorna.
Tillsyn
Sociala centralnämnden ska enligt förslaget liksom hittills ha ansvaret
för tillsynen över de barn som kommit till Sverige för adoption innan adoptionen genomförts. För att möjliggöra detta föreslås att pastorsämbetena
ska avisera respektive sociala centralnämnd om alla utländska fosterbarn
som folkbokförs. AC finner det förvånande att så inte redan sker. Förslaget bör självklart genomföras.
Tillsynen under tiden tills adoptionen genomförts är en viktig uppgift för
kommunen. Det inträffar i enstaka fall att svenska familjer inte genomför
adoptionen av det barn de mottagit i adoptionssyfte. Barnets rättsliga ställning blir därmed mycket osäker. Det är därför väsentligt att kommunen tar
initiativ till en lösning i samtliga de fall då adoptionen inte genomförs så
snart som möjligt.
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Även i det stora flertalet fall då adoptionen genomförs så snart som möjligt är barnet under en period formellt fosterbarn men utan den riittsliga
anknytning till en ursprunglig familj som svenska fosterbarn har. De kommer därmed att sakna möjlighet att fä barnpension om den ena föräldern
dör. De har arvsrätt endast om föräldrarna upprättat testamente och då endast efter föräldrarna och de kan inte fä underhåll om föräldrarna skulle
skilja sig innan adoptionen genomförts enligt svensk lag. AC förordar att
lagstiftningen ändras så att de utländska barn som kommit till Sverige i
adoptionssyfte fär dessa rättigheter även innan adoptionen genomförts enligt svensk lag och att utredningen om barns rättsliga ställning får uppdrag
att framlägga förslag i frågan.

Överprövning al' positiva förhandsbesked
Socialutredningen har också haft att utreda frågan om överprövning av
positiva förhandsbesked. Denna fråga har av utredningen föreslagits ska
överlämnas till utredningen om barnens rätt. AC beklagar att denna frågas
lösning därigenom uppskjuts. Frågan har visserligen ett självklart samband
med de stora frågor som utreds inom kommitten som utredc.:r frågan om en
förstärkning av barns rättsliga ställning. Det borde ändå ha varit möjligt att
föreslå införande av någon form av överprövning redan nu.
En lösning vore att överprövning av positiva förhandsbesked kunde ske
i länsrätt och att initiativrätt gavs till barnavärdskonsulenterna i respektive
län.
Del antal fall som kan bli aktuella för överprövning är under alla förhållanden litet. Trots det bedömer AC möjligheten till överprövning som betydelsefull för praxis i tillståndsfrågor. I barnavårdslagen sthr nu: "tillstånd må lämnas endast (kursiverat här) om nämnden finner. att barnet
kommer att erhålla god värd och fostran samt i övrigt gynnsamma levnadsförhållanden." I ett litet antal fall har det emellertid inträffat att en familj
först givits förhandsgodkännande och att utredaren därefter muntligen
framfört att familjen är mindre lämplig att ta emot ett barn. men att man inte vågat eller velat avstyrka ett förhandsgodkännande. En tendens i denna
riktning är förståelig i nuvarande situation där endast ett beslut att inte ge
förhandsgodkännande kan överklagas och diir en stor del av adoptanterna
efter socialnämndens prövning genomgår ett urvalsförfarande i NIA:s förmedlingsutskott. En möjlighet till överprövning av såväl positiva som negativa förhandsbesked skulle enligt AC:s uppfattning kunna medföra större klarhet i tillståndsfrågan och bättre balans i hela utredningssituationen.

De frivilliga organisationernas uppgifter
AC noterar med tillfredsställelse att socialutredningen särskilt har uttalat att de frivilliga organisationernas insatser inom socialtjänsten är betydelsefulla. AC finner för sin del att det sätt på vilket AC kan bedriva det
praktiska arbetet i utlandet har många fördelar. liksom att det är en fördel
att samtidigt vara en föräldraorganisation - med allt vad det innebär - och
bedriva det praktiska adoptionsarbetet.

NIA-utredningen
Under våren 1978 kommer den ovan nämnda NIA-utredningen att framlägga förslag rörande internationella adoptioner till Sverige. Flera frågor
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som behandlats av socialutredningen hehandlas eller berörs även i NIAutredningens arbete. AC avser när utredningen framlagt sina förslag att
mera utförligt återkomma särskilt till de frågor som rör samhällets medverkan av l)Ch kontroll över adoptioner frän andra länder till Sverige.
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Bilaga 5

LAGRADET

Utdrag
PROTOKOLL
vid sammanträde
1979-02-27

Närvarande: f. d. regeringsrådet Martenius, regeringsrådet Petren, justitierådet Sven Nyman, justitierådet Knutsson.
Enligt protokoll vid regeringssammanträde den 18 december 1978 bar
regeringen på hemställan av statsrådet och chefen för socialdepartementet Gabriel Romanus beslutat inhämta lagrådets yttrande över förslag till
1. Jag med särskilda bestämmelser om vård av unga,
2. lag om ändring i lagen (1964: 167) med särskilda bestämmelser
om unga lagöverträdare,
3. Jag om ändring i lagen (1966: 293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall,
4. lag om ändring i rättshjälpslagen (1972: 429),
5. lag om ändring i brottsbalken.
Förslagen har inför lagrådet föredragits av bovrättsassessorerna Anders Thunved och Gertrud Holmquist.
Förslagen föranleder följande yttranden.
Lagrådet:

Enligt lagrådsremissen förbereder regeringen ett omfattande lagstiftningskomplex som avses skola läggas till grund för kommunernas allmänna sociala verksamhet, med benämningen socialtjänsten. Nuvarande
lagar om nykterhetsvård, barnavård och socialhjälp skall ersättas med
nya lagar. Om reformen säger departementschefen i lagrådsremissen
att huvudtankarna i socialutredningens förslag (SOU 1977: 40) kommer
att i allt väsentligt ligga till grund för ställningstagandena i den blivande
propositionen om socialtjänsten.
Till lagrådet har i detta skede, när hela regeringsförslaget ännu icke
föreligger i slutlig utformning, remitterats de lagbestämmelser i komplexet som gäller vård utan samtycke.
Lagrådet har vid sin granskning endast haft tillgång till de förslag
till socialtjänstlag och till socialnämndslag, som framlagts av socialutredningen, och har därför inte haft kännedom om den exakta utformningen av regeringsförslaget rörande socialtjänsten och därmed sammanhängande organisatoriska frågor.
Som exempel kan nämnas att den vård, som skall beredas den unge
med stöd av LVU, i princip skall utgöras av sådan vård varom stadgas
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i den blivande socialtjänstlagen. Lagrådet har sålunda att bedöma både
förutsättningarna för vård enligt lagen och de processuella reglerna för
beslut härom utan full klarhet om den vård varom det i verkligheten
blir fråga. Socialnämnden föreslås få betydelsefulla beslutsbefogenhctcr
enligt LVU. Det vore då av värde att känna till exempelvis hur nämnden skall vara sammansatt och arbeta.
Lagrådets yttrande är avgivet med den reservation som följer av vad
som nu anförts.
Mortenius, Petren och Sven Nyman:
En huvudprincip i den nya lagstiftningen är att tvång i görligaste mån
skall avskaffas inom vad som kallas socialtjänsten. Denna blir en serviceverksamhet, som skall bygga på respekt för människornas självbestämmande och integritet.
På två punkter avses dock även i fortsättningen tvång förekomma,
nämligen beträffande unga enligt LVU och beträffande vissa grupper
av missbrukare av berusningsmedel enligt LSPV, ombenämnd till LPM.
Förslagen är att se som led i en fortgående rättsutveckling med successiv avveckling av tvångsinslag riktade mot personer med bristande
samhällsanpassning. Vad som efter den nu planerade reformen återstår
av tvång i samhällsskyddande syfte är - bortsett från vad som tillåts
enligt lagförslagen och i vissa specialsituationer - tvånget i kriminalvården och i mentalsjukvården.
Vår rättsordning förutsätter att en viss balans upprätthålles mellan
samhällets krav på den enskilde individen och dennes anspråk på samhället, något som kommer till uttryck bl. a. i stadgandet i 1 kap. 7 §
brottsbalken om att rätten vid val av brottspåföljd skall beakta både vad
som krävs för att upprätthålla allmän laglydnad och att påföljden skall
vara ägnad att främja den dömdes anpassning i samhället.
Enligt LVU får åtgärder mot misskötsamma ungdomar under 18 år i vissa fall 20 år - inte vidtas för att tillgodose behovet av samhällsskydd. Vårdbeslut beträffande denna grupp av unga får sålunda endast
grundas på att den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för allvarlig
fara genom sitt beteende. Det kan väl antas att behovet av samhällsskydd
i regel kommer att bli tillgodosett genom de åtgärder som utifrån det i
LVU anlagda betraktelsesättet vidtas mot den unge. Fall kan dock tänkas
förekomma då ett starkt allmänt skyddsintresse måste lämnas obeaktat
därför att det inte sammanfaller med den unges behov av vård. Det
sagda innebär att en förskjutning kommer att inträda i den balans
mellan det allmännas och den enskildes intressen som för närvarande
upprätthålles med stöd av 25 § BvL.
Den tvångsvård av alkohol- och narkotikamissbrukare, som avses förekomma enligt 2 § LPM, har begränsats till att omfatta högst fyra veckor.
Det finns dock anledning antaga att vårdtiden i regel kommer att avse-
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värt understiga maximitiden. Vården har avsiktligt givits karaktären av
ett kortvarigt ingripande. Hela gruppen av missbrukare - både de som
inte uppfyller kraven för tvångsvård enligt 2 § LPM och de som kan
underkastas denna tillfälliga vård - torde i själva verket kunna undandra sig effektiv vård om de så önskar. Vad beträffar alkoholmissbrukare
innebär detta en förändring i förhållande till vad som nu gäller.
Missbrukargrupperna svarar redan i nuläget för en förhållandevis stor
del av dem som tar de sociala och de medicinska vårdresurserna i anspråk. De medverkar också till en betydande del av den samlade brottsligheten. Om samhället i den utsträckning som föreslås i lagrådsremissen
uppger kraven på att missbrukare skall vara skyldiga att underkasta
sig tvångsvård, finns det anledning anta, att trycket på den allmänna
sociala och medicinska vården kommer att öka och brottsligheten att
tillväxa.
Förslaget innebär en klar förskjutning av tyngdpunkten i den nuvarande balansen mellan samhällsintressena och hänsynen till den enskildes
integritet till nackdel för de förra.
Petren:
Det finns anledning att även granska huru de nu föreslagna regelsystemen förhåller sig till vissa andra delar av rättsordningen. Jag tänker
på reglerna om omhändertagande genom polismyndighet av ordningsstörare och om kortvarigt kvarhållande av dessa. Personer som stör
allmän ordning eller utgör en omedelbar fara för denna får omhändertas
enligt 3 § lagen (1973: 558) om tillfälligt omhändertagande. Likaså får
jämlikt 1 § lagen (1976: 511) om omhändertagande av berusade personer den omhändertas som på allmän plats anträffas berusad av alkoholhaltiga drycker eller annat berusningsmedel. Längsta kvarhållningstid
är enligt den förra lagen sex timmar och enligt den senare lagen åtta
timmar med möjlighet till någon kortare förlängning. Meningen med
dessa omhändertaganden är att de, då så erfordras, skall avlösas av vård
i mer varaktig form.
Denna lagstiftning förutsätter sålunda i viss grad att det skall finnas
vårdformer tillgängliga till vilka de omhändertagna kan överföras för
en mera långsiktig behandling; se härom uppsats av Rolf Stangvik i tilllämpade studier i offentlig rätt, Stockholms universitet vårterminen 1978.
Denna förutsättning kommer dock enligt den nya ordningen att alltför
ofta brista.

Vad gäller alkohol- eller narkotikaberoende personer kan mönstret
tänkas ofta bli följande. Först kommer ett omhändertagande av polis
enligt någon av nyssnämnda lagar med kvarhållande under några timmar. Under denna tid skall varaktig vård om möjligt ordnas. Det enda
som kommer att stå till buds är tvångsintagning på mentalsjukhus under
kortare tid för avgiftning. Beträffande unga kan dock omhändertagandet
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övergå i omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU med sikte på ett
senare beslut om tvångsvård enligt LVU.
Vissa punkter för sammanknytning av de nuvarande polisiära ordningslagarna och det nya vårdsystemet kommer sålunda alt finnas. Det
blir dock i många fall glapp mellan de båda regelsystemen. Någon verklig samordning mellan polismyndighetens ordningsingripanden och de
efterföljande vårdmöjlighetcrna har ej eftersträvats och avses ej heller
skola finnas i den mån den berördes samtycke till vård ej kan erhållas.
Ett svårlöst problem i vår rättsordning gäller i vilken omfattning
samhället skall ingripa, om det behövs med tvång, för att hindra den
enskilde att åvägabringa sin egen undergång. Polisen anses ha rätt att
med våld hindra en person från att begå självmord. Får sådant missbruk av berusningsmedel, som erfarenhetsmässigt leder till missbrukarens död, också anses vara en grund för samhället att gripa in, om det
behövs med tvång? Intresset av att den enskilde får nödig vård och erforderligt bistånd ställs mot kravet att den enskilde skall själv få bestämma om sitt liv. Det kan här erinras om den i lagrådsremissen markerade grundsatsen vilken i 2 § socialutredningens förslag till socialtjänstlag uttryckts sålunda: "Kommunen har det yttersta ansvaret för
att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver." Kommunen har emellertid icke fått adekvata medel att fullgöra
detta sitt ansvar. Behöver en enskild stöd och hjälp men avvisar han
kommunens anbud härom, har kommunen inga möjligheter att ombesörja stödet eller hjälpen. Är den enskilde missbrukare av berusningsmedel och ej beredd att underkasta sig någon vård frivilligt, kan kommunen vända sig till läkare i syfte att få missbrukaren intagen på mentalsjukhus enligt den föreslagna nya 2 § LPM. Om patienten under den
korta behandlingstid som då blir möjlig icke kunnat stimuleras till att
mottaga något vårderbjudande, återgår han sannolikt vanligen till sitt
tidigare liv och är ofta snart nog tillbaka i kretsloppet av korta omhändertaganden och missbruksperioder.
Länge gällde att varje arbetsför person var skyldig att genom eget
arbete söka skaffa sig sin försörjning. Man fordrade att envar som inte
hade laga försvar skulle ta anställning. A ven om denna princip efterhand
uppmjukats på många sätt, vilar vårt regelsystem på allmänna föreställningar om att envar har att efter förmåga genom egna insatser bidraga
till sin försörjning. En svårbestämbar plikt att söka hålla sig i arbetsfört
skick har ansetts åvila den enskilde. Nuvarande socialhjälpslag utgår från
överväganden av denna art.
Man synes i det föreliggande lagstiftningsärendet beredd att, av respekt för den enskildes rätt att bestämma över sig själv, godta en ordning enligt vilken individen tillåts att genom missbruk av berusningsmedel relativt snabbt framkalla sin egen invalidisering och ofta nog förtida död utan att samhället anser sig böra gripa in. I detta sammanhang
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kan man bortse från konsekvenserna härav för samhället i stort och
för missbrukarnas närmaste omgivning och helt koncentrera sig på
följderna för individen själv. Det principiella ställningstagande till missbruk av berusningsmedel som blivit bestämmande för lagrådsremissens
utformning framstår då som ledande till en icke oväsentlig förskjutning
inom rättsordningen med verkningar som är svåra att överblicka.

Förslaget till lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
1§

Lagrådet:
Enligt första stycket i paragrafen skall den som är under 18 år beredas vård med stöd av lagen, om det kan antagas att behövlig vård inte
kan ges honom med eget eller vårdnadshavares samtycke och därjämte
vissa andra förutsättningar är för handen.
Av motiveringen till stadgandet får emellertid anses framgå att för
det fall den unge fyllt 15 år samtycke skall lämnas både av honom själv
och av hans vårdnadshavare. Detta bör komma till tydligt uttryck i lagtexten. Lagrådet föreslår därför att första stycket i nu berörd del, jämte
visst förtydligande, ges följande lydelse: "Den som är under 18 år skall
beredas vård med stöd av denna lag, om det kan antagas att behövlig
vård inte kan ges den unge med samtyckte av den eller dem som har
vårdnaden och, om den unge har fyllt 15 år, av honom själv, samt om
1. brister ..."
Petren:
Liksom nuvarande BvL avses LVU skola behandla två tämligen olika
fall av tvångsingripanden, nämligen dels sådana som föranleds av bristfälliga hemförhållanden, dels sådana där orsaken är den unges eget
beteende. I förra fallet är ofta fråga om små barn från spädbarn till
barn upp i tonåren, i det senare fallet gäller det vanligen något äldre
barn och ungdomar. Den vård som skall ordnas med stöd av lagen blir
ofta ganska olikartad i de båda fallen. Vården på ett spädbarnshem har
inte mycket gemensamt med den vård som lämnas på hem som anges i
12 §. Det sammanhållande elementet, att det i båda fallen är fråga om
vård av personer under 18 år, är icke särskilt starkt. Lagregleringen blir
på många punkter olikartad och borde sannolikt vara än mer differentierad. Enligt min mening bör på sikt övervägas om man icke borde
bygga upp skilda regelsystem för de fall då det allmänna måste ingripa
för att avhjälpa brister i omsorgen om barnet och för de fall då ett ingripande blir ofrånkomligt på grund av den unges beteende i form av
t. ex. kriminalitet eller missbruk av beroendeframkallande medel. På
detta sätt skulle man sannolikt kunna komma fram till regler som är
bättre anpassade till de skilda kategoriernas verkliga behov. Bestämmel24 Riksdage11 1979/80. I saml. Nr. I. Del B
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serna kunde också ges ökad precision och den vaghet minskas, som nu
präglar många stadganden därför att de måste ha så stor spännvidd.

2§
Lagrådet:
I specialmotiveringen till denna paragraf sägs att reglerna i förvaltningslagen (FL) om parts rätt till insyn, om kommunikation, om parts
rätt att meddela sig muntligen och om beslutsmotivering är tillämpliga
i ärende hos socialnämnd om ansökan till länsrätten. Detta följer emellertid inte av FL. För att den i specialmotiveringen angivna ordningen
skall uppnås fordras en särskild lagregel. En sådan föreslås också av
socialutredningen; se 16 § andra stycket i förslaget till socialnämndslag
(SOU 1977: 40 s. 38). Lagrådet förutsätter att detta förslag förverkligas.
Under hänvisning till vad som anföres vid 21 § föreslås att tredje
stycket utgår.

3§
Lagrådet:
Paragrafen ger uttryck för strävan att vården med stöd av lagen skall
inledas så snart som möjligt. Vården skall enligt förslaget ha påbörjats
inom fyra veckor räknat från den dag då vårdbeslutet vunnit laga kraft
eller då det på grund av rättens förordnande annars har kunnat verkställas.
Den sistnämnda grunden för tidsberäkningen kan föranleda åtskilliga
svårigheter i tillämpningen. Efter förslagets ordalydelse skall fyraveckorstiden börja löpa så snart t. ex. länsrätten i samband med beslutet om
vård förordnat om omedelbar verkställighet och fortsätta att löpa från
denna utgångspunkt, även om kammarrätten efter besvär skulle inhibera länsrättens verkställighetsförordnande och verkställighet därmed
omöjliggörs. En annan situation som kan vålla svårigheter föreligger om
först länsrätten meddelar verkställighetsförordnande och sedan kammarrätten fastställer länsrättens dom i sak och meddelar nytt verkställighetsförordnandc beträffande sin egen dom. Bör fyraveckorstiden då räknas från länsrättens eller från kammarrättens verkställighctsförordnande? Även andra fall av tillämpningssvårigheter kan uppkomma.
Enligt lagrådets mening skulle vanskligheter av denna art undvikas
om fyraveckorsfristen alltid räknas från den dag då vårdbeslutet vunnit
Jaga kraft. Om någon mera avsevärd förlängning av den tid under
vilken vårdbeslutet får verkställas blir det ej fråga för de fall då förslagets andra regel skulle ha kommit till tillämpning. Verkställighet
torde också i allmänhet komma att ske i nära anslutning till länsrättens
vård beslut.
Lagrådet får därför föreslå att orden "eller på grund av rättens förordnande annars har kunnat verkställas" måtte utgå.

Prop. 1979/80: 1

371

4§

Lagrådet:
Paragrafen avser att ge regler om den vård som med stöd av lagen
kan meddelas den unge. Vad gäller vårdens huvudsakliga innehåll hänvisas till socialtjänstlagen. I socialutredningens förslag till socialtjänstlag
finns endast synnerligen allmänt hållna regler om den frivilliga vård
som kan erbjudas inom ramen för socialtjänsten. I det nämnda lagförslaget finns vissa för all vård gemensamma regler i 9-11 §§ samt därutöver ett avsnitt om barnomsorgen, vilket dock i huvudsak handlar
om förskola och fritidsverksamhet. Vidare finns i 21-23 §§ regler om
familjehem och hem för vård och boende. Bestämmelserna i lagförslaget lämnar i stort sett kommunen fria händer vad gäller det praktiska
genomförandet av vården.
Utöver dessa allmänna regler, vilkas slutliga innehåll icke är fastlagt,
hänvisas i paragrafen till stadgandena i 11-16 § § förevarande lag. Av
11 § remitterade förslaget framgår att det egentliga innehållet i beslutet
om vård med stöd av lagen blir att socialnämnden får rätt att ensidigt
bestämma hur vården skall ordnas och var den unge skall vistas under
vårdtiden. Enligt 13 § första stycket remitterade förslaget skall socialnämnden vidare ha uppsikt över den unge samt bestämma om hans personliga förhållanden om det behövs för vårdens genomförande. Dessa
befogenheter kan härledas ur vårdansvaret. Enligt 12-15 § § får vidare
beträffande vissa av dem, för vilka meddelats beslut om vård med stöd
av lagen, vidtagas olika tvångsingrepp. Slutligen kan socialnämnd enligt
16 § också ingripa gentemot den unges föräldrar i vissa avseenden.
Åtskilliga av de speciella åtgärder om vilka nu är fråga är sådana
som icke socialnämnden utan andra företar eller beslutar. Hänvisningen
i förevarande paragraf till socialnämndens befogenheter är därför icke
helt träffande.
Större klarhet skulle vinnas om denna paragraf begränsades till att
allmänt ange den vård som meddelas med stöd av lagen.
Paragrafen föreslås få följande lydelse:
"Beträffande innehåll och utformning av vård, som lämnas med stöd
av denna lag, gäller bestämmelserna i socialtjänstlagen (1979: 000) samt
föreskrifterna i 11-16 §§."
Petren:
I lagrådsremissen fästes avseende vid den vårdplan som socialnämnden har att uppgöra beträffande den som nämnden finner vara i behov
av stöd och hjälp. Denna vårdplan, eventuellt reviderad med hänsyn
till vad som framkommit under länsrättens behandling, bör utgöra utgångspunkt för vård med stöd av lagen i det enskilda fallet och bör
lagfästas. Jag föreslår därför att till paragrafen läggs ett andra stycke
av följande lydelse:
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"Vårdens inriktning och omfattning i det enskilda fallet bör framgå
av en av socialnämnden uppgjord plan för den unges vård."

5§
Lagrådet:
Sedan närmast föregående paragrafer avhandlat beslut om vård (2 § ),
beslutets giltighet (3 §)och vårdens innehåll (4 §),synes denna paragraf
böra behandla vårdens upphörande.
I ett första stycke bör intas huvudregeln att socialnämnden skall besluta om vårdens upphörande så snart denna inte längre behövs. Beträffande den första meningen i lagrådsremissens första stycke får
lagrådet hänvisa till 11 §.
Härutöver bör i paragrafen ges bestämmelser om dels den längsta
tid vården får vara med hänsyn till den unges ålder, dels en regelbundet
återkommande prövning av frågan om vårdens upphörande.
Vårdens automatiska upphörande vid viss ålder behandlas i förslagets
tredje och fjärde stycken. Lagrådsremissen synes förutsätta att något
formellt beslut om upphörande icke skall fattas i dessa fall. Uppenbarligen bör dock upphörandet konstateras på något sätt. Uteslutet är icke
heller att osäkerhet kan uppstå rörande tillämpningen av den särskilda
förlängningsregeln i fjärde stycket andra meningen. Ett beslut vari
socialnämnden anger den exakta dagen för upphörandet kan då erfordras. Detta spörsmål synes dock kunna regleras i verkställighetsföreskrifter. I nämnda mening bör ordet "länsrätten" utbytas mot
"rätten", då utgångspunkten för tidsberäkningen kan vara dom av
kammarrätt eller regeringsrätten.
Den omprövning som föreslås i paragrafens andra stycke anges skola
gälla om vården skall fortsätta. Vårdinstitutet är emellertid enligt LVU
så konstruerat !!U, sedan rätten meddelat beslut om vård med stöd av
lagen, denna fortsätter tills det beslutas att den skall upphöra. Något
beslut om att vården skall fortsätta erfordras sålunda ej. Vad som
åsyftas är att socialnämnden minst var sjätte månad skall pröva frågan
om vården skall upphöra. Bestämmelserna bör utformas i enlighet härmed. Någon regel om omedelbar verkställighet behövs ej här; se härom
vid 21 §.
De föreslagna första och andra styckena av paragrafen kan sammanföras till ett första stycke av följande lydelse:
"När vård med stöd av denna Jag inte längre behövs, skall socialnämnden besluta att den skall upphöra. Har den unge beretts vård
med stöd av 1 § första stycket 2 eller andra stycket, skall nämnden
pröva frågan om vårdens upphörande inom sex månader från dagen
för verkställighet av vårdbeslutet och därefter fortlöpande inom sex
månader från senaste prövning."
Tredje och fjärde styckena blir andra och tredje styckena. I det
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sistnämnda bör andra meningen ges följande lydelse: "Har sex månader
då inte förflutit från det rätten beslutade om vård eller socialnämnden
senast prövade frågan om vårdens upphörande, får dock vården pågå
längst till utgången av denna tid."

Petren:
Utöver vad lagrådet sålunda föreslagit bör ytterligare föreskrifter
syftande till tvångsvårdens upphörande lagfästas.
Enligt min mening bör man hålla i minnet att rättens beslut om vård
med stöd av lagen innebär en till tiden obegränsad fullmakt för socialnämnden att överta vården av den unge varom är fråga. Har nämnden
väl fått denna fullmakt, behöver den icke vidare underställa någon
enda åtgärd under hela vårdtiden rättslig prövning. Ett barn kan sålunda
från födelsen till 18 års ålder stå under socialnämndens bestämmande
utan att behovet av fortsatt tvång överprövats vare sig av nämnden
eller av domstol under hela denna period. Uppmärksammas bör därvid
att länsrättens beslut om vård ofta fattas under intryck av förhållandena vid beslutstillfället. Om dessa beträffande ett nyfött barn nödvändiggör ett samhällsingripande, kan redan efter relativt kort tid ett helt
nytt läge föreligga med i grund ändrade förhållanden.
Det förefaller mig uppenbart ologiskt att knäsätta en ordning som
innebär en noggrann rättslig prövning av läget vid just ett tillfälle men,
sedan det tillfället väl passerats, avstå från rättslig kontroll beträffande
vad som senare inträffar. Säkerhetsventilen i ett sådant system är givetvis den enskildes möjlighet att begära vårdens upphörande och att,
om socialnämnden avslår begäran, besvärsvägen föra saken under länsrättens prövning. Enligt min uppfattning är det emellertid ej tillfredsställande att en omprövning av vårdbehovet genom domstol endast
kan utlösas genom ett ingripande av någon besvärsberättigad.
Dessa frågor berörs i lagrådsremissen. Departementschefen har därvid tagit avstånd från tanken att vårdtiden från början skall ges en
bestämd längd. Det har befunnits tillfyllest att socialnämnden har att
kontinuerligt ompröva vårdbehovet och att, så snart förutsättningarna
därför föreligger, besluta om vårdens upphörande eller låta den övergå
i frivilliga former. Departementschefen har i andra stycket i remitterade
förslaget föreslagit en lagregel som skall framtvinga att frågan om
vårdens upphörande prövas av nämnden en gång i halvåret beträffande
de unga som tvångsvårdas på grund av sitt eget beteende. Vad gäller
de unga, som vårdas på grund av brister i omsorgen, tänker sig departementschefen att socialnämnden skall en gång om året från någon
tjänsteman få en anmälan om hur vården i det enskilda fallet fortskrider.
Nämnden har då möjlighet att, om den så vill, själv ta upp frågan om
vårdens upphörande som ett ärende. Anmälan som sådan skall emeller-
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tid icke initiera ett ärende. Någon lagbestämmelse om detta förfarande
bedöms ej vara erforderlig.
Att på detta sätt göra skillnad mellan de båda grupperna av tvångsvårdade synes mig icke möjligt. För bägge bör finnas en lagfäst garanti
att socialnämnden med visst intervall tar upp frågan om tvångsvårdens
upphörande. Vad gäller de unga som vårdas på grund av bristande
omsorg kan det enklast ske genom att det av departementschefen beskrivna anmälningsförfarandet skrivs in i lagen. Det bör sålunda stadgas
i denna paragraf - som ett tillägg till det av lagrådet föreslagna första
stycket - att socialnämnden skall såvitt gäller nu ifrågavarande grupp
minst en gång om året med utgångspunkt från vårdplanen genomgå
den unges vårdläge och pröva frågan om vården kan upphöra.
Enligt min mening kan man emellertid icke nöja sig med att socialnämnden får en lagstadgad plikt att kontinuerligt pröva vårdbesluten.
Rättens vårdbeslut kan icke få ha en obegränsad verkningstid. Så är
visserligen fallet enligt gällande rätt, men ett nytt läge har inträtt till
följd av reglerna i 2 kap. regeringsformen (RF). Den personliga rörelsefriheten är numera grundlagsskyddad enligt 2 kap. 8 § RF. Begränsningar i denna får enligt 2 kap. 12 § RF göras endast under vissa
förutsättningar. Bl. a. får begränsningen ej gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som föranlett den. I och för sig
tillgodoses denna grundlagsföreskrift av stadgandet i paragrafens första
stycke om att socialnämnden skall besluta om vårdens upphörande när
vården inte längre behövs. I 2 kap. 9 § andra stycket RF fästes avseende vid att prövning av tvångsvisa omhändertaganden sker av domstol. A. ven detta stadgande kan anses tillgodosett genom att besvär
över nämnds vägran att låta vård upphöra prövas av domstol. Trots det
anförda synes det mig svårförenligt med den åskådning som bär upp
2 kap. RF att låta frihetsinskränkningar, grundade på förhållandena
vid en viss tidpunkt, bestå utan vidare rättslig prövning i upp till 18
år. Jag anser det därför bäst överensstämma med andan i 2 kap. RF,
att vårdbesluten underkastas någon tidsgräns, och förordar att en
omprövning av domstol föreskrivs skola ske vart tredje år.
Den nya lagstiftningen vilar på den uppfattningen att tvång skall
användas främst för att motivera föräldrarna eller den unge själv till
frivillig vård. Varje tvångsvård som består under längre tid innebär ett
misslyckande på denna punkt. En treårsregel skulle ge socialnämnden
rimlig tid att planera och genomföra övergången till frivillig vård.
Samtidigt skulle den utgöra en stimulans för nämnden att arbeta vidare
med saken och garantera att tvångsvården icke fortsätts av slentrian.
I det övervägande antalet fall bör socialnämnden under tre år ~unna
finna vägar att överföra den unge till frivilliga vårdformer.
Under beaktande av det anförda föreslår jag att ett nytt fjärde stycke
läggs till paragrafen av följande lydelse:
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"Har vården icke upphört inom tre år från Jagen för verkställighet
av beslutet, skall socialnämnden ofördröjligen underställa länsrätten
frågan om vårdens fortbestånd. Om vården inte längre behövs, skall
länsrätten besluta om vårdens upphörande. Meddelas ej sådant beslut,
skall frågan om vårdens fortbestånd på föranstaltande av socialnämnden
ånyo omprövas av länsrätten en gång varje efterföljande treårsperiod.
Har frågan om vårdens upphörande prövats av rätten i anledning av
besvär över socialnämndens beslut i saken, skall treårsperiod räknas
från det rättens beslut härom vann laga kraft."

6§
Lagrådet:
Då behov kan föreligga av omhändertagande även i avvaktan på
högre rätts beslut torde i första stycket "Iänsrättens beslut" böra ersättas
av "rättens beslut."
Under hänvisning till vad som anförs vid 21 § föreslås att tredje
stycket utgår.

7§
Lagrådet:
Beaktas vad nedan anföres vid 8 § om att även rätten får besluta om
omhändertagande, bör i första stycket efter ordet "omhändertagande"
tilläggas "enligt 6 §".
I paragrafens andra stycke föreskrivs, att underställt beslut skall
prövas av länsrätten så snart det kan ske och, om synnerligt hinder
inte föreligger, inom en vecka från den dag då handlingarna kom in
till rätten. Av specialmotiveringen framgår att det förutses att i ett
underställningsärende det kan vara nödvändigt att vid socialnämndens
beslut foga även annan tillgänglig utredning än den som dokumenterats
i beslutet. I anslutning härtill inskärps att "handlingarna" skall ha kommit in till nämnden inom den angivna tidsfristen. I klarhetens intresse
torde redan i första stycket böra anges att vid underställningen beslutet
och handlingarna i ärendet skall insändas till länsrätten.
I tredje stycket bör genom ett tillägg klargöras att omhändertagandet
skall upphöra också då länsrätten ej fastställer det underställda beslutet.
Enligt lagrådets förslag bör paragrafen sålunda, efter viss redaktionell
jämkning, ges följande lydelse:
"Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § skall underställas
länsrätten inom en vecka från den dag då beslutet fattades. Därvid
skall beslutet jämte handlingarna i ärendet insändas till rätten.
Länsrätten skall pröva beslutet så snart det kan ske och, om synnerligt hinder inte föreligger, inom en vecka från den dag då beslutet och
handlingarna kommit in till rätten.
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Har undersfällning inte skett inom föreskriven lid eller beslutar
rätten att ej fastställa beslutet, upphör omhändertagandet."'
8§
Lagrådet:
Regeln i andra stycket torde innebära att omhändertagandet under
där angivna förutsättningar upphör utan särskilt beslut. Om länsrätten
avslår nämndens ansökan om vård skall alltså omhändertagandet automatiskt upphöra. Av motivuttalandena synes framgå att nämnden härefter inte skall kunna meddela ett nytt beslut om omhändertagande,
såvida inte nya omständigheter har tillkommit. Om nämnden beslutar
att överklaga länsrättens avslagsbeslut kan den alltså inte utan att detta
villkor är uppfyllt omhänderta den unge i avvaktan på kammarrättens
prövning av bevären. Lagrådet ifrågasätter om inte möjlighet till fortsatt omhändertagande borde finnas i en sådan situation. Beslutanderätten bör emellertid då inte tillkomma nämnden utan besvärsinstansen.
Nu angivna synpunkt kan tillgodoses genom att till paragrafen fogas
ett fjärde stycke av följande lydelse:
"Har socialnämnden anfört besvär mot beslut att ej bifalla ansökan
om vård, kan den rätt som har att pröva besvären på yrkande av
nämnden besluta om omedelbart omhändertagande av den unge."
Lagrådet förutsätter att omedelbart omhändertagande upphör utan
särskilt beslut därom när verkställbart beslut om vård med stöd av denna
lag föreligger. Någon lagregel härom torde ej erfordras.
Enligt tredje stycket ankommer det på socialnämnden att besluta
om upphörande av omhändertagande. I fall då ansökan om vård är
anhängig vid domstol synes emellertid även domstolen böra ha befogenhet att meddela sådant beslut. Lagrådet föreslår därför att till tredje
stycket fogas en mening av följande lydelse: "Sådant beslut kan meddelas också av den rätt där fråga om vård med stöd av lagen är anhängig".
9 och 10 §§
Lagrådet:
Dessa paragrafer innehåller vissa regler om handläggningen av mål om
vård med stöd av lagen. Enligt rubriken närmast före paragraferna är
dessa tillämpliga endast i länsrätt. Den allmänna föreskriften om skyndsam handläggning i 9 § första stycket torde emellertid böra avse inte
bara länsrätten utan också högre rätt. Av 21 § i remitterade förslaget
framgår att reglerna i 10 § skall gälla även för kammarrätten. Detta
kan med fördel skrivas in i 10 §, varefter den särskilda regeln i 21 §
kan utgå. I 18 § föreslås en regel om hämtning av part till förhandling.
Denna regel, som gäller alla instanser, har nära samband med 10 §
och kan lämpligen överföras till ett sista stycke i denna paragraf. Ut-
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över va<l nu har anförts bör några redaktionella jämkningar göras i
den föreslagna lagtexten. Lagrådet föreslår att paragraferna och rubriken närmast före 9 § får följande lydelse:
"Målens handläggning"
9 § Mål om vård med stöd av denna lag skall prövas skyndsamt.
Är den unge omhändertagen, skall länsrätten hålla förhandling
målet inom två veckor från den dag då ansökan om vård inkom. Länsrätten får förlänga denna tid, om ytterligare utredning eller annan särskild omständighet gör det nödvändigt.
10 § I mål om vård med stöd av denna lag skall liinsrätten och
kammarrätten hålla muntlig förhandling, när detta inte är uppenbart
obehövligt. Muntlig förhandling skall alltid hållas om part begär det.
Part skall upplysas om sin rätt att begära muntlig förhandling.
Uteblir enskild part som har kallats vid vite att inställa sig personligen
vid förhandling, får rätten förordna att han skall hämtas till rätten
antingen omedelbart eller till senare dag."

11 §
Lagrådet:
I 5 § första stycket remitterade förslaget sägs att socialnämnden
skall noga följa vården av den som beretts vård med stöd av lagen.
Av motiven till stadgandet framgår emellertid att det icke är avsikten
att nämnden skall ha en blott iakttagande uppgift. Fastmera är syftet
att nämnden skall i föräldrarnas och den unges ställe bestämma om
vården. Uppenbarligen bör denna grundsats komma till direkt uttryck i
lagtexten. Nämndens förpliktelse att noga följa de vårdåtgärder som
andra på nämndens uppdrag rent faktiskt vidtar blir en självklar del av
nämndens vårdansvar och behöver ej utsägas i lag.
Bestämmelsen bör överflyttas från 5 § och bilda ett första stycke i
denna paragraf. När det gäller att beskriva nämndens ansvar ligger det
nära till hands att utgå från reglerna i 6 kap. FB. Vårdnadshavaren
bibehåller sin formella ställning även efter det att beslut om vård med
stöd av lagen meddelats, men ansvaret för den omedelbara vården av
den unge övertas av nämnden. Denna bör sålunda svara för att den
unge i görlig mån erhåller sådan vård och omsorg som anges i 6 kap.
2 § FB.
I socialnämndens vårdansvar inrymmes en förpliktelse för nämnden
att bestämma hur vården skall ordnas och var den unge skall vistas
under vårdtiden. Regeln härom kan lämpligen bilda ett andra stycke
i paragrafen och kompletteras med de föreskrifter om vård i det egna
hemmet, som nu återfinns i det remitterade förslagets andra stycke.
Socialnämnden övertar genom vårdbeslutet även vårdnadshavarens
uppsiktsplikt. Det stadgande härom, som finns i 13 § första stycket i
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det remitterade förslaget, torde böra ingå som ett tredje stycke i förevarande paragraf. Uppsikten åvilar primärt nämnden, men i och med
att vården lämnas över till annan får uppsikten också åtminstone i
viktiga delar övertas av den som direkt omhänderhar den unge.
Vad som gäller om den som bereds vård med stöd av lagen bör också
gälla den som omedelbart omhändertagits.
Det kan anmärkas att föräldrars ansvar för kostnaderna för den
unges vård förutsättes skola i huvudsak kvarbli på dessa. Se härom 25 §
socialutredningens förslag till socialtjänstlag och SOU 1977: 40 s.
271-272.
Med beaktande av vad nu sagts föreslås paragrafen få följande
lydelse:
"Socialnämnden svarar för att den unge, som bereds vård med stöd
av denna lag eller som omedelbart omhändertagits, erhåller behövlig
vård.
Därvid bestämmer nämnden hur vården av den unge skall ordnas
och var han skall vistas under vårdtiden. Nämnden får medge att den
unge vistas i sitt eget hem, om detta kan antagas vara bäst ägnat att
främja vården av honom. Vård med stöd av denna lag skall dock alltid
inledas utom den unges eget hem.
Det ankommer på nämnden eller den åt vilken nämnden har uppdragit vården att ha uppsikt över den unge och, i den mån det behövs
för vårdens genomförande, bestämma om hans personliga förhållanden."

12-15 §§
Lagrådet:
Av paragraferna framgår bl. a. att det skall finnas hem som är anpassade för vård av unga som behöver stå under särskilt noggrann tillsyn ( 12 §) samt att vissa av dem som bereds vård i sådant hem får
underkastas begränsningar i sin rörelsefrihet (13 §), kroppsvisitation
(14 §) och brevcensur m. m. (15 §).
Till den sistnämnda kategorin kommer att höra bl. a. sådana unga
som omedelbart omhändertagits på grund som anges i 1 § första stycket
2 eller andra stycket. Vad nu sagts nödvändiggör att det i beslut om
omedelbart omhändertagande utsägs vilken av de i 1 § upptagna grunderna för beredande av vård som sannolikt blir att tillämpa beträffande
den unge. Bestämmelse härom bör kunna meddelas i verkställighetsföreskrifter.
Vad angår utformningen av 12-15 §§ föreslår lagrådet följande ändringar och tillägg.
Vad 12 § innehåller om att bestämmelserna i 13 § andra stycket, 14
och 15 §§ endast gäller när den unge vistas i hem, som är anpassat för
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vård av unga som behöver stå under särskilt noggrann tillsyn, torde i
tydlighetens intresse böra närmare anknytas till berörda paragrafer.
Som ovan antytts kan den unge enligt 14 § underkastas kroppsvisitation, och enligt 15 § kan brev och andra försändelser som ankommer
till eller avsänds från honom kontrolleras. Sistnämnda paragraf föreskriver vidare rätt att omhänderta egendom av vissa slag som anträffas
vid kontrollen. Någon motsvarande bestämmelse finns inte i 14 §, men
det är uppenbarligen avsikten att även sådant som påträffas vid kroppsvisitation av den unge skall kunna tas om hand. Detsamma torde böra
gälla egendom som påträffas på annat sätt än vid kroppsvisitation eller
kontroll av ankommande försändelse, om egendomen är sådan som
den unge med hänsyn till vården eller ordningen vid hemmet inte bör
få inneha där.
I lagen bör klart anges att egendom får omhändertas från unga som
avses i I 3-15 § §. Detta kan, efter mönster av 2 och 7 § § lagen
(1976: 371) om behandlingen av häktade och anhållna m. fl., ske genom att det föreskrivs att den unge inte får inneha visst slag av egendom och att sådan egendom får tas om hand, om den påträffas hos
honom eller i ankommande försändelse. Reglerna bör omfatta sådan
egendom som anges i 15 § andra stycket i det remitterade förslaget.
Beträffande förfarandet med vissa slag av omhändertagen egendom
finns bestämmelser i 23 § i det remitterade förslaget. Annan omhändertagen egendom får tillställas person som den unge anvisar eller förvaras
för den unges räkning i avvaktan på att vården vid hemmet upphör.
Egendomen kan också komma att förverkas med stöd av annan lagstiftning.
Det synes önskvärt att förutsättningarna för att försändelser skall
få kontrolleras anges klarare i lagen än vad som har skett i det remitterade förslaget. Formuleringen av den i 15 § tredje stycket upptagna
regeln kan lämpligen anpassas efter 9 § första stycket lagen om behandlingen av häktade och anhållna m_ fl. samt 25 § lagen ( 1974: 203) om
kriminalvård i anstalt. Även i övrigt bör vissa redaktionella jämkningar
göras i den föreslagna lagtexten.
Mot bakgrund av det nu anförda föreslås att 12-15 §§ ges följande
utformning:
"12 § För vård av unga som behöver stå under särskilt noggrann
tillsyn skall finnas hem som är anpassade för sådan tillsyn. Regeringen
eller, efter regeringens bemyndigande, socialstyrelsen bestämmer vilka
hem som skall anses som hem för sådan särskild tillsyn.
13 § Har omedelbart omhändertagande eller vård av den unge beslutats på grund som anges i l § första stycket 2 eller andra stycket och
vistas han i hem som avses i 12 §, får han hindras att lämna hemmet
och i övrigt underkastas den begränsning av rörelsefriheten som är
nödvändig för att vården skall kunna genomföras. Den unges rörelse-
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frihet får också inskränkas när det påkallas av övriga intagnas eller
personalens säkerhet.
14 § Den för vilken bestämmelserna i 13 § gäller får inte inneha alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel, injektionsspruta eller
kanyl, som kan användas för insprutning i människokroppen, eller
annat som kan vara till men för vården eller ordningen vid hemmet.
Påträffas sådan egendom hos den unge skall den omhändertagas.
Den unge får kroppsvisiteras när han kommer till hemmet för kontroll att han inte bär på sig något som han inte får inneha där. Detsamma gäller om det under vistelsen på hemmet uppkommer misstanke
att sådan egendom skall påträffas hos honom.
Vid visitering skall iakttas all den hänsyn som omständigheterna medger. Om möjligt skall vittne närvara.
15 § Den för vilken bestämmelserna i 13 § gäller får underkastas
övervakning av sin brevväxling, om detta är påkallat med hänsyn till
ordningen vid hemmet eller den unges särskilda förhållanden. För
detta ändamål får den som förestår vården vid hemmet öppna och ta
del av försändelser som ankommer till eller avsänds från den unge.
Innehåller ankommande försändelse något som den unge inte får inneha
skall detta omhändertagas.
Brev mellan den unge och svensk myndighet eller advokat eller hans
offentliga biträde skall vidarebefordras utan föregående granskning."
16 §
Lagrådet:
Befogenhet att civilrättsligt bestämma om umgänget med förälder
som ej har vårdnaden tillkommer, även om den unge är föremål för
omedelbart omhändertagande eller vård med stöd av lagen, enligt 6
kap. 11 § FB allmän domstol. Vad socialnämnden avses skola kunna
göra är att ge föreskrift om utövandet av den umgängesrätt, som tillkommer vårdnadshavaren eller som kan ha blivit bestämd genom avtal
eller av rätten. I paragrafen bör därför ifråga om umgänget med den
unge föreskrivas att socialnämnden under angivna villkor får meddela
föreskrift om utövandet av den rätt till umgänge med den unge, som
kan tillkomma förälder eller annan vårdnadshavare.

Rubriken över 11-16 §§har getts lydelsen "Socialnämndens befogenheter". Paragraferna innehåller olika bestämmelser om den vård som
skall ges den unge. I 14 och 15 §§ upptages därvid särskilda föreskrifter
som det närmast ankommer på föreståndaren för det hem, där den unge
vistas, att iakttaga och som alltså endast medelbart kan sägas beröra
socialnämndens befogenheter. Lagrådet vill därför föreslå att rubriken
ändras till "Vården".
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17 §
Lagrådet:
Paragrafen kan lämpligen med vissa redaktionella jämkningar och förtydliganden ges följande lydelse:
"I ärende enligt denna lag får socialnämnden besluta om läkarundersökning av den unge samt utse läkare för undersökningen. Kan
undersökningen inte lämpligen genomföras i den unges hem, får nämnden bestämma annan plats för den. I mål enligt denna Jag har rätten
samma befogenhet.
Läkarundersökning skall, om den inte av särskilda skäl är obehövlig, äga rum innan nämnden gör ansökan enligt 2 §.
Polismyndighet skall på begäran av socialnämnden eller nämndens
ordförande eller av rätten lämna handräckning för att bereda läkaren
tillträde till den unges hem eller för att inställa den unge till läkarundersökningen."
18-19 §§
Lagrådet:
Vid 10 § har lagrådet föreslagit att 18 § i det remitterade förslaget
överförs till 10 §. Godtas detta förslag bör 19 § i det remitterade förslaget betecknas 18 §. De inledande orden i paragrafens andra stycke bör
anpassas efter lydelsen av 13 § andra stycket i det remitterade förslaget
och ges följande utformning: "Har omedelbart omhändertagande eller
vård av den unge beslutats på grund som anges i 1 § första stycket 2
eller andra stycket och är den unge intagen i hem som avses i 12 §,
skall ... "
I socialutredningens förslag till socialnämndslag finns i 18 § intagen
en regel om att barn som fyllt 15 år skall ha rätt att själv föra sin
talan i mål eller ärende enligt socialtjänstlagen och förevarande lag
med särskilda bestämmelser om vård av unga. Bestämmelsen är införd
i ett avsnitt av socialnämndslagen som har titeln "Handläggning av
ärende" och torde främst avse handläggningen i socialnämnd (se SOU
1977: 40 s. 871) men skall sannolikt gälla även mål om vård med stöd
av L VU som handläggs i länsrätt eller högre rätt. Frågan om när den
unge själv får föra sin talan såsom part i mål eller ärenden enligt LVU
synes emellertid böra regleras i denna lag. Föräldrarnas eller vårdnadshavarens ställning som part beröres inte därav.
Under förutsättning att reglerna om polishandräckning överförs till
18 § föreslår lagrådet att 19 § ges följande lydelse:
"Har den unge fyllt 15 år får han själv föra sin talan i mål eller
ärende enligt denna lag."
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20 §
Lagrådet:
Det är uppenbart att socialnämnderna enligt lagen kommer att få
handlägga ett mycket stort antal ärenden av varierande art. Vissa slag
av beslut är direkt angivna i lagförslaget, t. ex. beslut om omhändertagande enligt 6 § och beslut om vårds upphörande enligt 5 § första
stycket. I andra fall är underförstått att ett beslut av nämnden måste
finnas, t. ex. om ansökan till länsrätt enligt 2 § första stycket. När
domstol beslutat att vård skall beredas någon med stöd av lagen, övertar socialnämnden vårdansvaret för den unge. Nämnden kan komma att
fatta ett stort antal beslut under vårdtiden. Vissa av dessa är omnämnda
i lagen, t. ex. i 11 § första stycket beslut om hur vården skall ordnas
och beslut om var den unge skall vistas. Utövandet av den uppsikt, som
omtalas i 13 § första stycket remitterade förslaget, kan ge anledning
till beslut av skiftande slag.
Uppenbart är att nämnden ej själv kan i alla situationer utöva beslutanderätten utan denna måste delegeras till andra. Ett sådant delegationsfall finns lagreglerat i 6 §: rätten att besluta om ett omhändertagande är i lagen för visst fall överlämnad till ordföranden i nämnden
och sådan rätt kan vidare enligt lagen av nämnden ges även till annan
nämndledamot. Då delegationsregler i huvudsak saknas i lagen - se dock
17 och 18 §§ i lagrådets förslag - blir i övrigt de delegationsbestämmelser gällande som är normerande för socialnämnd i allmänhet. Enligt
huvudregeln i 3 kap. 13 § första stycket kommunallagen stadgas för de
s. k. specialreglerade nämnderna - dit hör socialnämnden - att om
dessa gäller vad specialförfattningarna föreskriver. Socialutredningen
föreslår i 8 § i sitt förslag till socialnämndslag att vad gäller delegation
3 kap. 12 § kommunallagen skall gälla. Av denna paragrafs tredje
stycke framgår att varje beslut fattat efter delegation skall anmälas till
socialnämnden. Anmälningarna förutsätter socialutredningen dock skola
bli relativt summariska (SOU 1977: 40 s. 569). Enligt kommunalrättslig ordning anses beslut träffat efter delegation vara likställt med beslut
som fattats av nämnden själv. Detta gäller också i besvärshänseende.
Beslut fattat t. ex. av kommunal tjänsteman efter delegation blir överklagbart på samma sätt som beslut av nämnden. Genom att sociala
distriktsnämnder kan inrättas ökar antalet beslutsfattande myndigheter.
Se härom SOU 1977: 40 s. 37-38, 567-572 och 866-868.
I lagrådsremissen talas om "beslut i förvaltningsrättslig mening". I
motsats härtill förutsätts i andra fall ärenden hos nämnden icke leda
fram till sådana beslut. Någon grund för att skilja mellan olika slag av
avgöranden i socialnämnden - vare sig de träffats av nämnden själv
eller efter delegation av annan - synes ej finnas. Socialnämnd avses
enligt socialutredningen skola ha att följa reglerna i 3 kap. 10 § kommunallagen, där det hänvisas till reglerna i 2 kap. 22, 25 och 26 §§

Prop. 1979/80: 1

383

samma lag. Enligt 25 § skall varje beslut protokollföras. Dessa regler
ger alla avgöranden i en nämnd samma valör. Även en anmälan av en
tjänsteman vid ett nämndsammanträde skall protokollföras, likaså ett
eventuellt beslut av nämnden att lägga anmälningen till handlingarna.
En annan sak är att vissa beslut fattas i ärenden, som innefattar myndighetsutövning och för vilka bestämmelserna i 14-20 §§ förvaltningslagen gäller, medan andra beslut träffas i ärenden av annat slag. Somliga beslut är av förberedande eller verkställande art men är icke desto
mindre förvaltningsrättsliga beslut. Det är därför svårt att förstå vad
som i lagrådsremissen avses med "beslut i förvaltningsrättslig mening".
Socialutredningen synes för socialnämndens del vilja bibehålla den
enligt socialhjälpslagen nu gällande ordningen att de beslut som ej får
överklagas genom förvaltningsbesvär i princip skall kunna angripas
genom kommunalbesvär. Här kan exempelvis hänvisas till 15 § andra
stycket förslaget till socialnämndslag där det sägs: ''oavsett vilka besvärsregler som är tillämpliga". Fråga är nu, när det gäller förevarande
paragraf, om alla beslut av socialnämnd inom ramen för LVU, för
vilka ej förvaltningsbesvär anges som rättsmedel i denna paragraf, skall
kunna klandras genom kommunalbesvär. Alternativet är den lösning
som enligt praxis - se RÅ 197 3 ref. 41 - anvisats inom byggnadsstadgans tillämpningsområde: alla beslut, som ej förklarats överklagbara
genom förvaltningsbesvär, anses icke överklagbara vare sig genom förvaltningsbesvär eller genom kommunalbesvär.
Skäl kan anföras för båda ståndpunkterna. Kommunalbcsvärsvägen
avses tydligen skola stå öppen beträffande alla vårdbeslut inom den
tvångsfria vården. Det kan då synas märkligt att avskära denna klagorätt inom tvångsvården. Å andra sidan måste kommunmedlemmarna
anses ha ett svagt intresse av att kunna påfordra en legalitetsprövning
av alla de detaljbeslut som tvångsvårdssituationen kan föranleda. Lagrådsremissen uttalar sig ej i saken. Förslaget får därför antas gå ut på
att kommunalbesvärsmöjligheten skall finnas kvar.
Enligt lagrådets mening förefaller det mest ändamålsenligt att i LVU
reglera överklagbarheten av alla beslut som enligt lagen fattas av socialnämnden - inklusive besluten fattade efter delegation. Ges förevarande
paragraf en sådan avfattning att den täcker alla sådana beslut utesluts
jämlikt 7 kap. 2 § kommunallagen därmed möjligheten att överklaga
nämndbeslut enligt LVU genom kommunalbesvär. Något behov av en
legalitetsprövning genom kommunalbesvär finns knappast.
Av det sagda följer att, i den mån beslut som fattats rörande den
löpande vården skall kunna överklagas, rättsmedlet enligt lagrådets uppfattning bör vara förvaltningshesvär och besvärsrätten tillkomma främst
den vårdade och vårdnadshavare. I lagen bör anges vilka beslut som
skall vara överklagbara. I tydlighetens namn bör tilläggas en regel om
att övriga beslut av nämnden ej får överklagas.
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I förevarande paragraf i remitterade förslaget uppräknas tre kategorier av beslut såsom överklagbara.
Som en första grupp upptas i paragrafen under vårdtiden fattade
flyttningsbeslut. I lagrådsremissen framhålls att nämndens första placeringsbeslut ej bör kunna överklagas, eftersom frågan om den unges
första placering behandlats av länsrätten i samband med att den fattat
det grundläggande vårdbeslutet. Klaganden förutsättes sålunda kunna
genom att föra talan mot länsrättens beslut om att vård skall beredas
med stöd av lagen få till stånd en omprövning av var vården skall lämnas. Här synes föreligga ett felslut. Vad som prövas i ett mål om att
vård skall beredas är frågan huruvida socialnämnden skall få en generell fullmakt att ordna tvångsvård i det aktuella fallet, i princip icke hur
vården skall ordnas.
Givetvis kommer den blivande vården vanligen in i rättens bedömningar. En förutsättning för beslut om vård enligt 1 § första stycket är att
behövlig vård ej kan lämnas med vederbörandes samtycke. Länsrätten
måste därför ta ställning till vad som är behövlig vård. Enligt 2 § andra
stycket skall ansökningen också innehålla uppgift om vilken värd socialnämnden avser att anordna. Länsrättens överväganden om vården kommer emellertid fram blott i beslutsmotiveringen. Däremot tar länsrätten
icke formell ställning till vilken vård den unge skall erhålla. Det är
socialnämndens sak att bestämma härom. Även om länsrätten skulle
ogilla socialnämndens vårdplan och för sin del föredra andra vårdåtgärder än dem socialniimnden planerar, kan länsrätten vara i det
läget att den måste besluta att vård skall beredas med stöd av lagen.
Enligt lagrådets mening finns icke skäl att göra skillnad mellan
nämndens första placeringsbeslut och senare sådana beslut av nämnden.
Därtill kommer den komplikationen att, om den unge är omhändertagen
och rätten förordnar om omedelbar verkställighet av vårdbeslutet, blir
automatiskt den placering den omhändertagne råkar ha vid tiden för
rättens beslut den första placeringen inom ramen för den vård som
bereds med stöd av beslutet. Vad som är det första placeringsbeslutet
kan på detta sätt bli betingat av slumpen.
Det kan i anslutning härtill anmärkas att placeringsfrågan ej heller
kan komma under länsrättens bedömning då denna tar ställning till
besvär över socialnämnds beslut om att vård ej skall upphöra. Länsrätten kan då vara nödsakad att fasthålla vid att behov finns av fortsatt
vård med stöd av lagen samtidigt som den kan ha den uppfattningen
att den av socialnämnden valda vårdformen är olämplig. En klagande
kan sålunda ej få spörsmål om hur vården skall anordnas rättsligen
prövade genom att klaga till länsrätten över beslut om att vården ej
skall upphöra.
Lagrådet vill för sin del ej föreslå annan ändring i lagförslaget på
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denna punkt än att alla socialnämndens placeringsbeslut. inbegripet
beslutet om var vården skall inledas, får överklagas.
Den andra gruppen av beslut som upptas i lagrådsremissens förslag
är beslut i fråga om fortbeståndet av vård med stöd av lagen. Som
följer av vad som sagts vid 5 § bör socialnämndens beslut formellt avse
frågan om vårdens upphörande, ej dess fortsättande. Paragrafen bör
omredigeras med hänsyn härtill.
Som en tredje grupp har upptagits beslut om umgänget med den unge
och om hemlighållande av hans vistelseort. Dessa beslut är närmast av
intresse för föräldrar och vårdnadshavare.
Vad gäller besvärsrätten finns inga regler i det remitterade förslaget.
Såväl den unge, om han nått 15 års ålder, som förälder eller vårdnadshavare avses uppenbarligen skola äga besvärsrätt beträffande vårdbeslut. Lagrådet har vid 19 § föreslagit införande i nämnda paragraf
av en regel om talerätt för den unge, som fyllt 15 år. I övrigt torde
vad i allmänhet gäller om besvärsrätt vara tillfyllest.
Vad angår överklagande av länsrätts och kammarrätts beslut finns
regler i 33 § förvaltningsprocesslagen. Detta lagrum innehåller även
en regel om besvärsrätten. I L VU erfordras därför blott ett stadgande
som undantar länsrätts och kammarrätts beslut om läkarundersökning
från överklagbarhet.
Särskild uppmärksamhet förtjänar frågan om överklagande av beslut
om olika ingripanden mot den unge, om inskränkningar i rörelsefriheten och andra ingripanden som kan förekomma vid tvångsvård enligt
13 § andra stycket i remitterade förslaget. Av 23 § socialutredningens
förslag till socialtjänstlag framgår att regeringen avses skola kunna
meddela föreskrifter om vård i hem för vård eller boende. Verksamheten vid de ifrågavarande hemmen kan sålunda tänkas bli reglerad i
förordning. Lagrådet förutsätter att frågor rörande överklagande och
besvärsrätt därvid uppmärksammas.
Under hänvisning till det anförda föreslås att paragrafen erhåller
följande lydelse:
"Talan mot socialnämndens beslut får föras hos länsrätten genom
besvär, då nämnden
1. beslutat om var vården av den unge skall inledas eller beslutat att
flytta den unge från det hem där han vistas,
2. beslutat rörande fråga om vård med stöd av lagen skall upphöra,
3. med stöd av 16 § beslutat att meddela föreskrift beträffande umgänget med den unge eller att vägra uppge dennes vistelseort.
Mot annat beslut av nämnden enligt denna lag får talan ej föras.
Talan får ej heller föras mot länsrätts och kammarrätts beslut enligt
17 § om läkarundersökning."
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Petren:
Lagrådets förslag innebär att av alla beslut av socialnämnd om själva
vårdens genomförande under vårdtidcn blott placeringsbeslut kommer
att kunna rättsligen prövas. En så snäv begränsning synes mig ur rättssäkerhetssynpunkt knappast helt tillfredsställande. Om - såsom jag
föreslagit vid 4 § - socialnämndens plan för den unges vård blir lagfäst, skapas möjlighet att låta även nämndens beslut om planen bli
överklagbara. Som en ytterligare punkt i paragrafens första stycke bör
därför uppföras: "eljest beslutat rörande planen för den unges vård."

21§
Lagrådet:
Vad som föreslagits i denna paragraf har delvis överförts till 10 §
i lagrådets förslag och behandlas i övrigt i det följande.
Det synes lagrådet lämpligt att till en paragraf, förslagsvis denna,
samla reglerna om verkställighet av beslut enligt lagen.
Socialnämndens beslut enligt lagen kommer genomgående att avse
vårdsituationer. De bör därför i princip lända till omedelbar efterrättelse
om nämnden inte förordnar annorlunda. Stadganden härom föreslås
i remissen beträffande beslut enligt 5 § andra stycket, beslut om omhändertagande enligt 6 § och beslut om vård enligt 11 §. Behov av en
verkställighetsregel torde föreligga även beträffande andra beslut, t. ex.
beslut om vårds upphörande enligt 5 § och beslut enligt 16 §. En generell regel är att föredraga.
Vad gäller beslut av länsrätt synes det böra ankomma på rätten att
i varje särskilt fall själv förordna om dess beslut skall lända till omedelbar efterrättelse. Vad nu sagts gäller beslut såväl enligt 2 och 7 § § som
då fråga är om beslut i anledning av besvär. Kammarrätt bör ha samma
valfrihet. Av 28 § förvaltningsprocesslagen följer att länsrätt och högre
rätt har befogenhet att interimistiskt förordna om beslut som genom
besvär föres under domstolens prövning.
Under hänvisning till det anförda kan paragrafen ges följande lydelse:
"Socialnämnds beslut enligt denna lag länder till omedelbar efterrättelse om nämnden ej förordnar annorlunda.
Länsrätt och kammarrätt får förordna att beslut som rätten meddelat
skall lända till omedelbar efterrättelse."
22 §
Lagrådet:
I förevarande sammanhang kan sättas i fråga om det är lämpligt
att hänvisa allenast till en viss form av rättshjälp enligt rättshjälpslagen.
Rättshjälp kan utgå i mål eller ärende enligt L VU också i annan form
än som rättshjälp genom offentligt biträde. En hänvisning endast till
denna form av rättshjälp - låt vara att den måste bli den vanligaste -

Prop. 1979/80: l

387

torde därför kunna leda till missförstånd. Då någon hänvisning till
rättshjälpslagen inte är erforderlig förordar lagrådet att det föreslagna
stadgandet utgår.
I 84 § BvL föreskrivs att nämndemän skall ingå i kammarrätt vid
handläggning av vissa mål angående samhällsvård. En motsvarighet till
denna bestämmelse torde böra upptagas i LVU. Regeln kan lämpligen
placeras i förevarande paragraf.
Enligt de i 84 § BvL tillämpade grunderna för urval av de mål, i
vilka nämndemän skall delta i kammarrätt, skulle samtliga mål som
enligt L VU kan komma att handläggas i kammarrätt hänföras till denna
grupp utom de i 20 § första stycket 3 angivna. Då tillräckliga skäl
knappast synes föreligga för att nu undanta denna målgrupp föreslås
att paragrafen får följande lydelse:
"Vid handläggning i kammarrätt av mål enligt denna lag skall
nämndemän ingå i rätten."
23 §
Martenius och Petren:
Bestämmelser om att alkoholhaltiga drycker, som påträffas hos eller
ankommer till den som är intagen på allmän vårdanstalt för alkoholmissbrukare, får omhändertas av föreståndaren för anstalten infördes
1958 genom att 63 § lagen (1954: 579) om nykterhetsvård erhöll ny
lydelse. I motiven till regeln (prop. 1958: 80 s. 13) säger departementschefen att alkoholhaltiga drycker enligt hans åsikt borde i angivna fall
få omhändertas av föreståndaren "med befogenhet för denne att förfara med drycken som om densamma vore förverkad." I propositionen
i övrigt behandlas ingående hur förverkandet av beslagtagna alkoholhaltiga drycker i en rad andra likartade situationer skall kunna ordnas.
Den fortsatta rättsutvecklingen synes kunna härledas ur vad som sägs
i citatet. Förverkande betraktas systematiskt som en brottspåföljd. Att
besluta om förverkande har därför ansetts i sista hand vara domstols
sak. Tanken i det citerade uttalandet synes vara att vad beträffar intagen
på alkoholistanstalt något särskilt beslut om förverkande av drycker ej
skulle behöva fattas utan att förverkandet skulle inbegripas i föreståndarens omhändertagandeåtgärd. Denna uppfattning har kommit till
uttryck i andra stycket av nyssnämnda 63 § i dess ursprungliga lydelse.
Där angavs att med rusdrycker, som omhändertagits enligt första
stycket, skulle förfaras på sätt i 90 § 2 mom. rusdrycksförsäljningsförordningen föreskrevs. I sistnämnda författningsrum behandlades i första
stycket förfarandet med rusdrycker som enligt rusdrycksförsäljningsförordningen eller annan författning förklarats förbrutna. I hänvisningen i
63 § lagen om nykterhetsvård till 90 § 2 mom. rusdrycksförsäljningsförordningen låg sålunda implicit stödet för att föreståndarens beslut
om omhändertagande jämväl skulle anses innefatta beslut om en sådan
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äganderättsövergång som ett förverkande medför. På sitt sätt kom denna
tanke till än klarare uttryck, då 63 § andra stycket lagen om nykterhetsvård 1963 ändrades så att dess första mening kom att lyda: "Med
egendom som omhändertagits enligt första stycket (dvs. av föreståndaren) skall förfaras på sätt i 3 § lagen den 9 maj 1958 om förverkande
av alkoholhaltiga drycker m. m. föreskrives". Denna ändring, som uppfattades allenast som en jämkning (prop. 1963: 82 s. 181), innebar att
hänvisning skedde till nyssnämnda 3 §, vilken endast handlar om "egendom som förklarats förverkad enligt denna lag". Hänvisningen får
antagas utgå från att enligt 63 § första stycket Jagen om nykterhetsvård
omhändertagen egendom är att jämställa med förverkad egendom.
Härav följer i sin tur att hänvisningen i 3 § 1958 års lag till 2 § samma
lag måste avse allenast vad sistnämnda paragraf innehåller om förstörande och försäljning av egendomen, ej exempelvis de regler om förverkande genom åklagare som finns i paragrafen. Egendomen ansågs
ju redan vara förverkad.
Av intresse är att överståthållarämbetet i sitt remissyttrande i 1963
års lagstiftningsärende under hänvisning till 16 § 1809 års RF ifrågasatte grundlagsenligheten av en ordning där man förstörde beslagtagna
rusdrycker utan att dryckerna förverkats. Ämbetet nämnde som exempel
just 63 § Jagen om nykterhetsvård men godtog detta stadgande som ett
undantag, enär fråga syntes "vara mera om en nykterhetsvårdande
åtgärd än om ett konfiskatoriskt förfarande" (prop. 1963: 82 s. 174 ).
Departementschefen underströk till en början att frågan om förverkande
av den beslagtagna varan skulle handläggas i vanlig ordning, trots att
varan redan försålts eller förstörts, men var tydligen beredd att frångå
denna princip då det gällde det i 63 § Jagen om nykterhetsvård angivna
fallet.
En regel kopierad på 63 § lagen om nykterhetsvård intogs 1963 som
85 a § i lagen (1945: 872) om verkställighet av frihetsstraff m. m.
Därvid synes departementschefen inte ha haft några betänkligheter mot
att låta omhändertagandet av rusdrycker m. m. hos intagen på fångvårdsanstalt tillika innefatta ett förverkande av rusdryckerna. Likviden
vid försäljning av omhändertagen egendom borde enligt propositionen
alltid tillfalla kronan (prop. 1963: 147 s. 13 ). Justitiekanslern hade
ifrågasatt om icke försäljningsbeloppet borde tillfalla den intagne och
anfört att vanliga disciplinära åtgärder naturligen borde komma i fråga
i den mån den intagne brutit mot gällande ordningsregler genom att
inneha spritdrycker (prop. 1963: 147 s. 8). Stadgandet har överförts
till Jagen (1974: 203) om kriminalvård i anstalt och finns nu i dess
63 §.
1 samband med narkotikalagstiftningen 1968 infördes 88 a § i BvL.
Den utformades efter mönster av 63 § lagen om nykterbetsvård; se
prop. 1968: 7 s. 7, 9 och 116.
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Samma fråga har senare varit uppe beträffande för psykiatrisk vård
och för omsorgsvård intagna. Därvid har en regel om omhändertagande
av alkoholhaltiga drycker influtit i 36 a § LSPV och i 37 a § lagen
( 1967: 940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda
(se härom prop. 1975176: 90 s. 30-33 och 73-75). I denna lagstiftning behandlas den omhändertagna egendomen inte längre enligt reglerna om förverkad egendom i 3 § 1958 års lag utan där anges att den
omhändertagna egendomen skall förstöras eller försäljas enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § samma lag.
Genom denna nya uppläggning synes lagstiftaren i dessa fall ha
släppt föreställningen att, såvitt nu är i fråga, överläkarens omhändertagandebeslut också innefattar ett förverkandebeslut. I stället fråntas
den intagne sin egendom genom konfiskation. Grunden härför ligger i
själva lagreglerna. Omvägen över ett fingerat förverkandebeslut har
uppgivits.
Rättsläget får sålunda anses vara att enligt nuvarande 63 § lagen om
nykterhetsvård, 88 a § BvL och 63 § lagen om kriminalvård i anstalt, i
vilka fall 3 § 1958 års lag åberopas, vilket lagrum handlar om redan
förverkad egendom, omhändertagandebeslutet på anstalten tillika innefattar att egendomen förverkats i ett slags rudimentärt straffprocessuellt
förfarande. I 36 a § LSPV och 37 a § omsorgslagen, där hänvisning sker
till reglerna i 2 § samma lag om förstörande och försäljning av beslagtagen egendom, förutsättes att egendomen ej blivit förverkad genom att
överläkaren omhändertagit egendomen. Egendomen synes i stället överföras i allmän ägo genom civilrättslig konfiskation, vilken kommer till
stånd genom kombinationen av egendomens omhändertagande och förstörandet resp. försäljningen.
I lagrådsremissen föreslås att man i vad gäller enligt 14 och 15 §§
omhändertagen egendom skall, då 88 a § BvL upphävs, övergå till den
ordning, som redan finns i LSPV och omsorgslagen.
Den egendom varom är fråga i dessa sammanhang har hittills genomsnittligen haft lågt, ofta mycket lågt värde. I åtskilliga fall torde den
helt ha saknat allmänt marknadsvärde. Frågan har tydligen därför
ansetts bagatellartad och sakens principiella aspekter fått stå tillbaka
för det praktiska behovet 'av enkla regler för hanteringen av de ringa
mängder drycker av olika slag det vanligen gällt. Enligt lagrådets förslag till avfattning av 14 och 15 § § får allt som kan vara till men för
vården eller ordningen vid hemmet omhändertas. Reglerna i förevarande
paragraf gäller dock endast berusningsmedel samt injektionssprutor och
kanyler.
Den rättsliga grunden för den på förevarande område allmänt tillämpade ordningen synes såsom av det föregående framgår vara i viss mån
osäker. När statsmakterna nu på nytt har att taga ställning till utformningen av de regler, som skall gälla för behandlingen av den omhän26 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr. I. Del B
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dertagna egendomen, vill det därför synas vara av vikt, att den ordning
som nu tillskapas - även om den egendom det här är fråga om i
allmänhet har föga värde- kommer att vila på en fast rättslig grund
och står i överensstämmelse med gällande rättsordning.
Den praktiska fråga det i förevarande sammanhang gäller är hur
man skall på ett enkelt sätt förfara med berusningsmedel och annat
som den unge ej kan tillåtas inneha under uppehållet på hemmet och
som med hänsyn till vården ej bör återlämnas vid vårdtidens slut eller
som man ej har resurser att sköta i avvaktan på ett återlämnande. Eftersom äganderättens övergång till staten i detta läge förefaller att vara
en naturlig lösning, står valet mellan å ena sidan straffrättsligt förverkande och å andra sidan något slag av civilrättslig åtgärd.
Vill man välja vägen att förverka egendomen bör hållas i minnet att
enligt 2 kap. 10 § RF, som innehåller förbud mot retroaktiva straffstadganden, vad som där sägs om brottspåföljd gäller även förverkande
och annan särskild rättsverkan av brott. Reglerna i 8 kap. 7 § RF synes
under sådana omständigheter knappast tillåta att riksdagen delegerar
till regeringen att meddela föreskrifter om förverkande i ett fall som det
förevarande. Det blir därför nödvändigt att riksdagen i lag ger nödiga
förverkanderegler.
Förverkande förutsätter att en kriminaliserad handling förövats. I
förevarande fall erfordras sålunda regler som gör det straffbart för intagen att under de i 14 och 15 § § angivna förhållandena inneha egendom varom är fråga. Som påföljd för sådan förseelse måste föreskrivas
förverkande. En särskild fråga blir då om utdömande av påföljd kan
anförtros den som förestår vården på hemmet. Denne kan vara en enskild person. Även avsändandet av varorna till den unge måste kriminaliseras - såsom skett i 89 § andra stycket BvL - för att egendomen
skall kunna förverkas vid ankomsten till hemmet. Beslut om förverkande
måste vidare kunna omprövas av domstol med hänsyn till de åtaganden
Sverige gjort enligt art. 6.1 konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
Vill man välja vägen med en i civilrättslig ordning genomförd äganderättsövergång, uppkommer frågan om tillämpligheten av föreskrifterna
i 2 kap. 18 § RF. Enligt dessa skall varje medborgare vara tillförsäkrad
ersättning när hans egendom tas i anspråk "genom expropriation eller
annat sådant förfogande". Detta uttryck har utformats av författningsutredningen och från dennas grundlagsförslag överförts till den nu
gällande grundlagsparagrafen. Av vad utredningen anförde (SOU 1963:
17 särskilts. 187-188) framgår att uttrycket annat sådant förfogande
åsyftar icke endast fast egendom utan även lös egendom. Såvitt kan
utläsas av motiven avser uttrycket alla fall då själva äganderätten
överförs. Härom är det fråga i förevarande fall, då också ett förstörande
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av egendomen genom det allmännas försorg måste förutsättas vara föregånget av en åtgärd som ändrar äganderättsförhållandet.
Motiven till 1974 års RF ger knappast stöd för en tolkning av denna
grundlag innebärande att - vid sidan av straffrättsliga påföljder av
förverkandetyp, skatter och avgifter m. fl. slag av pålagor i penningar
eller naturaprestationer (t. ex. leverans av pliktexemplar enligt 4 kap.
4 § tryckfrihetsförordningen, lämnande av prov enligt 14 § lagen (1973:
329) om hälso- och miljöfarliga varor, trädfällning m. m. enligt 11 §
brandlagen) samt expropriation och andra sådana förfoganden - det i
svensk rätt skulle finnas utrymme för ytterligare i RF oreglerade former
för tvångsvis övergång av äganderätt från enskild till det allmänna.
Ett omhändertagande av intagnas tillhörigheter kan icke ses som
"erkställighet av någon föreskrift om avgift, pålaga eller liknande
prestationsplikt. Med hänsyn härtill måste ett dylikt omhändertagande,
som ej är grundat på förverkande, bli att betrakta som ett förfogande
enligt 2 kap. 18 § RF och underkastat vad där stadgas. Den som fråntas
egendomen måste sålunda genom lagregler tillförsäkras ersättning för
denna.
Den civilrättsliga vägen erbjuder i motsats till det straffrättsliga förverkandeförfarandet en enkel och praktisk lösning. Att ålägga den
unge att avstå äganderätten till egendomen till staten mot ersättning
bestämd i lag kan i första instans bli en förvaltningsuppgift. Då den
innefattar myndighetsutövning och i viss omfattning kan komma att
utövas av enskild individ måste enligt 11 kap. 6 § RF ett överlämnande
av denna förvaltningsuppgift till enskild ske med stöd av lag. Den i det
föregående åberopade artikeln i Europarådskonventionen nödvändiggör
att rätt stadgas att fullfölja talan i ersättningsfrågan till domstol.
En ordning bör kunna genomföras som fyller såväl RF:s som Europarådskonventionens krav utan att för den skull medföra praktiska komplikationer i tillämpningen vid hemmen. Om möjligt bör den kunna
tillämpas på all egendom, som får omhändertas. I första hand bör
otillåten egendom som ankommer till hemmet kunna återsändas till
avsändaren innan den kommer i den intagne unges besittning. Detta
torde kunna ske i enlighet med i administrativ ordning utfärdade
föreskrifter. Går det inte att helt enkelt returnera egendomen får den
unge mottaga egendomen och denna därefter omhändertas och behandlas som annan hos honom omhändertagen egendom. Är den omhändertagna egendomen av beskaffenhet att kunna förvaras för den unges
räkning i avvaktan på vårdtidens slut, bör så ske. Bör egendomen med
hänsyn till vården icke överlämnas till den unge vid vårdtidens slut
eller kan den ej förvaras, får den som förestår vården vid hemmet
besluta att äganderätten övergår till det allmänna och bestämma ersättning till den unge. Ersättningen bör då utgå med ett belopp motsvarande
egendomens värde. Försäljes egendomen bör ersättningen bli det vid för-
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säljningen erhållna beloppet. Förstörs egendomen, bör den värderas
med ledning av en av regeringen meddelad schabloniserad taxa. Beslutet
kan få karaktären av anteckning i en liggare och bör delges den unge
som ägt godset. Den unge ges rätt överklaga beslutet till länsrätt med
möjlighet att föra talan mot både själva äganderättsövergången och
beräkningen av ersättningen. Hur det skall förfaras med egendom,
till vilken staten övertagit äganderätten, kan bestämmas genom förordning.
En ordning av nu angiven art kan knappast bli särskilt betungande
för myndigheterna. Den tillgodoser också både RF:s och Europarådskonventionens krav. Paragrafen bör kunna ges följande lydelse:
"Den som förestår vården vid hemmet får besluta att egendom, som
omhändertagits enligt 14 eller 15 § skall tillfalla staten, om den med
hänsyn till den unges vård ej bör återställas till ägaren eller icke lämpligen kan förvaras till vårdtidens slut för ägarens räkning. I beslutet
skall ägaren tillerkännas ersättning för egendomen med belopp motsvarande dess värde.
Anträffas berusningsmedel, injektionsspruta eller kanyl som kan användas för insprutning i människokroppen inom hem som avses i 12 §,
får den som förestår vården vid hemmet besluta att egendomen skall
tillfalla staten.
Mot beslut om förfogande enligt första eller andra stycket får talan
föras hos länsrätten genom besvär."

Sven Nyman och Knutsson:
Bestämmelserna i denna paragraf motsvarar 80 a § BvL. De synes
dock ha ett något mer begränsat tillämpningsområde, eftersom de kan
brukas endast vid sådant hem som avses i 12 §remitterade förslaget.
Den föreslagna regleringen kan enligt vår mening inte anses innebära
att enskilds egendom "tages i anspråk genom expropriation eller annat
sådant förfogande". Vi finner därför inte någon anledning till erinran
mot förslaget från grundlagssynpunkt. De av lagrådet föreslagna ändringarna i 14 och 15 §§ föranleder emellertid vissa följdändringar i
förevarande paragraf.
Rörande förfarandet med omhändertagen egendom hänvisar 88 a §
BvL till 3 §lagen (1958: 205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker
m. m. Härav följer att egendomen skall förstöras eller försäljas enligt
vad som föreskrivs om beslagtagen egendom i 2 § samma lag. Detta
överensstämmer med vad som skall gälla enligt det remitterade förslaget.
Hänvisningen till 2 § 1958 års lag får anses omfatta paragrafens regler
om valet mellan förstörande och försäljning och om förfarandet vid
försäljning. Däremot kan det inte vara avsett att genom hänvisningen
reglera vem som skall besluta i saken. Denna befogenhet tillkommer
enligt såväl BvL som det remitterade förslaget den som har att besluta
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om omhändertagandet. Paragrafen bör formuleras sf1 att någon oklarhet
på denna punkt inte behöver uppstå.
Under hänvisning till det anförda föreslår vi att paragrafen ges följande avfattning:
"Har alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel omhändertagits enligt 14 eller 15 § eller påträffats inom hem som avses i 12 §
utan att det finns någon känd ägare till dem, skall den som förestår
vården vid hemmet låta förstöra eller försälja egendomen enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § I första stycket lagen
(1958: 205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m. m. Belopp
som har erhållits vid försäljning tillfaller staten.
Första stycket har motsvarande tillämpning på injektionsspruta eller
kanyl, som kan användas för insprutning i människokroppen."

övergångsbestämmelserna
Lagrådet:
Reglerna i punkt 2 bör omfatta även beslut som meddelas av dom1>tol enligt 79 § BvL eller vid prövning av besvär. Sådant beslut kan
tänkas bli meddelat efter den nya lagens ikraftträdande.
Punkt 3 innehåller den viktiga regeln att av domstol meddelat beslut
om omhändertagande för samhällsvård enligt BvL skall jämställas med
beslut om vård med stöd av den nya lagen. Detta bör komma till
tydligare uttryck i lagtexten. Redaktionella hänsyn talar för att denna
regel placeras före den föreslagna punkten 2. övergångsbestämmelsen
innebär bl. a. att reglerna om särskild prövning i 5 § första stycket
andra meningen lagrådets förslag blir tillämpliga i fråga om den som
har omhändertagits för samhällsvård enligt 25 § första stycket b) BvL.
Det bör klarläggas hur den angivna sexmånaderstiden för prövningen
skall beräknas för dessa fall. Lämpligen kan föreskrivas att prövning
första gången skall ske inom sex månader från lagens ikraftträdande.
Av 5 § tredje stycket lagrådets förslag följer att samhällsvården skall
upphöra omedelbart vid lagens ikraftträdande, om den unge då har fyllt
20 år och det har förflutit mer än sex månader från rättens beslut om
omhändertagande.
Reglerna i punkt 4 bör, i likhet med vad som har anförts vid punkt
2, gälla också beslut som har meddelats av rätten, före eller efter
ikraftträdandet. Hänvisningen till 8 § torde böra omfatta också paragrafens regler om omhändertagandets upphörande.
I anslutning till punkt 5 bör klargöras vilken lag som skall tillämpas
vid prövningen av underställnings- eller besvärsmålet.
Mot bakgrund av det nu anförda föreslår lagrådet att övergångsbestämmelserna, efter vissa ytterligare redaktionella jämkningar, ges
följande utformning:
"l. Denna lag träder i kraft den l januari 1981.
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2. Har rätten efter underställning eller besvär fastställt barnavårdsnämnds beslut om omhändertagande för samhällsvård enligt barnavårdslagen ( 1960: 97), skall beslutet anses som ett beslut om vård med
stöd av den nya lagen. Beslut enligt 25 § första stycket a) barnavårdslagen anses härvid som beslut med stöd av 1 § första stycket 1 den nya
lagen och beslut enligt 25 § första stycket b) barnavårdslagen som
beslut med stöd av 1 § första stycket 2 eller andra stycket den nya
lagen. I fråga om beslut som har börjat verkställas före den l januari
1981 skall den i 5 § första stycket den nya lagen angivna tiden sex
månader räknas från nämnda dag.
3. Har enligt barnavårdslagen (1960: 97) meddelats beslut om förebyggande åtgärder eller om omhändertagande för samhällsvård i annat
fall än som sägs i punkt 2, får åtgärderna eller vården bestå längst till
den 1 juli 1981. Därvid gäller barnavårdslagens bestämmelser.
4. Har enligt barnavårdslagen (1960: 97) beslutats om omhändertagande för utredning, gäller barnavårdslagens bestämmelser om sådant
omhändertagande även efter den 1 januari 1981. Dessutom tillämpas
reglerna i 8 § den nya lagen om ansökan till länsrätten och omhändertagandets upphörande samt i 9 § andra stycket samma lag.
5. I fråga om underställning och överklagande av beslut som har
meddelats före den 1 januari 1981 gäller bestämmelserna i barnavårdslagen (l 960: 97). Avser beslutet omhändertagande för samhällsvård
skall prövningen ske enligt den nya lagens regler om beredande av
vård. Annat beslut prövas enligt äldre bestämmelser."

Förslaget till lag om ändring i lagen (1964: 167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Lagrådet:
Den ändring som föreslås i 1 § bör föranleda att i 3 § första stycket
orden "för hans tillrättaförande" byt ut mot "för honom". Härav föranledes också ändring i ingressen.
I 6 § andra meningen bör det något oklara uttrycket "den som har
ansvaret för vården vid hemmet" efter mönster av 18 § L VU enligt lagrådets förslag ersättas med "den som förestår vården vid hemmet".

Förslaget till lag om ändring i lagen (1966: 293) om beredande av
sluten psykiatrisk vård i vissa fall
Rubriken
Lagrådet:
Av den i lagrådsremissen föreslagna nya lagrubriken framgår icke att,
som avses, orden "i vissa fall" skall höra till båda leden i rubriken. Då
även 2 § avser psykiatrisk vård, finner lagrådet rubriken "lag om psykiatrisk vård i vissa fall m. m." tillfredsställande täcka lagens innehåll, där-
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vid "m. m." åsyftar avgiftningen enligt 2 §. Lagrådet vill föreslå denna
rubrik.
2§
Lagrådet:
I denna paragraf införs en ny intagningsgrund i LSPV. Den hänför sig
till den som missbrukar alkohol eller narkotika. Intagningsgrunden är så
utformad att den omfattar även missbrukare vilka icke lider av psykisk
sjukdom men som i allt fall i samband med avgiftningen är i trängande
behov av psykiatrisk vård, vilkens uteblivande innebär allvarlig fara för
missbrukarens hälsa eller liv eller för annans personliga säkerhet eller
hälsa.
Den nya intagningsgrunden skall tillämpas icke endast av läkare utan
även av psykiatriska nämnder med övervägande lekmannainslag. Motiven ger enligt lagrådets mening icke nämnderna ett tillfredsställande underlag för deras rättstillämpning. Exempelvis kan icke ur motiven utläsas vad som förstås med avgiftning eller av vilken psykiatrisk vård
den icke psykiskt sjuke missbrukaren skall vara i trängande behov.
Av specialmotiveringen framgår icke annat än att avgiftning anses
normalt inte innefatta vårdinsatser av enbart psykiatrisk art. Vidare antyds att vården skall inledas på psykiatrisk klinik men att den kan fortsättas på annat slag av institution. Om detta skall ske under former liknande försöksutskrivning av patient från en psykiatrisk klinik framgår ej.
Rekvisitet avgiftning som grund för frihetsberövande är helt nytt. Ett
klarläggande av dess närmare innebörd erfordras. En viktig fråga är
t. ex. om med avgiftning förstås endast det omedelbara avlägsnandet av
det toxin som framkallat den akuta förgiftningssituationen eller även
behandling som syftar till övervinnande av de abstinensproblem, som
normalt uppträder i avvänjningsfallen.
Enligt huvudregeln i 16 § skall frågan om utskrivning prövas fortlöpande. Om patienten ej är psykiskt sjuk, får man utgå från att något
mera långvarigt behov av psykiatrisk vård ej förefinns. En sådan patient
kan därför tänkas bli utskriven mycket snart, kanske redan några dagar
efter intagningen. Maximitiden fyra veckor kan väntas bli begagnad
främst då missbrukaren är psykiskt sjuk. I fråga om utskrivningen se
vidare vid 16 §.
Av det anförda framgår att det fordras mer ingående motivuttalanden
beträffande de olika rekvisiten för den nya intagningsgrunden i denna
paragraf. Det vore till nytta för rättstillämpningen om man kunde med
praktiska exempel belysa vilka huvudkategorier av missbrukare som på
föreslaget sätt avses kunna tvångsvis intagas på psykiatriska vårdinstitutioner.
Enligt lagrådets mening kan ifrågasättas om det är en lämplig lagstiftningsteknik att i LSPV bygga in regler om tvångsbehandling av miss-
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brukare oavsett om de är psykiskt sjuka eller ej. Inpassningen av de
olika särreglerna om missbrukare i LSPV försvåras av att denna Jag är
uppbyggd med tanke på psykiskt sjuka. Regler om personer tillhörande
annan vårdkategori låter sig icke utan vidare infogas i Jagen. Sannolikt
vore att föredraga om en särskild lag för tvångsbehandling av missbrukare kunde utformas.
4 §
Lagrådet:
I det remitterade förslaget föreslås att ansökan om intagning på sjukhus inte längre skall förekomma. I stället skall intagning äga rum med
stöd av vårdintyg. Detta intyg kommer således att utgöra den formella
grunden för intagningen i de tidigare ansökningsfallen. Arbetsgruppen
uttalar i sin rapport att frågan om undersökning skall genomföras i det
konkreta ärendet prövas av läkaren och att det därför kan förutsättas
att undersökning inte påbörjas om det inte finns tillräckliga skäl för
detta.
Även om risken för missbruk av möjligheten att föranstalta om
undersökning kan betraktas som ringa synes det dock - bl. a. med
hänsyn till undersökningsläkarens möjlighet att enligt 35 § påkalla polishandräckning om den som skall undersökas inte ställer sig till förfogande
för undersökningen - vara av värde att i Jagen ta in en bestämmelse
om att undersökning för utfärdande av vårdintyg får företas endast om
skälig anledning därtill föreligger.
Enligt specialmotiveringen till denna paragraf blir det undersökningsläkaren som har att se till att vårdintyget kommer till sjukhus där intagning skall ske. Detta anses följa av 3 § allmän läkarinstruktion ( 1963:
341), enligt vilken bestämmelse envar läkare är skyldig att meddela
patient de råd och, såvitt möjligt, den behandling, som patientens tillstånd fordrar. När intyget har kommit till sjukhuset, får ett ärende om
ifrågasatt intagning av den sjuke anses anhängiggjort.
Skyldigheten för undersökningsläkaren att se till att vårdintyget kommer sjukhuset till handa får anses vara av sådan betydelse att den bör
inskrivas i lagen.
Under hänvisning till det anförda föreslår lagrådet att till denna
paragraf fogas ett tredje och ett fjärde stycke av följande lydelse:
"Undersökning för utfärdande av vårdintyg får företas endast om
skälig anledning därtill föreligger.
Undersökningsläkaren skall tillse att vårdintyget tillställes sjukhus där
intagning skall ske."
Petren:
Enligt gällande lagstiftning anhängiggöres fråga om intagning på sjukhus för sluten psykiatrisk vård genom en ansökan. I förevarande para-
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graf i gällande lydelse har noga reglerats vilka som är berättigade att
ansöka om vård. Därmed vill man säkerställa att alla som behöver vård
också kommer under vård. I lagrådsremissen föreslås av olika skäl att
ansökningsförfarandct skall avskaffas. Bortsett från de fall då intagning
sker på grund av domstols dom tänkes fråga om intagning bli anhängiggjord genom att den undersökande läkarens vårdintyg kommer in till
överläkaren på sjukhus där tvångsvård kan anordnas.
Läget synes närmast bli att överläkaren, efter att ha mottagit en anmälan från den undersökande läkaren, på eget initiativ tar upp ett intagningsärende och fattar beslut däri. Genom vårdintyget underrättar
den undersökande läkaren överläkaren på vederbörande sjukhus om
att det finns en person i behov av vård på sjukhus. Det får då antas
vara en tjänsteplikt för överläkaren att besluta rörande intagningen och
att, om han beslutar att den sjuke skall intagas och denne ej inställer
sig för vård, i sista hand genom polishandräckning låta hämta honom
till sjukhuset. Med denna uppläggning skulle det vara överläkaren som
har ansvaret för att alla vårdbehövande inom sjukhusets upptagningsområde kommer under vård.
Genom en ändring i 35 § ges den läkare som utfärdat vårdintyget
också rätt att påkalla polishandräckning för inställelse på sjukhuset
av dem som avses skola bli intagna där. Den undersökande läkaren har
sålunda tillagts den för en anmälare extraordinära funktionen att icke
blott genom sitt vårdintyg rikta den beslutandes uppmärksamhet på den
vårdhehövande sjuke men därutöver också att med våld föra den enligt
vårdintyget sjuke till beslutsfattaren på sjukhuset. Man ställer sig frågan
om den undersökande läkaren i själva verket avses skola få ställning
som sökande i intagningsärendet. I så fall skulle det formella ansvaret
för att alla som behöver vård får sådan vara spritt på alla de läkare
som kan utfärda vårdintyg. Eventuellt måste då genom en instruktionsregel konstrueras en tjänsteplikt för distriktsläkaren att tillse att alla
vårdbehövande inom hans distrikt får den psykiatriska vård de behöver,
oavsett vad patienten själv kan vilja.
En tredje ~öjlighet är att ställa socialnämnden som representant för
kommunen i blickpunkten. I socialutredningens förslag till socialtjänstlag (2 § andra stycket) anges kommunen ha det yttersta ansvaret för
att de som vistas i kommunen får den hjälp de behöver. Det synes svårt
för kommunen att fullgöra denna skyldighet, om den icke kan hos intagningsbeslutande myndighet anhängiggöra frågan om den psykiskt
sjukes intagande för vård enligt LSPV.
Enligt min mening är det otillfredsställande att lagförslaget i realiteten
lämnar öppet vem det är som enligt den nya ordningen skall bära ansvaret för att alla psykiskt sjuka som enligt lagens regler är i behov av
vård får denna vård. Fråga är om ett förfarande som syftar till frihetsberövande. Det vore önskvärt att lagen gåve klarare besked om sättet
för ett intagningsärendes anhängiggörande.
27 Riksdagen 1979/80. I sam/. Nr. I. Del B
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5§
Lagrådet:
I tredje stycket föreslås att vårdintyget skall innehålla uppgift om
vem som begärt intyget. Intagningsförfarandet är enligt förslaget byggt
på att behörig läkare utfärdar vårdintyg efter undersökning av den sjuke
och att läkaren förutsätts därpå inlämna vårdintyget till den överläkare
som kan besluta om tvångsintagning. Det är alltså här inte fråga om
det eljest vanligen förekommande förfarandet att en enskild hos läkare
"begär"' ett intyg som den enskilde därpå avser att använda för visst
ändamål. Omläggningen av intagningsförfarandet med borttagande av
ansökningen har bl. a. motiverats med att man vill undvika att den enskilde skall behöva ansöka om att en nära anhörig skall underkastas ett
frihetsberövande. Det står icke i överensstämmelse härmed att den enskilde i stället för att vara sökande i intagningsärendet nu skall på vårdintyget namnges som initiativtagare.
Tilläggas kan att, om det föreskrivs i denna paragraf att uppgiften
skall lämnas, det blir fråga om en formföreskrift enligt 8 §. Uppfylles
icke kravet kan vårdintyget ej läggas till grund för intagning.
Föreskriften om att intyget skall vara avfattat enligt fastställt formulär har karaktär av verkställighetsföreskrift.
Lagrådet vill på angivna skäl förorda att tredje stycket utgår. Om en
bestämmelse rörande initiativtagaren anses icke kunna avvaras kan föreskrift härom meddelas i förordning. En författningsbestämmelse bör
under al\a omständigheter ej avse "vem som har begärt intyget"' utan
"vem som har påkallat läkarundersökningen".

6§
Lagrådet:
I arbetsgruppens specialmotivering, till vilken departementschefen hänvisar, görs i anslutning till denna paragraf uttalanden som innebär att
regeln i fjärde stycket skall kunna tillämpas på den som bereds vård
med stöd av 2 §. Regeln är emellertid uttryckligen begränsad till fall då
patienten är intagen för vård på egen begäran. Den som vårdas med stöd
av 2 § kan alltså inte beredas fortsatt vård vid samma klinik med stöd av
1 § på grund av vårdintyg som har utfärdats av läkare vid kliniken. Om
en möjlighet till avsteg från tredje stycket anses önskvärd även i dessa
konverteringsfall fordras ett tillägg till fjärde stycket, exempelvis genom
att efter orden "'på egen begäran" infogas "eller med stöd av 2 §".

7§
Lagrådet:
Enligt denna paragraf kan polismyndighet i vissa fall omhänderta
den som sannolikt lider av psykisk sjukdom och är farlig för annans
personliga säkerhet eller eget liv. Paragrafen kan tillämpas på den som
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missbrukar alkohol eller narkotika, men endast om det föreligger sannolika skäl för att han också lider av psykisk sjukdom. Beträffande andra
missbrukare ger lagen inte polismyndigheten någon rätt att ingripa. Av
arbetsgruppens specialmotivering framgår att bestämmelserna i LOB
har ansetts ge tillräckliga möjligheter i detta hänseende. Med anledning
härav må framhållas att LOB medger omhändertagande endast av den
som påträffas på eller i anslutning till allmän plats. Även i fråga om
den som anträffas på enskilt område har polisen vissa möjligheter att
ingripa som led i sin brottsbekämpande verksamhet. Dessa möjligheter
täcker dock inte alla situationer då en missbrukare, som skulle kunna
beredas vård enligt 2 §, utgör en omedelbar fara för annans personliga
säkerhet eller eget liv. Mot bakgrund härav bör möjlighet finnas till
omhändertagande genom polisen även i fråga om missbrukare. Detta
skulle kunna uppnås genom att första stycket ges följande lydelse:
"Föreligga sannolika skäl för att någon lider av psykisk sjukdom
eller till följd av missbruk av alkohol eller narkotika är i trängande
behov av avgiftning och psykiatrisk vård i samband med denna samt för
att han är farlig för annans personliga säkerhet eller eget liv, äger polismyndighet omhändertaga honom, om fara är i dröjsmål."
Om första stycket ändras på detta sätt bör tredje meningen i andra
stycket jämkas så att det framgår att den endast gäller för fall som
avses i 1 §. I fråga om missbrukare som anses böra beredas vård enligt
2 § torde nämligen någon möjlighet till förenklat vårdintyg inte vara påkallad. 1 enlighet härmed kunde meningen inledas på följande sätt: "I fall
som avses i 1 § behöver vårdintyg beträffande den omhändertagne icke
innehålla annat än uttalande att sannolika skäl föreligga för att han på
grund av. _."
8 och 9 §§
Lagrådet:
Beslut om vård enligt lagen kan grundas antingen på I § eller på 2 §.
Om beslutet grundas på 2 § gäller vissa särbestämmelser beträffande
prövning av besvär och tid för utskrivning. Enligt 34 a § skall läkares
beslut enligt 8 eller 9 § utformas på sådant sätt att det framgår om det
grundas på l eller 2 §. Även den vårdintygsskrivande läkaren måste ta
ställning till denna fråga, eftersom vårdintyget enligt 5 § skall ha olika
innehåll beroende på vilken av de båda paragraferna som anses tilllämplig.
En fråga som inte klart besvaras av lagtexten är om intagningsbeslut
eller beslut om fortsatt vård får grundas på 1 § när vårdintyget hänvisar till 2 § och omvänt. Uttalanden i motiven synes tyda på att detta
inte skall vara tillåtet. Prövningen enligt 8 och 9 §§ torde alltså endast
böra avse frågan om grund för intagning och fortsatt vård föreligger
enligt den paragraf som vårdintyget bygger på. Härav följer att nytt
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vårdintyg fordras för att värd skall kunna beredas med stöd av den andra
paragrafen. Den angivna principen bör komma till uttryck i lagtexten.
Meningen är att frågor som rör den som har intagits med stöd av 2 §
skall handläggas siirskilt skyndsamt. Sålunda föreslås i 21 § tredje stycket
att psykiatriska niimnden skall pröva besvär över bl. a. läkares intagningsbeslut i sådant fall senast på fjärde dagen efter det att besvären
kom in till nämnden. Mot bakgrund härav vill lagrådet ifrågasätta om
inte för dessa patienter en kortare maximitid än den föreslagna borde
föreskrivas för överläkarens prövning enligt 9 §.
Av motsvarande skäl som lagrådet anför vid 16 § bör förutsättningarna för fortsatt vård av den som har intagits med stöd av 2 § uttryckas
på annat sätt än genom en hänvisning till villkoren för beredande av
vård enligt lagen.
Mot bakgrund av det nu anförda föreslår lagrådet följande ändringar
i den remitterade lagtexten.
8 § första stycket bör ges följande utformning:
"överensstämmer vårdintyget med föreskrifterna i 5-7 § § och föreligga sannolika skäl för att vård på sjukhus kan beredas med stöd av
1 § eller, om vårdintyget har det innehåll som anges i 5 § andra stycket,
med stöd av 2 §, får den som vårdintyget avser intagas på sjukhus."
9 § första och tredje styckena torde kunna ersättas av följande två
stycken:
"Beslutas enligt 8 § intagning med stöd av 1 §, skall överläkaren efter
undersökning av patienten snarast möjligt och senast åttonde dagen efter
intagningsbeslutet pröva, om vård kan beredas patienten med stöd av
1 §. Finner överläkaren att detta är fallet, skall han besluta att patienten
även i fortsättningen skall vara intagen på sjukhuset. I annat fall skall
han omedelbart utskriva patienten.
Beslutas enligt 8 § intagning med stöd av 2 §, skall överläkaren efter
undersökning av patienten snarast möjligt och senast fjärde dagen efter
intagningsbeslutet pröva, om patienten är i behov av psykiatrisk vård.
Finner överläkaren att detta är fallet, skall han besluta att patienten även
i fortsättningen skall vara intagen på sjukhuset. J annat fall skall han
omedelbart utskriva patienten."
9 § andra stycket blir då paragrafens tredje stycke och bör inledas med
orden "Den prövning som avses i första eller andra stycket skall
i stället ... "
16 §
Lagrådet:
Avgörande för utskrivning är enligt gällande rätt huruvida förutsättningar enligt 1 § för att bereda patienten vård föreligger eller ej. I förslaget borttas visserligen hänvisningen till 1 § men bestämmande är
alltjämt om vårdförutsättningarna finns kvar.
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Detta förfaringssätt passar i fråga om den som är intagen enligt I §.
Då utskrivning av missbrukare skall prövas är det emellertid föga ändamålsenligt. Villkoren för intagning enligt 2 § avser bl. a. att ett trängande behov av avgiftning skall föreligga. Om det gäller en missbrukare av
alkohol kan det mest trängande behovet av avgiftning vara tillgodosett
då den akuta förgiftningsfasen är överstånden. Måhända kvarstår alltjämt ett trängande behov av psykiatrisk vård, men enbart förekomsten
härav, sedan den omedelbara avgiftningen är genomförd, utgör icke tillräcklig grund för ett kvarhållande, om det för ett kvarhållande skall
fordras att intagningsrekvisiten alltjämt är uppfyllda. Av motiven synes
framgå att avsikten icke är att patienten skall utskrivas så snart den
akuta förgiftningen upphört. Med den utformning paragrafen erhållit
enligt lagrådsremissen är detta emellertid oundvikligt. Om man vill
bereda missbrukarklientelet någon vård utöver den som kan ges under den egentliga avgiftningsfasen, ter det sig därför nödvändigt att ändra utskrivningsbestämmelserna så att det blir möjligt att kvarhålla en
missbrukare beträffande vilken intagningsrekvisitet avgiftningsbehov
brister. Att ge avkall på kravet på behov av psykiatrisk vård bör däremot inte komma i fråga.
Första stycket torde böra reglera endast utskrivning av patienter som
intagits enligt I §. Första meningen bör därför med viss jämkning i
övrigt inledas: "Den som beretts vård med stöd av I § jämlikt beslut
enligt 9 § eller på grund av domstols förordnande skall ofördröjligen
utskrivas från vården, om ... "
Bestämmelserna rörande utskrivning av patienter som intagits enligt
2 § torde böra samlas i ett andra stycke. Om såsom ovan anförts tyngdpunkten därvid läggs på behovet av psykiatrisk vård kan stycket ges
följande lydelse:
"Den som beretts vård enligt 2 § skall utskrivas från vården när behov
av psykiatrisk vård icke längre föreligger, dock senast fyra veckor från
dagen för in tagnings beslutet."
18 §
Lagrådet:

överläkares skyldighet att underrätta den som enligt första stycket
får ansöka om utskrivning bör icke vara beroende av att patienten
själv givit till känna att han ej längre vill vårdas enligt lagen. Tredje
meningen i andra stycket kan utgå, om andra meningen inledes sålunda:
"Om patient som avses i 17 § andra stycket eller annan, som enligt
första stycket får ansöka om utskrivning av patienten, ger till känna
önskan att vården enligt denna lag skall upphöra, skall han ... "
20 a §
Lagrådet:
Det i denna paragraf beskrivna anmälningsförfarandet får antas re-
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sultera i att psykiatriska nämnden i det enskilda fallet beslutar antingen
att lägga anmälningen till handlingarna eller att ta upp ett ärende avseende utskrivning eller försöksutskrivning av patienten. Ingetdera beslutet innefattar myndighetsutövning eller är enligt 22 § överklagbart.
Först det avgörande som träffas i ett enligt andra stycket upptaget
ärende blir överklagbart, förutsatt att avgörandet innebär att utskrivning
eller utskrivning på försök icke skall ske.
21 och 22 §
Lagrådet:
Om vad lagrådet föreslagit beträffande 9 § godtages bör i 21 § första
stycket och 22 § första stycket orden "tredje stycket" efter "9 §" utgå.
Petren:
överklagbara är endast beslut som är negativa för patienten, främst
beslut som innebär att intagning skall ske eller utskrivning vägras. Om
däremot överläkare eller psykiatrisk nämnd beslutar att ej intaga patient
eller medger utskrivning finns icke någon klagomöjlighet. Med hänsyn
till det yttersta ansvar som pålägges kommunen för dem som vistas i
kommunen, kunde ifrågasättas om icke även vårdintresset skulle få
komma till tals. Departementschefen säger sig i den blivande socialtjänstpropositionen skola återkomma till de närmare reglerna för kommunens yttersta ansvar. I samband därmed torde kunna avgöras om
kommunen skall utrustas med klagorätt i dessa sammanhang för att
trygga vård vid sjukhus för den som kommunen anser behöva sådan
vård.
34 §

Lagrådet:
Som motiv för den i andra stycket föreslagna ändringen anförs i
arbetsgruppens rapport att särskilda omröstningsregler gäller när nämndemän ingår i hovrätt och att dessa regler inte bör gälla för psykiatrisk
nämnd och centrala psykiatriska nämnden. När nämndemän ingår i hovrätt tillämpas enligt 29 kap. 1 § tredje stycket rättegångsbalken en särskild omröstningsordning. Däremot är reglerna i 29 kap. 3 och 4 §§ om
vilken mening som skall gälla desamma vare sig nämndemän ingår i
domstolen eller inte. Hänvisningen i LSPV torde endast omfatta dessa
regler. Rättegångsbalkens bestämmelser om omröstningsordningen, som
bl. a. innebär att den yngste ledamoten skall säga sin mening först, lämpar sig inte för tillämpning i nämnderna. På grund härav är den föreslagna lagändringen överflödig och ägnad att inge en oriktig uppfattning om hänvisningens räckvidd. Lagrådet föreslår därför att ändringen
i andra stycket begränsas till vad som föranleds av att nämnderna byter
namn.
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36 a §
Martenius och Petren:
Under hänvisning till vad vi anfört vid 23 ~ LVU föreslår vi att förevarande paragraf erhåller följande lydelse:
"Har berusningsmedel, injektionsspruta eller kanyl, som kan användas
för insprutning i mlinniskokroppen, omhändertagits hos patient med
stöd av 13 §, får överläkaren besluta att egendomen skall tillfalla staten.
I beslutet skall ägaren tillerkännas ersättning för egendomen med belopp
motsvarande dess värde.
Anträffas egendom som anges i första stycket inom sjukhus, där patienter vårdas med stöd av denna lag, får sjukhusdirektören eller styresmannen för sjukhuset, om känd ägare till egendomen ej finns, besluta
att denna skall tillfalla staten.
Mot beslut om förfogande enligt första eller andra stycket får talan
föras hos Jänsrätten genom besvär."
Sven Nyman och Knutsson:
Efter mönster av vad vi har föreslagit vid 23 § L VU föreslås att hänvisningen i första stycket till 1958 års lag begränsas att avse 2 § 1 första
stycket.
Uppgiften att låta förstöra eller försälja egendom som omhändertagits enligt andra stycket torde böra ankomma på den som har omhändertagit egendomen, inte på överläkaren. Detta bör klargöras genom
tillägg av följande mening till andra stycket: "Vad som där föreskrivs
om överläkaren skall i stället gälla den som omhändertagit egendomen."

övergångsbestämmelserna
Lagrådet:
Genom den ändring som föreslås i 24 § begränsas besvärsrätten för
patient som inte längre vårdas med stöd av Jagen till en tid av tre
veckor från dagen för utskrivningen. För patient som har utskrivits
före ikraftträdandet bör gälla en övergångstid innan denna regel blir
tillämplig. Detta kan åstadkommas genom en övergångsbestämmelse av
följande lydelse:
"Utan hinder av 24 § får talan enligt 21 eller 22 § föras under tre
veckor från ikraftträdandet."
Bestämmelser om utskrivningsnämnd och psykiatriska nämnden finns
även i annan lagstiftning än LSPV, såsom 44, 45, 47 och 49 §§ Jagen
(1967: 940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda samt
22 och 28 §§ passlagen (1978: 302). Med hänsyn härtill synes bland
övergångsbestämmelserna böra tas upp en föreskrift av följande lydelse:
"föreskrift i lag eller annan författning om utskrivningsnämnd skall
i stället gälla psykiatrisk nämnd, och föreskrift om psykiatriska nämnden skall gälla centrala psykiatriska nämnden."
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Förslaget till lag om ändring i rättshjälpslagen (1972: 429)
Ingressen
Lagrådet:
Om såsom lagrådet föreslår även 44 och 45 §§ rättshjälpslagen ändras,
bör ingressens avfattning ändras i enlighet därmed.
41 §
Lagrådet:
l enlighet med den terminologi, som brukas i prop. 1978179: 90 bör
paragrafen inledas på följande sätt: "Rättshjälp genom offentligt biträde
beviljas i mål eller ärende ... "
Om lagrådets förslag om ändring av rubriken till LSPV godtas, bör
i förevarande paragraf 1 den där omtalade lagen benämnas ''lagen ( 1966:
293) om psykiatrisk vård i vissa fall m. m."
I 3 bör, om lagrådets förslag vid 8 och 9 §§ LVU godtas, "6 §"
utgå.
Vidare är att märka att lagrådet vid 20 § LVU föreslagit att besvär
~kall få anföras över socialnämndens alla beslut som rör placeringen av
den som bereds vård enligt lagen, och inte bara sådana beslut som innebär att den unge skall flyttas från det hem där han vistas. Godtas detta
förslag erfordras motsvarande ändring i reglerna om rättshjälp genom
offentligt biträde. Lagrådet föreslår därför att i punkt 3 orden "vid
talan mot beslut att enligt 11 § samma lag flytta den unge från det hem
där han vistas" byts ut mot "vid talan enligt 20 § första stycket 1 samma
lag."

42 §
Lagrådet:
Reglerna om rättshjälp genom offentligt biträde i rättshjälpslagen är
så uppbyggda att i 41 § beskrivs de slag av mål och ärenden, i vilka
denna rättshjälpsform kan komma till användning, i 42 § förutsättning-

arna för förordnande av biträde, i 43 § förfarandet vid förordnande av
biträde och förordnande myndighet samt i 44 och 45 §§ biträdets
ställning, ersättning, befogenheter m. m.
I paragrafen sägs enligt förslaget att offentligt biträde skall utses "för
den som åtgärden avser" under vissa omständigheter. Av vad som anförts rörande detta uttryck (se bl. a. prop. 1978/79: 90 s. 116-117 och
där anvisade ställen i prop. 1972: 132 samt prop. 1978/79: 90 s. 121)
kan slutas att därmed åsyftas den som är föremål för det frihetsberövande ingreppet, dvs. patienten i psykiatrisk vård, den psykiskt utvecklingsstörde, alkoholmissbrukaren, den för samhällsvård omhändertagne, den
på vissa anstalter intagne, utlänningen, den villkorligt dömde, den på
kriminalvårdsanstalt intagne, den om vars utlämning är fråga etc. Regel-
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mässigt är det också denna person som är part i det mål eller ärende,
varom är fråga. Motiveringen för denna rättshjälpsform är just att den
som befinner sig i detta utsatta läge behöver stöd av en utomstående.
Till följd härav kan i ärende angående samhällsvård biträde icke förordnas för vårdnadshavaren. I praxis har i stället vårdnadshavare som
velat motsätta sig omhändertagande enligt BvL ansetts kunna få allmän
rättshjälp. Offentligt biträde tillerkännes i lagen inga speciella processuella funktioner bortsett från en rätt att föranstalta om utredning
enligt 45 §. Biträdet kan sålunda inte framställa några yrkanden i målet
eller ärendet och har ej heller besvärsrätt.
Att biträdet på detta sätt är knutet till den åtgärden avser och ej till
den som är part i vederbörande mål eller ärende kan bli av betydelse.
Enligt 18 § LSPV tår vissa anhöriga till patient göra ansökan om patientens utskrivning från vård enligt LSPV. Den anhörige och ej patienten
blir part i ett sådant utskrivningsärende, men det är likväl patienten
och ej den anhörige (parten) som får hjälp av biträdet. På samma sätt
är det i mål om omhändertagande för samhällsvård barnet som får biträde, oavsett om barnet har partsställning och oberoende av vilken
ställning föräldrar eller annan vårdnadshavare intar i målet.
Enligt motiven till de nu föreslagna ändringarna i rättshjälpslagen skall
offentligt biträde i mål och ärenden enligt LVU kunna utses för såväl
vårdnadshavaren som barnet. Tanken synes vara att uttrycket "den som
åtgärden avser" i dessa mål och ärenden skall tolkas som omfattande
inte bara den person som är föremål för frihetsberövande utan också
dennes vårdnadshavare. Den sålunda åsyftade utvidgade innebörden av
denna term har i lagtexten endast kommit till uttryck indirekt, genom
den nya föreskriften om gemensamt biträde i det föreslagna andra
stycket i paragrafen.
Lagrådet vill för sin del förorda att paragrafen avfattas så att det av
den direkt framgår att även vårdnadshavaren skall kunna beviljas rättshjälp genom offentligt biträde i mål enligt LVU. Därför föreslås att
paragrafen med anpassning till den terminologi i rättshjälpslagen, som
föreslagits i prop. 1978179: 90, erhåller följande lydelse:
"Rättshjälp genom offentligt biträde skall beviljas den som åtgärden
1
avser och i mål eller ärende som avses i 41 § 3 även vårdnadshavare,
om det ej måste antagas att behov av biträde saknas."
Regeln om förordnande av gemensamt biträde torde böra överflyttas
till 44 § första stycket, som reglerar vem som skall förordnas till biträde. Nämnda stycke fordrar också viss omformulering med hänsyn
till att offentligt biträde kan förordnas även för annan än den som
åtgärden avser. Stycket bör erhålla följande lydelse:
"Har den som beviljats rättshjälp enligt 41 § själv till offentligt biträde
föreslagit någon som är lämplig, skall denne förordnas, om ej hans anlitande skulle medföra avsevärt ökade kostnader eller i övrigt särskilda
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skäl föranleder annat. Om både den unge och vårdnadshavaren beviljats
rättshjälp i mål eller ärende som avses i 41 § 3 och ej motstridiga intressen föreligger mellan dem, förordnas gemensamt biträde."
I 45 § första stycket bör av skäl som framgår av det föregående i
första meningen orden "som åtgärden avser" utbytas mot "som beviljats
rättshjälpen". Andra meningen innehåller regler om en särskild form av
rättshjälp. Meningen kan därför lämpligen bilda ett eget stycke.
Vad lagrådet här föreslagit torde inte behöva föranleda någon jämkning av forumregeln i 3 § tredje stycket i avfattningen enligt prop.
1978179: 90.
43 ~
Lagrådet:
Rättshjälp genom offentligt biträde skall enligt 42 § beviljas, om det
ej måste antas att biträde ej behövs. Vederbörande myndighet måste
därför alltid pröva frågan om rättshjälp ex officio. Ansökningen tjänar
närmast det syftet att underrätta myndigheten om hur den sökande själv
ser på rättshjälpsbehovet och att överhuvud tillföra myndigheten material till belysning av rättshjälpsärendet.
Med hänsyn härtill och efter mönster av 18 a § och 39 § första stycket
i den lydelse som föreslås i prop. 1978/79: 90 torde första stycket böra
erhålla följande avfattning:
"Rättshjälp genom offentligt biträde beviljas efter ansökan eller då
annars anledning föreligger. Ansökan får göras av den som kan beviljas
rättshjälp och i mål eller ärende som anges i 41 § 1 även av annan som
får föra talan i målet eller ärendet."
Andra stycket torde böra inledas sålunda: "Rättshjälp beviljas och
biträde förordnas av den myndighet ... "
Lagrådet vill i detta sammanhang erinra om sitt uttalande i sitt protokoll den 29 november 1978 (se prop. 1978179: 90 s. 498-500) av innebörd att statsråd ej bör tilldelas uppgiften att förordna offentligt biträde.
Fjärde stycket torde böra inledas: "Rättshjälpen utgår även när ... "
Femte stycket bör inledas: "Ansökan om rättshjälp genom offentligt
biträde ges in till den myndighet som handlägger målet eller ärendet.
Gäller ansökan ärende som avses i ... "
Sjätte stycket bör erhålla följande lydelse:
"Myndighet som inte själv får bevilja rättshjälpen skall till behörig
myndighet med eget yttrande överlämna ingiven ansökan med därvid
fogade handlingar eller anmäla behovet av rättshjälp."

övergångsbestämmelserna
Lagrådet:
Att 42 § skall tillämpas i sin nya lydelse vid prövningen av fråga om
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offentligt biträde enligt 41 § 4 eller 5 i den äldre lydelsen behöver inte
uttryckligen utsägas och stadgandet härom i 2 andra meningen bör därför utgå. Däremot bör det klargöras att ett sådant rättshjälpsärende vid
tillämpningen av de nya reglerna i 42--44 § § skall likställas med ärende
enligt 41 § 3 i den nya lydelsen. På grund härav föreslås att andra meningen i punkten 2 ges följande lydelse: "Härvid tillämpas vad som i
42-44 §§ föreskrivs om mål eller ärende som avses i 41 § 3."

Förslaget till lag om ändring i brottsbalken
övergångsbestämmelserna
Lagrådet:
Enligt de övergångsbestämmelser som föreslås till LVU skall förebyggande åtgärder eller omhändertagande för samhällsvård som beslutats
med stöd av BvL före den 1 januari 1981 kunna bestå längst till den
1 juli 1981. Härtill ansluter punkten 3 i övergångsbestämmelserna till
förevarande lag. Denna regel gäller emellertid endast omhändertagande
för samhällsvård. Om den unge är föremål för förebyggande åtgärder
enligt BvL kan alltså domstol inte efter den I januari 1981 med stöd av
31 kap. 1 § i den äldre lydelsen överlämna honom till vård enligt BvL.
Dessa åtgärder kan å andra sidan göra vårdåtgärder inom socialtjänsten
onödiga. Domstolen kan då finna att förutsättningar saknas för överlämnande till vård med stöd av 31 kap. I § i den nya lydelsen. För att
sådana icke önskvärda effekter skall undvikas bör punkten 3 närmare
anpassas till övergångsbestämmelserna i LVU. Lagrådet föreslår att den
ges följande utformning:
"Har före den 1 januari 1981 beslutats om förebyggande åtgärder eller
omhändertagande för samhällsvård enligt barnavårdslagen (1960: 97)
får, om åtgärderna eller vården består vid tiden för domen, 31 kap. 1 §
i dess äldre lydelse tillämpas till utgången av juni 1981."
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Lagrådsremiss om vård utan samtycke inom
vård;

socialtjän~t

och sjuk-

beslutad den 18 december 1978.

Regeringen överlämnar for lagrf1dets yttrande de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.
På regeringens vägnar

GABRIEL ROMANUS
Lars Grönwall

Lagrådsremissens huvudsakliga innehall
Ett arbete pågår med att genomgripande föriindra den sociala vi1rdlagstiftningen. Nuvarande barnavårdslag, nykterhetsvärdslag och socialhjälpslag avses bli ersatta av en ny socialtjänstlag som skall vara gemensam för hela vårdområdet. En viktig fråga i arbetet pi\ socialtjiinstn:formcn
gäller möjligheterna att vårda den enskilde utan hans samtycke.
I lagrådsremissen föreslås en lag med siirskilda bestiimmelser om vfad
av unga. som inte kan ges behi)vlig värd med eget eller föriildrarnas
samtycke. Vård med stöd av lagen skall beredas den som iir under 18 :"ir.
om brister i omsorgen om den unge eller hans eget beteende medför risker
för hans hälsa eller utveckling. För den som behöver vård på grund av sitt
beteende kan vård med stöd av lagen i vissa fall beslutas tills den unge
fyller 20 år.
Vården beslutas av länsrätten efter ansökan av socialnämnden. Kan
länsrättens beslut inte avvaktas. får nämnden i vissa fall besluta att omedelbart omhänderta den unge. Sådant beslut skall underställas länsriittens
prövning.
Beslut om omhiindertagande eller om vård enligt lagen medför riitt for
socialnämnden att bestiimma hur vården skall ordnas och var den unge
~;kail

vistas under vårdtiden. Nämnden skall noga följa v1'mlen av den unge

och regelbundet pröva om värd enligt lagen behöver best1'1. I fråga om unga
som bereds värd p1'1 grund av sitt eget beteende skall nämnden minst en
gång i halvåret besluta om vården skall fortsätta. När vård enligt lagen inte
fängre behövs. skall nämnden förklara vården avslutad.
För personer över 20 års i\lder skall det inte längre finnas mi.~jlighet att
I
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hcsluta om v!1rd utan samtycke enligt sociallagstiftningen. I stiillet flircslf1s
att lagen ( 1966: 293) om heredande av sluten psykiatrisk vfml i vissa fall
( LSPV) skall göras om till lag om psykiatrisk vi:inl och
i vissa fall ( LPM ).

v~ird

av mi'ishrukarc

Enligt lagfi\rslaget skall den som missbrukar alkohol eller narkotika
kunna beredas värd oberoende av samtycke om han till följd av missbruket
iir i triingande behov av avgiftning och psykiatrisk v?lrd i samband mt:d
denna. och utehliven vt1rd skulle innehiira allvarlig fara for hans hiiba eller
liv eller for annans personliga siikerhet eller hiilsa. Vfad med stöd av lagen
skall kunna pt1gi'1 i högst fyra veckor. Som regel skall sjukhuset meddela
socialniimnden om intagning av en missbrukare. Socialniimnden blir skyldig att uppriitta en plan för den vftrd som missbrukaren kan behöva efter
det att sjukhusvistelsen har upphört. Den misshrukare som for värd enligt
den nya regeln fiir riitt till siirskilt snabh hesviirsprövning.
Niir det giiller psykiskt sjuka ger bestiimmelserna i LPM samma miijlighell!r till tvfrngsingripande som LSPY.
I avvaktan pii en kommande iiversyn av lagstiftningen föresl!1s vissa
andra lagiindringar. Bestiimmelsen om ansökan som förutsiittning for intagning pä sjukhus slopas. Möjlighet iippnas att bereda vfird vid andra institutioner iin de sjukhus som nu omfi.1ttas av lagen. Ändrade regler forcsli1s
vidare i hl. a. de s. k. konverteringsfallen. Reglerna om utskrivning och
uhkrivning pft f"iirsiik rnr ett nf1got ändrat innehfill.
De nuvarande utskrivningsniimnderna för en avseviirl ökad roll i bevakningen av patienternas riittssiikerhe!. Niimnderna ffir diirvid fler lekmannaledamöter. Bl. a. skall en kdamot ha siirskild erfarenhet av sociala frftgor.
Niimnderna byta också namn till psykiatriska niimnder.
Slutligen inneh<'dler lagr:'.1dsremissen förslag om ökad anviindning av
offentligt bitriide i m;'d och iircnden om v;'trd oberoende av samtycke hl. a.
enligt den siirskilda lagen fiir unga och enligt LPM samt förslag om
följdiindringar i bl. a. brottsbalken.

vis~a
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Utdrag
SOCIALDEPARTEMENTET

PROTOKOLL
vid regeringssammanträde
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Närvarande: statsråden Mundeho (ordförande). Wikström. Friggcbo.
Huss, Wahlberg. Enlund. Lindahl. Winther. De Geer, Cars. Gabriel Romanus, Bondestam
Fiircdragandc: statsrt1det Gahriel Romanus

Lagrådsremiss om vård utan samtycke inom socialtjänst och sjukvård
1 Inledning
I. I Bakgrund
Socialvarden regleras f. n. huvudsakligen i lagen ( 1954: 579) om nykterhetsvltrd (NvL), lagen ( 1956: 2) om socialhjiilp (ShjL) samt i barnavårdslagen ( 1960: 97) (BvLJ. Av dessa innehäller NvL och BvL iiven regler om
möjlighet att vidta vårdatgärder mot den enskildes vilja. Vid sidan av dessa
bestiimmelser finns ännu en lag pf1 socialvårdsområuet som meuger vftrd
utan samtycke, niimligen lagen ( 1964: 450) om åtgiirder viu samhiillsfarlig
asocialitet (AsocU.
Sjukvf1rden regleras friimst genom sjukväruslagen ( 1962: 242). Vid sidan
av den finns på sjukvf1rdens område vissa lagar med regler om i vilka fall
sjukvf\rd får meddelas oheroende av den sjukes samtycke. Friimst miirks
hiir l<1gcn ( 1%6: 2931 om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall
(LSPVJ.
Srn.:ialutredningcn' tillsattes f\r 1968 för att göra en allmän översyn av
den sOl:iala vi\rdlagstiftningen. Utreuningen har i juni 1977 avliimnat sitt
slutbetiinkande tSOU 1977: 40) Socialtjiinst och socialförsiikringstilliigg.
Lagar och motiv. Hetiinkandct innehåller bl. a. förslag till socialtjiinstlag
med regler om socialtjiinstens mftl, det kommunala ansvaret samt riktlinjer
för socialniimmls uppgifter och verksamhet. Vidare ingår förslag till socialniimndslag med niirmare regler om socialtjiinstcns vcrkstiillandt: organ.
Led<llllÖlcr vid hetänkamlets avliimnande r. d. landshövdingen Thure Andersson,
ordförande. förbundsmdforanden Sven Ahlgrcn. lantlstin!,(sdirektören Gillis Albinsson. ryri\chefen Ingemar Andersson. förhumlsordforanden Bengt Blomdahl. riksdagsledamoten Lars llenrikson. direktiiren Gunnar KrantL, riksdagsledamiitenrn
Erik Larsson. Hlcnda Littmarck och Grethc Lundhlad, hovrättsrädct Nils Mangärd,
förhundsordföranden Inga Sylvander och r. d. riksdagsledamoten Daniel Wiklund.
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Hiirutiiver fiircsEir utredningen en lag med siirskilda hestiimmelser om
v[ird av under;\rig med regler om vi'lrd utan samtycke i siirskilda fall.
Utredningen föresliir iiven iindringar i riittshjiilpslagen ( 1972: 429) i syfte all
vidga riinen till offentligt hitdde i mål och iin.:nden enligt den siirskilda
vfadlagen. I fi.irslagen ing<'1r iiven hestiimmelser om överliimnande för v;·ird
inom socialtjiinsten som pi1foljd for hrott av unga.
I l'ri'iga om de vuxna misshrukarna har soci;llutredningen ansett att
sm:iallagstiftningen i fortsiittningen inte skall innehi\lla n[1gra hestiimmelser
om vt1rd utan samtycke. L;tredningen har hiinvisat till att den psykiatriska
v{ml som kan genomföras med stöd av LSPV ger möjlighet att ta om hand
s{1dana alkohol- och narkotikasjuka som det ocksii friin socialviirdens
synpunkter framstar som mest angeliiget att ohcroende av eget samtycke
snabbt kunna ge en tids institutionell vi\rd och hehandling. För att na en
kontinuitet i värden och en samverkan mellan socialtjiinsten od1 sjukviirden har utredningen föreslagit att en bestiimmelse om ett samriidsforfarande skall tas in i LSPV.
Socialutredningens förslag till lag med siirskilda bestämmelser om vf1rd
av underärig samt till ändringar i riittshjiilpslagen, LSPY och brottshalkcn
bör fogas till protokollet i detta iirende som hi/aga I.
En minoritet inom utredningen har gett sitt stöd ät ett alternativt framlagt förslag till besUimmclser om värd inom socialtjänsten oberoende av
samtycke för den som genom missbruk av beroendeframkallande medel iir
i trängande behov av värd.
En expertgrupp2 som tillsattes är 1973 for att göra en översyn av LSPY
har i novemher 1977 till socialstyrelsen överlämnat ett förslag till Lag om
viss psykiatrisk vftrd (Socialstyrelsen redovisar 1977: 14). f'iirslaget har
hiirefter överliimnats till regeringen och remissbehandlats. Här bör ocksf1
niimnas att 1971 iirs utredning om behandling av psykiskt avvikande i
december 1977 till justitieministern har överlämnat betiinkandet (SOLJ
1977: 23) Psykiskt störda lagövertriidare. Betänkandet, som hl. a. innchi'iller förslag till ändringar i LSPV, har remissbehandlats.
Genom beslut den 21 septemher 1977 tillkallade dävarande socialministern en siirskild arbetsgrupp'.' med uppgift att pft grundval av bl. a. socialutredningens förslag och remissbehandlingen av detta redovisa ett beslutsunderlag for regeringens ställningstagande i frägor om värd utan samtycke av
vuxna missbrukare av alkohol och narkotika inom socialvftrd och sjukvård
m.m.
Arhetsgruppen har i maj 1978 avgett en rapport (Os S 1978: 8) Vfird utan
samtycke inom socialvärd och sjuk värd. Rapporten bör fogas till protokollet i detta ärende som hi/aga 2.
Byråchefen Hörje Langton, ordförande, medicinalrildet Hans-Gunnar I .cche, t. f.
hyråchefen Jan Ording, avdelningsdirektören Lars-Arvid Frithiof. överläkaren Rut
Johansson och överläkaren Ulla Edin.
3 Departementsrådet Lars Gri.inwall, ordförande, departementsråden Nils Magnusson och Bu Svensson samt byråchefen Börje Langton.
2
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Rapporten innehåller utöver arbebgruppens eg~aftirslag en redovisning
av giillande lagstiftning, utredningsförslag och remissynpunkter. Jag vill
diirfor hiinvisa till rapporten i dessa avseenden. En särskild.sammanstiillning har gjorts av remissinstansernas synpunkter pt1 soc'ialtitrcdningens
förslag niir det gäller dels värd av underMiga oberoende av samtycke i de
delar som inte omfattas av arbetsgruppens rapport. dels rätten till offentligt
bitriide i dessa fall. Sammans!Hllningen hör fogas till protokollet i detta
iircnde som hila~a 3.
Som en ytterligare bakgrund till överviigandena i fri1gorna om värd utan
samtycke ger jag i det följande en översikt över huvudtankarna i socialutredningens förslag. Dessa kommer i allt väsentligt att ligga till grund för
stiillningstagandena i den blivande propositionen om soeialtjiinsten.

1.2 i'lärmare om socialutredningens förslag
Sä länge som vi har haft en socialvärdslagstiftning här i landet har
bestämmelser getts för varje vardomräde för sig. Mot denna vad man
skulle kunna kalla funktionella uppdelning av socialvärden har svarat en
nämndorganisation med en niimnd för varje vånlomräde.
Så småningom förändrades synen på socialvården. Helhetssynen började tillämpas. Den innebär all en enskilds eller en grupps sociala situation
och de svårigheter han eller gruppen har skall ses i förhållande till hela den
sociala miljön. Socialarbetaren skall sträva efter all finna en samlad lösning på den enskildes eller gmppens totala situation. Den synen ptt vårdoch behandlingsarbetet kom i konflikt med en lagstiftning som är strikt
knuten till vårdområden. Ett första steg mot att skapa en bällre samordning togs genom lagen ( 1970: 296) om social centralnämnd m. m. Härigenom öppnades möjlighet för kommunerna att införa en enhetlig nämndorganisation, dvs. en enda nämnd skulle i princip svara för socialvården i
kommunerna.
Socialutredningens förslag innebär en anpassning till den förändring i
synen på socialvården som har inträtt. Utredningen tar bort de sista
resterna av en funktionsindelad socialvärd och föreslår att en enda lag .
.1·ocialtjänstlaRen. skall reglera verksamheten. Genom denna lag ersätts
BvL. NvL, ShjL och lagen (1976: 381) om barnomsorg. Utredningen vill
också avskaffa begreppet socialvärd. Verksamheten skall i fortsättningen
benämnas socialtjänst. Med en i.ikad satsning på att förebygga och ändra
socialt ogynnsamma förhållanden i samhället och med en fortsatt inriktning på service ger begreppet socialvård, som för tankarna närmast till mer
passiva avhjälpande åtgärder för den enskilde, en alltför begränsad beskrivning av verksamheten.
Inom socialtjänsten faller även fosterbarnsvården. Utredningen har föreslagit att bestämmelserna om de barn som bereds vård och fostran
annat enskilt hem än vårdnadshavarens skall tas in i föräldrabalken.
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Till socialtjlinstlagen ansluter utredningens förslag om en slicialnlimndslag som tar upp bestiimmclscr om nämndorganisationcn. Utredningen föreslår en enhetlig organisation. ett förslag som ansluter till den utveckling
som redan har iigt rum i kommunerna. Socialniimndslagen innehi'ilkr ock sa
hcstämmclser om förfarandet vid n~imnd, om tystnadsplikt ~ich ~1m socialregister.
Utgt111gspunkten för utredningens förslag när det giiller harn och ungdom
har varit att socialniimndens insatser st1 långt möjligt skall komma till ständ
i samverkan med föriildrarna och den unge sjlilv, om han iir tillr;ickligt
gammal. För de fall dh insatser inte kan göras pt1 frivillig viig föresltir
utredningen all det i en separat lag, lagen med siirskilda hestiimmelser om
vård av undertirig, skall tas in hcstiimmelser som ger niimnden möjlighet
alt anordna vhn.1 av den som inte har fyllt 18 tir oberoende av samtycke.
1.2. I Socia/1jii11sllago1

En utgf111gspunkt för utredningens lagför~lag har varit all finna best~im
melser som ansluter till en hclht:tssyn inom värd- och behandlingsarbetet
och som ger vida möjligheter att anpassa insatser och r1tgiirder till den
enskildes behov. Samtidigt har det varit en viktig förutsiittning all bestämmelserna skapar garantier för all den enskilde far det stöd och den hj;ilp
som han behöver.
1 lagens inledande bestämmelser anges målet för verksamheten samt
kommunernas ansvar för denna. Häri sägs bl. a. att samhiillets socialtjänst
skall pi\ demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet. jiimlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Verksamheten skall bygga pt1 respekt för m;inniskornas
självbestämmanderätt och integritet och inriktas pä all frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Varje kommun skall svara for
socialtjänsten inom sitt omr:'tde och ha det yttersta ansvaret för att de som
vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.
Nu nämnda besliimmelser anger ramen för socialtjänsten. Inom denna
ram får kommunen anordna socialtjänsten efter egna förutsättningar och
behov. Utredningen har dock funnit att vissa av socialtjänstens uppgifter
är så betydelsefulla att de bör anges särskilt i lagen. Dessa uppgifter bl. a. att medverka i samhällsplaneringen, ge information om socialtjänsten
i kommunen och lämna upplysningar, rä<l, stöd, vård samt ekonomisk och
annan hjälp till familjer och enskilda som behöver det - blir härigenom
obligatoriska.
I utredningens lagförslag anges också un<ler vilka förutsiillningar det
skall föreligga en rätt för den enskilde all få stö<l och hjälp från socialnämnden.
Lagen innehåller vidare bestämmelser med allmänna riktlinjer för socialtjänsten. Bestämmelserna ansluter till de uppgifter som enligt utredningens förslag skall vara obligatoriska för kommunen. Sålunda anges
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riktlinjer för socialniimndens medverkan i samhällsplaneringen, dess uppsiikande vcrksamhcl, formerna för niimndens samverkan med den enskilde
och med andra samhiillsorgan och exempel pi\ sociala tjiinster som bör
finnas.
I lagen anges vidare siirskilt vissa kommunala ansvarsomrt1den och
kommunens uppgifter inom dessa. Sälunda ges bestämmelser om barnomsorgen. äldreomsorgen och annan siirskild omsorg. Lagförslaget reglerar
även vissa resurser inom socialtjänsten. Bl. a. ges besliimmelser om familjehem och om andra hem för viird och hoende samt om fördelningen av
ansvaret för dessa mellan kommun och landstingskummun. De senare
bestiimmelserna innebär att det behov av hem för vfird eller boende som iir
gemensam! for kommunerna inom ett landstingsomri1de skall tillgodoses
av landstingskommunen och kommunerna i omrfalct. Behovet av hem och
ansvaret för deras inriittande och drifl skall redovisas i en plan. som
upprättas av landstingskommunen och kommunern_a i omrildet gemensamt
m:h redovisas för fansstyrclsen.
Lagen innehäller slutligen hestämmelser om enskilds ersiittningsskyldighet i vissa fall för mottagen ekonomisk eller annan hjiilp. ordningen för
prövning av sädana frägor samt bestämmelser om tillsyn och hesviir m. m.
I .2 .2 Sucia/11ii11111dslage11

Enligt den föreslagna socialtjänstlagen skall i va1:ie kommun finnas en
socialniimnd för all fullgöra kommunens uppgifter inom sncialtjiinsten.
Närmare bestnmmelser om nämnden ges i socialnämndslagen. Lagen upptar bestämmelser om niimndens sammansättning. möjligheten till delegation av heslut. handläggning av iirenden, utfamnande av uppgifter om
enskilds förhällanden och om socialniimnds register.
Beträffande socialniimndcn görs 3 kap. kommunallagen ( 1977: 179) tillfamplig i vid omfattning.
I fr~1ga om handliiggningen av ärenden understryks vil...ten av skyndsam
utredning. fortlöpande underrättelser till den enskilde om de anteckningar
som görs om honom samt betryggande förvaring av uppgifter och handlingar om enskilds förhällamlen.
Förvaltningslagens ( 1971: 29<1) regler om jäv. om omhud och hitriide.
Viigle<lning av part. tolk oc:h remiss skall vara tillämpliga i alla förekommande iirenden. I ärenden som innebär myndighetsutövning skall liven
gmla förvaltningslagens regler om parts rätt till insyn, kommunikation,
parts rätt att meddela sig muntligen, beslutsmotivering. riittelse av beslut
och om ansvar.
Socialnämndslagen avses o<.:ksti innehltlla sådana bestämmelser om sekretess pä socialtjänstens område som inte regleras i den planerade nya
sekretesslagen.
Slutligen innehåller förslaget till socialniimndslag regler om registerfi"iring som alla är iignade att si\ långt möjligt skydda den enskildes integritet.
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HI. a. fiiresli'ls hlir att anteckningar och andra uppgifter i personakt som
tillhör socialnlimnds personregister skall gallras ut viss tid efter det sista
anteckningen i akten gjordes.

1.3 Lagrådsremissen
Lagstiftning om viird utan samtycke stiiller särskilt höga krav pä rlittssiikerhct och pli reglernas tekniska utformning. Jag anser det därför angelliget att de förslag till ny lagstiftning i frägorna om vård utan samtycke som
har utarbetats nu granskas av lagrtidct innan propositionen om den nya
so.:iallagstiftningen förefäggs riksdagen.

2

Allmän motivering

2.J Värdena\" unga
2.1./. lnlt'd11i11g

Som framgi1r av vad jag har sagt tidigare innebär socialutredningens
förslag all de nuvarande tre viirdlagarna skall ersättas av en lagstiftning
som hlir gemensam för de tidigare skilda vhrdomrt1dena. Någon motsvarighet till hillillsvarande RvL kommer diirmed inte all finnas i framtiden.
Förslaget lir ett av ncra ullryck för den helhetssyn som kommer all vara
grundlliggamk för den framtida socialtjänsten. 1 den föreslagna socialtjiinstlagen. som i stor utstrlickning frir karaktären av ramlag. understryks
bl. a. att verksamheten inom sm:ialtjänsten skall bygga pä respekt för
miinniskornas självbestämmanderätt och integritet. Som en följd av detta
anges att socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och
genomföras tillsammans med honom. Socialtjiinstlagen innehäller i motsats till bl. a. 1'<vL och RvL inga bestämmelser om tvtingsvard av den
enskilde. De möjligheter till vard utan den enskildes samtycke inom socialtjlinsten som utredningen anser att man mas te ha även i framtiden.
niimligen niir det gliller barn och ungdom. föreslt\s bli reglerade i en
särskild lag - lagen med särskilda bestämmelser om vt\rd av unueriirig

<LVU).
Som jag

~llcrkommer

till i avsnitt 2.2 delar jag socialutredningens upp-

fattning att den nya so.:ialtjänstlagstiftningen inte bör ge möjlighet till vi'1rd
utan samtycke när det gliller vuxna vtirdbchövande. 1 fråga om barn och
ungdom räder det dock inga delade meningar om all samhället inte kan
franh~inda sig riitten att ingripa till de ungas skydd. om nödviindigt med
t vi1ng. Socialutredningen föres lär all beslut om säd an vi1rd skall fattas av
länsrätt efter ansökan av socialnämnden. fog ansluter mig i likhet med de
allra flesta remissinstanserna till denna konstruktion som skiljer sig friin
Bvl.:s. diir beslut i första instans fattas av nämnden själv. Jag 1'1terkommer i
det följande niirmare till föruts~ittningarna för värd utan samtycke av barn
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och ungdom liksom till reglerna om förfarandet ni. m. Med frivillighet och
medbestiimmande som utgängspunkter för den nya sociallagstiftningcn iir
det enligt min mening naturligt all meddela de nödvändiga lvfmgsbestämmelserna i en särskild lag vid sidan av den centrala ramlag sori1 skall vara
gemensam för olika värdomräden. Jag ansluter mig följaktligen till socialutredningens förslag i detta hänseende. I den proposition om sm:ialtjänsten
som enligt vad jag senare kommer att föreslå skall föreläggas riksdagen
kommer stiillning att tas till den framtida sociallagstiftningens utformning i
övrigt.
2./.2 Lag<'ll.I' grunder

Enligt BvL är barnavårdsnämnden skyldig att vidta förebyggande ätgiirder eller omhänderta den unge för samhällsvi\rd om det föreligger sädana
förhållanden i frilga om den unges hemförhi'lllanden eller hans eget beteende som anges i 25 (se avsnitt 2.1.3 ). Denna skyldighet att ingripa iir
ovillkorlig. Nämnden skall vidta åtgärder med stöd av lagen vare sig
föräldrarna samtycker till dessa eller inte. Är omständigheterna s[idana att
barnet bör tas om hand för samhällsvärd. skall nämnden besluta om detta
oberoende av om föräldrarna samtycker till en placering utanför hemmet

*

eller inte.
I socialutredningens förslag har utgångspunkten för lagstiftningen varit
något annorlunda. Liksom när det gäller vuxna vilrdhehövande skall i
vården av harn och ungdom socialtjänstens insatser stl lfmgt möjligt ges i
frivilliga former och i samarbete med den unge och hans föräldrar.
Samhället har emellertid ett särskilt ansvar för barn och ungdom. LVU
avser därför att ge samhället möjlighet att ge barn och ungdom den trygghet som ligger i att de alltid kan fä den vhrd och behandling som de
behöver. LVU kompletterar socialtjänstlagen i situationer dt1 de frivilliga
insatser som kan ges med stöd av socialtjänstlagen är otillriickliga. LV U
skall med andra ord tilfämpas först när det har visat sig att det inte gar att fä
samtycke till den vtird som är nödvändig för den unge.
Det helt övervägande antalet remissinstanser som har yttrat sig över
utredningens förslag har tillstyrkt den utformning av lagen som utredningen har föreslagit eller lämnat denna utan erinran. Hit hör hl. a. !lertakt
kommuner, socialstyrelsen. kammarrätten i Sundsvall, flertalet liinsstyrclser. Kommunförbundet. Landstingsförbundet, LO och TCO.
Nägra remissinstanser. diiribland JO, har pekat pi\ att den av socialutredningen valda metodiken leder till att nämndens möjligheter att pi1 liingre
sikt planera för barnets värd kan komma att hegriinsas. Samtyi:ker föriildrarna till de åtgiirder som nämnden föreslår, kan således barnet inte ges
värd med stöd av L VU. Nämnden kan därmed inte utöva den befogenhet
att bestämma över barnet och dess förhållanden som man hade haft om
barnet hade varit omhändertaget. Det finns en risk för att födldrarna tar
tillbaka sitt samtycke också när den värd man tidigare har enats om är
mycket angelägen.

I0
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t::nligl min mening

m~1stc

det finnas bestiimrnclsC>r SLllll skyddar harnet

rr;in godtyckliga och fi.ir harnet skaJliga avhrntt i v:ird1:n. Det iir ock<\
viktigt att niimnden ges s{1dana befogenheter att den vid ht'lwv kan hindra
störande ingrepp i v~1nkn. Detta hiir emellertid vara möjligt att uppni1 utan
att man fr:ingill" den systematik som utredningen har föreslagit.
Socialutredningens förslag innchiir att en ovillkorlig fiirutsiitt11i11g fiir
lagens tilliimpning ilr att samtycke till v:1rden inte har kunnat

n~is.

lkt finns

erm·llertid enligt min mening situationl.'r di1 vi1rd med stiid av LYLI hiir
kunna komma i fr~1ga. även om föriiklrarna di1 vi1rdcn aktualiseras formdlt
samtycker till denna. Man kan sidedcs inte hortsc fran all omsliindighelL'rna ibland kan vara siidana att det mastc antagas att ett liimnat samtyd,e
inte ilr allvarligt menat och dii det kan befaras att förilldrarna redan kort tid
efter dd att samtycke har famnats kommer att vilja ta barnet tillbaJ..a fri1n
det hem cfar niimnden tiinkcr varda barnet. Jag vill vidare il"ritgasiitta om
barnets riill till trygghet och omvardnad alltid tillriickligt kan tillglldoses
niir efter upptiicktcn av en sv:1r barnmisshandel vi1rdens utformning och
hestimd blir beroende av ett medgivande som fi.irmdrarna har bnt sig.
tvingade att famna i en pressad situation. Ett annat exempel iir risJ..en fiir
all föriildrar som gravt misshrukar alJ..ohol eller narkotika och i cl I skede
kan v~ra villiga att medverka till att nödviindig v;hd utom hemmet kommer
till stäm! en kort tid diirefter begiir tillbaka barnet eller ptt annat siitt griper
in i vårdens utformning till skada för barnet. Man måste också föruhe all
ungdomar som har begf1t1 brott eller iir missbrukare och diirför behöver
vt1rd kan vilja samtycka till vården fast1in de redan frfm början har liinkt
undandra sig vårdt:n senare.
De anförda exemplen visar enligt min mening att det lir niidv1indigt all
lagstiftningen ges en siidan utformning all den unge kan tillförslihas en
obruten värd under den tid som nämnden finner behövlig. Som jag kommer
att beröra närmare i det följande öppnar lagen visserligen möjlighet all
omedelbart ta barnet om hand för vi'ml. om förutsiittningar för fortsatt v;"trd
pä frivillig grund inte längre föreligger. Omständigheterna kan emellertid
vara si1dana att n1imnden inte hinner vidta en sädan åtgärd i tid for alt
hindra ett skadligt avbrntt i vtmlen.
Jag vill emellertid samtidigt framhålla att man inom socialtj~insten i
första hand skall söka ge barnet trygghet och omvilrdnad gcnoni stöd- och
hjälpåtgärdcr i hemmet. Även i sitt1ationcr då barnet mäste beredas en tids
värd i annat enskilt hem eller i institution är ju avsikten som regel att
barnet sä snart förutsättningar för det föreligger skall Merknyta gemenskapen med föräldrarna. Föräldrarna bör si1 11mgt möjligt fä vara med och
besluta om insatsernas art och värdens utformning. Det ligger ett stort
v1irdc i all föräldrarna. även när barnet ges vård utanför det egna hemmet.
tillsammans med nämnden far behillla ansvaret för barnet. Man kan enligt
min mening inte bortse frtm de negativa verkningar el! beslut om värd med
stöd av LVU kan fä i situationer där det är föräldrarnas uppriktiga mening
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all pa allt siill medverka till en niidvlindig forlindrihg av barneh forhallanden.
Kan det emelk:rtid antas alt fiiriildrarn;! ello:r i fiirekommandc fall den
unge sjiilv inte kommer att vilja medverka till vi1rden unJn den I id som
niimnden bedömer niidviindig. bör niimnden i vissa fall kunna ansiika lws
liinsriillcn om v;1rd med stöd av LVLJ. liven om det linns ett formdlt
samtycke till vi·irden niir denna aktualiseras. Som en förutslittning för
lagens tilliimpning bör giilla all det kan antas att behövlig v:1nl ej kan ges pi1
f1ivillig viig.

2 .1.3 Fiir111.1ii1111i11gar.fi'ir 1·1ircl
Barnaviirdsniimndcn iir enligt nuvarande regler skyldig all vidta forebyggande iitgiirder eller besluta om samhlillsv~ird under forutsiit tningar som

*BvL. Dessa är uppdelade pii 1v:1 huvudfall. 8estiirrnnclserna i
*al avser stiledes brister i barnets hemforhällandcn. Atgiirdcr skall

anges i 25

25

vidtas om n:lgon som inte har fyllt 18 rir misshandlas i hemmet eller annars
dlir behandlas p;I sadant sätt all hans kroppsliga eller själsliga hiilsa utsiills
för fara. I 2."i

*

a)

anges liven den situationen all barnets utveckling iiven-

tyras p;1 grund av förlildrarnas oHimplighet som fostrare eller bristande
form äga att fostra barnet.
I 2."i ~ b) behandlas förhållanden som giillcr den unges eget beteende.
Där anges som grund för åtgiirder att någon som inte har fyllt 20 är på
grund av brottslig gärning, sedeslöst levnadssiitt, underlii.tenhct att försörja
sig iirligt, missbruk av beroendeframkallande medel eller av annan jiimforlig anledning iir i behov av särskilda tillriittaförande åtgärder fr~rn samhiillets sida.
För den som har fyllt 18 år och bcgätt brottslig giirning ges i 25

*andra

stycket en i viss män avvikande n:glering. Denna har kommit till för all
undvika att genom en generell regel föra lagövertriidare i tildrarna över 18
i\r in under BvL:s regler. I andra stycket anges stllunda att brouslig giirning
inte för utgöra grund för ingripande med stöd av HvL. om inte den unges
livsföring i övrigt utgör tillräcklig anledning därtill eller sädant ingripande
med

h~insyn

till pägaendc behandling enligt 8vL eller av annan särskild

anledning måste anses lämpligast för hans tillrättaförande.
Socialutredningen har på motsvarande sätt föreslagit att underårig som
inte kan ges behövlig vård på annat sätt skall kunna beredas värd med stöd
av LVU i två fall. Dels om brister i omsorgen om den undcriirige eller
annat förhållande i hemmet medför fara för hans hälsa eller utvc1.:kling
(punkt I). Dels om den underårige utsätter sig för allvarlig fara i sådant
hänseende genom missbruk av beroendeframkallande medel. brottslig
verksamhet eller annat därmed jämförbart beteende (punkt 2).
Enligt socialutredningens förslag skall socialnämnden ägna särskild uppmärksamhet åt barns och ungdoms uppväxtförhållanden. Nämnden skall
genom förebyggande insatser och genom ett rikt utbud av individuella
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stild- och hjiilrins;1tser p;1 allt s;i1t medverka till att dL' unga bL'reds tr~·gga
uppviixtfiirh:llbmkn m:h gyn11samma kvnadsbetingelser i iivrigL Som
utredningen piirL'kar iir det en viktig fiiru1sii1tning för allt behandlingsarbete alt linna siidana former för samhiillets insatser att man kan na en
förtroendefull samvL'rkan med den man vill hjiilra.
En utveckling av de langsiktigt förebyggande insatserna l)Ch uppsökande
verksamhet hiir tillsamman~ med cll vidgat utbud av sociala tjiinster leda
till att behovet ;iv insatsL'r mot den enskildes vilja pii sikt minskar. Slllll jag
har antytt tidigare iir del iindi1 uppenbar! att det inte helt g:ir att undvika
situationer d~1 uen unge behöver omedelbar hjiilp a\' socialtjiinsten men
föriildrarnas eller den unges medvnkan inte stiir att fa. Samhiillct m;1ste
diirfor i framtiden liksom nu i vissa situationer kunna vidta f1tgiinler till
skydd för den unge.

*

Syftet med bestiirnmelserna i 25 bl BvL :ir att tillgodose den unges
behov av värd men ocksh att förhindra för samhiillet skadliga beteenden. I
likhet med niira nog alla remissinstanser som har uttalat sig i fri'i.gan
ansluter jag mig till socialutredningens uppfattning att insatser inom socialtjänsten mot den enskildes vilja enbart skall ha sin grund i ett behov av
vfird. Som bl. a. karnmarrtitten i Göteborg har framhällit i sitt remissyttrande fär det inte vara en angefagenhct för srn:ialtjänsten att tillgodose samhiillsskyddet.
Riitten att vidta värdinsatser mot den enskildes vilja lir niira förbunden
med förälders vtmlnadsrätt som den har utformats i föräldrabalken. I
denna ligger inbyggd en rätt för barnet till trygga förh~1llanden. Samhällets
barnavärdande organ har jämte föräldrarna ett ansvar för att barn och
ungdom fär god värd och omvimlnad. Barnet kan pt1 grnnd av brister i
omsorgen fri'i.n föräldrarnas sida utsiittas för fara till hälsa eller utveckling.
Många unga för också under uppvi.ixttidcn svärighcter som inte kan hemi.istras med biständ enbart frf1n föriildrarnas sida. Samhiillet skall i stidana
fall erbjuda sin medverkan for att undanröja vad som kan äventyra den
unges hälsa eller utveckling. Ofta finns det förutsättningar att ge den unge
den behövliga värden i samförstånd med föräldrarna och den unge sji.ilv. I
andra fall mfiste samhället ges möjlighet att gä in vid sidan av föri.Udrarna
och med sädana befogenheter att en utveckling som är ogynnsam för den
unge kan förhindras. Behöver den unge samhällets bistånd. bör det alltst1
finnas möjlighet att bereda honom vi1rd. även om samtycke till värden inte
ghr att fä. Samhället m1\ste kunna vidta ätgärder till skydd för den unge, om
brister i omsorgen eller annat förhållande i hemmet medför fara för barnets
hälsa eller utveckling.
Samhället måste också ha ett ansvar för att den unge inte skadas genom
sitt eget beteende. Den unges bristande mognad kan i förening med en
social missanpassning leda till att han skadas till sin hälsa eller sin ut veckling. Ocksfi i sådana fall bör det vara en skyldighet för samhället att vidta
behövliga åtgärder till skydd för den unge. Jag anser således i likhet med
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socialutredningen att om den unge genom missbruk av beroendcframkalhmde medel. brollslig verksamhet eller annat diirmed jiimförbart beteende
utsiittcr sig för allvarlig fara till hiilsa eller utveckling .. -.;i1 bör samhiillct
kunna bereda honom viird iivcn om det inte finns samtycke till vimlcn.
Remissinstanscrna har i allmiinhet inte haft niigot att erinra nlllt det siit l
varpf1 socialutredningen har beskrivit grunderna fiir sarnhiillcls insatser.
N<'1gra Hinsstyrclser iir dock kritiska till utredningens fi.irslag atl det skall
föreligga allrnr/ig fora för den unges hiilsa eller ut veckling för v[1rd med
stöd av I

*första stycket 2. Man menar bl. a. all samhiilkl mi1slc kunna

ingripa pä ett tidigt stadium mot ungdom som visar tendenser att skada sig
gc1llJm sitt beteende. dvs. redan da fara föreligger för den unge-; hiilsa eller
utveckling.
Att vi\rd med stiid av LVLI skall kunna komma i fraga vid bl. a. missbruk
av beroendeframkallande medel Hir enligt min mening in1c inncbiira all
varje missbruk skall kunna utgiira grund för lagens tilbmpning. Det iir fiir.'it
niir missbruket blir ett pi1tagligt hot mot den unges hiilsa eller utve.:kling.
som samhiillct skall kunna vidta vardiitgiirdcr utan samtyckl'. Inte heller
behöver va1:je brottslig giirning pi1kalla vi'1rdinsatscr med stiid av I. V l;. Hlir
det ä andra sidan fri1ga om upprepad brottslighet eller cl! mycket allvarligt
brnll är det tydligt att samhiillet

m~1ste

kunna gripa in iivcn nwl l'iiriildrar-

nas och den unges vilja.
Jag anser det viktigt att den hiir angivna bl·gränsningcn l'ramgar redan av
lagen. En tillfrcdsstiillandc avgränsning ni1s om man som -.;ocialutredningen har föreslagit gör bestämmelsen tillämplig endast i de fall det l"i.ircligger
en al/\'{/r/ig fara för den unges hälsa eller ut veckling. En s~1dan bcgriinsning
av lagens tillämpningsomräde far dock inte leda till all socialniimndcn över
huvud taget vidtar atgärdcr först i ett sent skede. Det iir samhiillcts uppgift
att bistt1 den unge stl snart han behöver stöd och hjälp. [)etta torde niislan
alltid vara fallet om den unge har börjat missbruka alkohol, narkotika e. d.
eller han har begiitt brott som inte iir reni bagatellartat. Samhiillet bör
emellertid kunna vidta vard:1tgiirdcr utan hans samtycke bara niir del
föreligger en allvarlig fara för den unges hiilsa eller utveckling.
Jag i1lcrkommer i specialmotiveringen med ytterligare synpunkter pi1
grunderna för ingripande.
Sammanfa11ningwis vill jag framhalla all det övergripande syftet med
lagen är att till skydd för den unge tillförsiikra honom den nödviindiga
värden. även i situationer diir samtycke till vf1rden inte föreligger. Be~tiim
melsernas syfte iir att ge samhiillets barnavi1rdandc organ möjlighet och
skyldighet att dels bitriida eller tillfälligt ersiitta fi.iriildrar vars viirdinsatscr
är otillriickliga (I ~ första stycket Il. dels bisti1 den unge i fall diir han
genom sitt beteende utsiiller sig för fara till sin hiilsa eller ut veckling (I ~
första stycki.:t 2). Jag ansluter mig sMedcs liksom socialutredningen (ich
remissinstanscrna till den nuvarande systematiken att hiinfiira grunderna
till brister i omsorgen om den unge och den unges eget beteende.
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:!.1.4 Aldcrsgrii11.11·r
BvL har i princip tvi! ;i)Jersgriinser niir Jet giiller ingripanden. I 25
fallen giillcr I 8 tir

Slllll

iivre griins. 25

* al

*bl -- fallen avser dem som inte har

fyllt 20 ;·,r. Tidigare beslutad samh;illsvtird skall upphöra senast niir den
unge har fyllt 18 iir. Men om den unge har omhiindcrtagits med stöd av

25 *bl efter 1.kt han har fyllt 15 tir. skall samhiillsv;1rden upphöra senast
tre

~ir

efter omhiimlcrtagandct. Det innebiir all vtirden i dcs!'.a fall kan

p~1gi'1

i liingsta foll tills den unge fyller 23 {1r.
Socialutredningen har föreslagit all en enda f'ddersgriins, I!< ;·1r. skall
giilla for lagcns tilliimpning. Bcstiimmelserna om

v~1rdt1tgiirJer

med stöd av

lagen betriiffande barn och ungdom har enligt utredningen ett starkt samband med reglerna om omyndighct och vanlnad. Utredningen har bl. a. av
Jetta skiil ansett det följdriktigt att möjligheterna till i1tgärder med stöd av
lagen begriinsas av de regler
förii!Jrabalken.

0111

UtredningL·n~

vtl!"dnad och omynllighet som i;:iillcr enligt

förslag inncbiir bl. a. att viirJ som har heslu-

t:1ts och pf1bii1jats innan den unge fyller 18 itr skall upphöra senast d;'1 den
unge ni1r denna tdder.
1'iir det giillcr beshrt

lllll v~mt

som grundas pi1 brister i omsorgen om den

unge finns det giv.:tvis inte sLil att fön1rda en liingre vitrdtid iin den som i
dag kan komma i fri1ga enligt Bvl. Det skulle inte vara förenligt med
i;rundcrna för viirden all hila denna bestil även efter det att den unge har
uppnatt myndig idder l'eh saledes inte längre stitr under foriildrarnas

v~1rd

nad.
Ni!r det Jiiremot gilller silllationer df1 viirden har beslutats med anledning av den unges eget beteende har rcmissopinionen varit övervägande
kritisk till utredningens förslag. Man har inte ansel\ det acceptahdl att en
behandling som har beslutats och miihiinda frarngängsrikt

p~'ibiir:iats

skall

avbrytas den dag d:1 den unge fyller 18 [ir, om han dit vägrar medverka i
varden.
Den arbetsgrupp im1m kanslihuset som tillkallalles av min företriidare
for att redovisa ett besl11tsunderlag i fri1gorna om värd utan samtycke inom
socialviird m:h sj11k\·i1rd har haft sitt uppdrag begriinsat till vuxna missbrukare. Arbetsgruppen föreslar emellertid under hiinvisning till det samband
som utformningen av v{1rJen av unga har med
grupper att Vitrd

~om

v~irden

av andra missbrukar-

har bcslutah med stöd av I.V l.I pii grund av den

unges eget betcende skall f{1 fortsiitta iivcn om ftldersgriinsen 18 i1r överskrids.
Jag kan i allt viisentligt dela den kritik som har riktats mot socialutredningens förslag i denna del. Visserligen kan pit principiella grunder hiivdas
all vard med sti.id av lagen inte i 11<igot fall bör kunna pf1g:°1 efter det den
unge har fyllt 18 iir. En regel med si1dant innehiill skulle dock kunna
medföra allvarlig skada rör den unge i situationer dä fortsatt viird är
nödvilndig. men diir den unge bl. a. beroende p[i

~in

ungdom inte iir

motiverad för insatser i frivilliga former. Regeln kan ockst1 komma att leda
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till att socialnämnden underlåter att ansöka om vård med stöd av lagen
hcträffande unga som snart skall fylla 18 år. Möjligheterna att ge unga
lagövertriidare en adekvat värd kan därmed allvarligt begränsas. Starka
skäl talar däri"ör enligt min mening för att vfad som har beslutats och inletts
innan den unge har fyllt 18 är skall kunna slutföras.
När det gäller frågan om vt!rd ocksä skall kunna beslutas beträffande den
som har fyllt 18 år har fttskilliga remissinstanser uttalat oro för att utredningens förslag kan komma att få allvarliga konsekvenser for de unga
missbrukare och lagövertriidan: som nu kan beredas värd med stöd av
BvL. Remiss instanserna har framhtillit att utredningens förslag kan komma
att leda till en överströmning frfm socialvttrden till kriminalvarden och tlen
slutna psykiatriska vrirtlen. Och man har päpekat att tlen vård som kan ges
inom kriminalv~1rd och sjuk värd ofta är sämre lämpad att ästadkomma en
sm:ial rehabilitering av unga som mognar sen! än tk värd- och behandlingsmi~jligheler som finns att tillgi1 inom socialtjänsten.
Den tidigare nämnda arbetsgruppen har i sin rapport ansett att det finns
anledning att tilläta att v{1rd enligt LVU inleds även efter 18 ars ålder. En
förutsiittning bör 1fa enligt arhetsgruppen vara att värd inom socialtjänsten
iir klan överlägsen den som kan ges på annat hiill. alltsä den psykiatriska
värden eller kriminalvitrden. Arbetsgruppen menar dock att det inte bör
komma i fråga att !äta värden pägi1 med stöd av LVU längre än tills den
unge har fyllt 20 är.
Som remissinstanserna har visat pä måste frågan om möjligheterna till
värd utan samty1.:ke inom socialtjänsten efter 18 ärs alder ses mot bakgrund
av de alternativa värdmöjligheter som finns. I fräga om vården av de vuxna
missbrukarna vill jag hänvisa till vad som anförs i avsnill 2.2. Genom
ändringar i den psykiatriska tvtmgslagstiftningen skapas särskilda former
för att omhänderta den som misshnrkar alkohol eller narkotika för avgiftning. Tvi1ngsvi1rden skall ha kort varaktighet och .följas av rehahiliterande
och stödjande insatser inom socialtj~insten i frivilliga former. De bestämmelser Slim föreslås för vfm.Jen av förelriidesvis vuxna missbrukare är
enligt min mi:ning oftast mindre lämpliga för unga missbrukare i åldrarna
18-~0 tir. Missbruket hos dessa ungdomar har inte sällan sin grund i
brislantlc social anpassning i förening med en försenad mognad. Ofta är det
sv~irt all pä kort tid motivera dessa ungdomar för fortsatt värd i frivilliga
former. I sllillct kan en liingre tids placering med intensiva stöd- och
hjiilpinsatser behövas. De resurser som finns att tillgä inom barn- och
ungdomsv{trden iir anpassade till de ungas särskilda behov och kan därför
ofta pi\ ett hiittre sätt medverka till en social rehabilitering.
Även de unga lagöverträdarna har ofta stort behov av insatser inom
barn- och ungdomsvftrden. En uthyggnad av samhällets socialtj~inst hör
kunna bidra till att dessa unga i ökande utsträckning kan ges stöd och hjiilp
i frivilliga former. Men även här kan förhållandena vara sådana att en
försenad mognad och en bristande motivation för insatser i frivilliga former
nödvändiggör vård även utan den unges eget samtycke.
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Visserligen kan det h;ivdas atl de resurser som finns att tillgti inom
krimi11alvi1rden ;1r tillriickliga för att tillgodose iiven dessa ungas behov av
v[ird. Elt ornh;indertaµande inom kriminalv;irden innehiir ju inte helkr
ni\gon hegriinsning av socialtjiinstens ansvar. Hiir mf1ste emellertid flera
faktl11·er beaktas.
Kriminalv;'1rd i frihet genom skyddstillsyn ger inte fonllsiittningar for att
genlHnfiira en ;indami'dsenlig v;'ird mot den unges egen vilja. Det torde
S:iledes i dag endast i hcgriinsad omfattning vara möjligt alt förena en s<'idan
p;°1foljd med l"iircskriftcr för den dömde att underkasta sig insatser inom
Sli<.:ialvi1rden.
Niir det giiller frihe1shcröva11dc pi11"iiljder som fiingelse eller ungdt1111sfangclse vet man gerwm en l1mfa11a11de hd1andlingsforsk11ing att placering
av en lagiivcrtriidarL· i fiingelse eller annan liknande institution ger smit
möjligheter till resocialisering. Det tycks l11.:ksi1 ha mindre betydelse vilken
form av anstaltsvi1nl man viiljer och vilka behandlingsmetoder som prövas
inom anstalterna. Det sagda torde i viss m{1n giilla iiven tvilngsomhiindertagamle inom SlKialtjiinsten. Insatserna inom socialtjiinsten iir dol:k si'lviil till
sill innchitll som till sin utformning anpassade för all kunna tillgodose
hehoven hl1s de unga Slllll till följd av en försenad mognaJsutveckling eller
av andra sLil har behov av stödjande och hjälpande insatser. Soeia\\jiinsten kan genom de viirJtider som tillämpas Jiir och genom anslutande
insatser i frivilliga former vara bättre ägnaJ att mcJverka till en social
rehabilitering av unga som alltj;imt befinner sig i utveckling. Detta gäller
givetvis inte minst när deras behov av vi'ird är stort. Härtill kommer ockst1
att ett fängelsestraff mänga girnger för Jen unge kan upplevas som så
belastande att det fiirsv~irar en fortsatt rehabilitering.
Vad jag har sagt nu talar för att det bör finnas en möjlighet att besluta l)m
vimt utan samtycke inom socialtjiinsten ockst1 beträffande den som är över
18 l1r. VårJ med stöd av LVU bör s{llcdes kunna beredas även den som har
fyllt 18 fn. om st1dan van\ med hänsyn till den unges behov och personliga
förhällanden i övrigt är uppenbart fämpligare än annan vård. Jag Jelar
arbetsgruppens uppfattning att vård utan samtycke inte bör kunna beslutas
seJan den unge har fyllt :W ttr. Jag återkommer senare till frågan om det bör
vara möjligt att lt1ta v~ird som har beslutats med stöd av LVU före 20tirsdagen fortsätta även en tid därefter.
Jag finner inte anledning att fiireslå nägon direkt motsvarighet till bestämmelsen i 25 ~ andra stycket Bvl som inskränker möjligheterna att
omhänderta den som efter fyllda 18 ttr har gjort sig skyldig till brottslig
gärning. Kravet för att tillämpa LVU på den som är över 18 år bör som jag
nämnde nyss vara att vtird inom socialtjänsten är uppenbart lämpligare än
annan vi\rJ. Detta innebär för denna älderskategori att pä samma sätt som
nu särskilda omstiindigheter mi'lste föreligga för att lagen skall tillämpas vid
brottslig gärning. Det är alltsä inte meningen att vård inom socialtjänsten
med stöd av LVU skall ges en vidare tillämpning vid brottslig gärning än
vad Bvl har i dag.
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Som en följd av mina överväganden hetriiffande itldersgriinserna förL·sliir
jag att den siirskilda lagen skall heniimnas lagen med siirskilda he>.tiimmclser om vilrd av unga (LV LI).
Jag vill till sist p~iminna 11m all pi1fiiljdssystemel f. n. iir fiircmid l"iir
överviiganden p{I grundval av bl. a. ungdomsföngclseutredningcns förslag.
De förändringar av sociallagstiflningen Sl>m evenlllcllt kan aktualiseras
med anledning av det pi1gaende arbt·tet inom kriminalvim!so111ri1det 1'<11 tas
upp till behandling i del sammanhanget. Vissa iindringar i hro1tshalken
(Brll) som föranleds av de nu föreslagna bestiimmclserna 11m vi1rd a\' unga
rn.:h av vuxna behandlas i avsnitt 2.5.

2 .1.5

/11.rn/.\'l'fllll.I" art

Föreligger sådana förhftllanden som anges i 25 ~ Bv L. skall harnavi'1nlsnämnden enligt 26 ~ Bv L såvitt möjligt söka åstadkon1ma riittelse genom en
eller flera förebyggande ätgiirder. De förebyggande ätgiirder som avses iir
hjiilpätgärdcr som innefattar råd och stöd. förmaning och varning, fi.ireskriftcr rörande den unge:s levnadsförhällandcn samt övervakning. Det
grundläggande synsättet iir att mindre ingripande åtgiird skall prövas fiirsl.
Enligt socialutredningens förslag skall förebyggande atgiirder i fortsiittningen inte kunna beslutas mot den enskildes vilja. Till detta förslag har de
allra flesta remissinstanserna anslutit sig. även om det har funnits delade
meningar särskilt i fritga om möjligheterna att anordna övervakning.
För de hjälpiltgärder som i BvL kallas rad och s11"Jd giilkr som sagts
tidigare samma förutsättningar som för omhiindertagande för samhiillsvärd. Som socialutredningen framh~·1ller har niimndens hefogenhet att i
vissa situationer gripa in och ge för~ildrarna och den unge ri1d och stöd i en
svår situation tidigare varit ett viktigt inslag i barn- och ungdomsviirden.
Med en förändrad inriktning av verksamheten mot samförst{rnd och frivillighet har emellertid behovet av att i la!f ange förntsiillningar for si.1dana
hjälpatgärder blivit allt mindre. Enligt min nienirig böi· det stödjande och
rädgivande arbetet inga som el\ naturligt led i det sociala arbetet. Verksamheten bör stä öppen för alla. Det finns inte längre anledning all avgriinsa verksamheten genom att knyta den till s~irskilda i lag angivna förutsiillningar. Räd och stöd bör sälunda enligt min mening ges inom ramen för
den frivilliga verksamhet som nämnden skall hed riva enligt socialtjiinst lagen.
Redan vid tiden för BvL: s tillkomst uttalades tvekan om det fanns behov
av att bchälla.fi"irmanin.1: och 1·ami11.1: som särskilda institut hland de i lagen
angivna förebyggande åtgärderna. Under den tid som Bvl har varit i kraft
har denna tvekan förstärkts. Förmaning och varning har fött allt mindre
utrymme inom socialvärden. Medan det ttr 1970 var omkring I 400 harn
som fick förebyggande åtgärder i form av förmaning och varning. förekom
år 1976 sådana åtgärder endast beträffande 90 barn. Jag anser alt hehöv liga
"påpekanden kan ges inom den stödjande och rädgivandc verksamhet som
2 Riludai:t'n /1)71)/80. I sam/. Nr I. Dd C
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skall ing;1 som ell viktigt ku i socialtjiinsten. Som har framhf1llits av niira
nog alla remissinstanser som har yttrat sig i frt1gan hehövs det inte liingre
nf1gon formell heslu1soruning for all meducla förmaning och varning. lnstitulen hiir diirf'iir utgt1 ur lagstiftningen.
Utn:uningens förslag att urphiiva iiren·11/..11i11gsi11stir1111•1 har hitr:itts eller liimnats utan erinran av hl. a. socialstyrelsen. kammarriitten i Göteborg. flertalet fansstyrelser. Kommunförhundet, Landstingsförhundct.
I.< l. TCO och SACO/SR. Man framhtillcr hl. a. att övervakning inte hör
hemma i en soci;1I verksamhet som priiglas av t'iirtrocmlefull samverkan.
N1·1gra remissinstanscr har emellertid framhi1llit an i möjligheterna till en
differentiering av Mgiirderna ligger en rätlstrygghct som är till gagn för
siiväl föriildrarna som barnet. Om i1tgiirdssystemet begriinsas finns det
enligt dessa instanser en risk för att mer ingripande atgärder än som i och
för sig hade varit p[1kallade m11ste vidtas i avsaknad av mindre ingripande
alternativ. SYtdana synrunkler framförs av bl. a. kammarrätten i Sundsvall.
Även JO stiiller sig fragande till om alla möjligheter all vidta åtgärder till
skydd för barnet bör utgä i fall dit föriildrarnas samtycke inte redan fri:rn
början kan erhiitlas och fulla skiil för vård med stöd av L VU inte föreligger.
Några remissinstanser framhitller all förslaget kan komma all leda till att
allt fler unga i avsaknad av möjligheter till övervakning inom socialtjiinsten
i stiillet kommer att ädömas påföljder som medger tillsyn inom kriminalvilrden. Si1dana synpunkter anförs av bl. a. riksåklagaren och kriminalvärdsstyrelsen. som i övrigt ansluter sig till uppfattningen att det från
socialvärdens synpunkt är mest följdriktigt att ersätta övervakningsinstitutet med frivilligt kontaktmannaskap.
Enligt RvL skall den som har utsetts till övervakare fortlöpande följa den
unges utveckling och uppmärksamma haris levnadsförhållanden och söka
befordrn vad som kan vara till gagn för honom. Övervakaren bör vidare
enligt kungörelsen ( 1960: 593) om övervakning enligt BvL lämna råd, hjälp
och vägledning och sträva efter att söka hygga upp en förtroendefull
kontakt. Övervakaren har emellertid inte några särskilda befogenheter för
det fall vårdnadshavaren motsätter sig hembesök eller på annat sätt vägrar
att medverka till övervakningen. I sådana fall kan övervakaren endast
genom en anmälan till nämnden aktualisera frågan om en mer ingripande
åtgärd än övervakning.
Socialutredningen har i förslaget till socialtjänstlag bland allmänna riktlinjer för socialnämndens verksamhet föreslagit en bestämmelse enligt
vilken socialnämnden med den enskildes samtycke skall kunna utse särskild person (eller familj) med uppgift att hjälpa den enskilde och hans
närmaste i personliga angelägenheter. Jag ansluter mig för egen del till
detta förslag om att utse en kontaktperson i frivilliga former. Jag återkommer närmare till förslaget i den blivande propositionen om socialtjänsten.
Det finns emellertid anledning för mig att här något beröra kontaktpersonens roll när det gäller vården av de unga.
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Möjligheten att förordna kontaktperson är avsedd att kunna utnyttjas i
betydligt fler situationer lin dem som f. n. kan föranleda att en övervakare
förordnas. Kontaktpersonens uppgiftei: kommer i huvudsak att vara desamma som dem som nu ankommer pti övervakare. En viktig uppgift för
kontaktpersonen blir sålede<.; att vara ett personligt stöd åt den unge och
hans familj.
Det kan finnas anledning att utse en kontaktperson dä socialniirnnden
anser att ett barns hernförhi'11landen behövcr iignas särskild uppmlirksamhet utan att det finns sklil för Hingre gäendc åtgiirder. En viktig uppgift för
nlimnden blir att söka vinna forsti;else hos dem som berörs för vlinlet av en
sädan fortlöpande kontakt med en person utanför hemmet. Den situationen kan ocksii förekomma all dcn unges livsföring bedöms vara si1dan
all Slh.:iala stöd- och hjlilpinsatser behövs. Det kan dtt vara en iindamtdsenlig ittgärd att utse i:n kontaktperson för den unge.
En viiscntlig förutsättning för att en kontaktperson skall kunna fullgöra
sina uppgifter lir att han har föriildrarnas och den unges förtroende. Om
nämnden mot den enskildes vilja skulle besluta om en fortlöpande tillsyn,
bi:griinsar det enligt min mening förutsättningarna för kontaktpersonen att
bli det personliga stöd som är en av hans viktigaste uppgifter.
Jag delar inte farhågorna för att åtal kommer att väckas mot unga
pi:rsoner i stön-e utstr1ickning iin vad som i dag är fallet. om övervakningsinstitutet försvinner. Jag vill erinra om att åtal normalt inte skall väckas
mot den som iir under 18 år. Enligt lagen I 1964: 167> med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare kan atal underlf11as st1 snart socialnämnden
vidtar den åtgärd som är himpligast för den unges tillrättaförande. Även
frivilliga ätgärder kan siiledes utgöra grund för ätalsunderlatelse. För unga
lagöverträdare kommer det inom socialtjiinstens ram att finnas rikt varierade stöd- och hjälpinsatscr. Den omstiindigheten all ell tvtmgsinstrumenl
faller b011 ur sociallagstiftningen, hör inte föranleda en ändrad tillämpning
av 1%4 Ms lag. En sådan utveckling vore enligt min mening oförenlig med
del synsiill som präglar lagen.
Det giir givetvis inte att helt bortse rr;m all skyddstillsyn kan komma all
ådömas unga personer i större utsträckning lin vad tidigare har varit fallet.
om möjligheten att st~illa den unge under övervakning inom socialtjiinsten
faller bort. Jag tror emelle11id inte att denna synpunkt bör överdrivas. I de
situationer niir det föreligger uttalade sociala v:irdbehov, vilket ofta är
fallet vid sädan kriminalitet som förutsätts for dom till

skyd~stillsyn.

kan

det iindamtilsenliga med en dom till skyddstillsyn ifrt1gasättas för de ttldrar
det här lir fräga om. En sttdan päföljd skulle kunna skapa konkurrerande
insatser där socialtjiinstens ansvar mi\Sle överv1iga.
Grunden för det stöd och den hjiilp i personliga angelägenheter som
kontaktpersonen skall Himna bör enligt min mening alltid vara den enskildes egen medverkan. Jag är medveten om all i ett inledande skede föräldrarnas eller den unges förståelse för värdet av en sådan kontakt inte alltid
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kan vinnas. S{idana och andra svf1righctcr stiilkr nya krav rti socialtjiinstcn
och aktualiserar hdwvet av en forhiillrad utbildning av dem som i egenskap av kontaktre1v1ner skall histi1 den enskilde.
Förhitllarn.lena kan nf1gon g;111g vara s:1dana att det finns hehov av att
kunna följa den unges forhällanden men att samtycke till förordnande av
kontaktperson inte kan n[1s. Niimnden for i si1dant fall ha sin uppm1irksamhet inriktad ri1 förhf11landcna i hemmet od1 niir omstiindigheterna fl[tkallar
det ta urp fri1gan om v[1rd med stiid av LV LI.
Mot hakgrund av vad jag har sagt nu anser jag i likhet med en stark
remissopinilll1 all hestiimmelser llll1 övervakning inte hör linnas i den nya
s<lciallagstiftningen.
Det förekommer mindre ofta att niimnderna i sin verksamhet meddelar

.fi'ireskrifitr. Niir föreskrift meddelas. sker det oftast i sam hand med heslut
om övervakning. Upphiir övervakningsinstitutet i enlighet med vad jag har
fiirordat i det fiiregäende. minskar samtidigt hchovct av att kunna meddela
föreskrifter.
Jag vill erinra om att en föreskrift som har mi::ddelats av niimnden inte
kan genomföras mot dt:n enskildes vilja. I den framtida so1.:ialtjiinsten skall
de ungas behov av stiid och hjiilp i görligaste miin tillgodoses i samverkan
med fiiriildrarna. I denna verksamhet kommer som ett nalllrligt inslag att
ingii rad od1 förslag saviil till föriildrarna röramh: barnets vi1rd som till den
unge s_hilv. En forutsiittning for all en positiv dTekt skall kunna n~1s iir som
SlKialutredningen framh~iller att förii!Jrarna 01.:h den unge inser hehovet av
ifr<"1gasatt i1tgiird. DL't hlir diirför en viktig 11prgift for so1.:ialn1immkn att
llnna S:tdana arbetsformer att den stödjandl' l)Ch riidgivande verksamheten
kan bli till nytta fiir
som

s~1dan.

fiir~ildrarna

och barnen 01.:h av dem oåsi1 uppfollas

Det finns enligt min mening inte Hingre skiil att knyta niimn-

dens 11prgifter i denna del 1ill i lag angivna fön11sii1tningar. Föreskrift som
förebygg.ande itlgiird bör inte ha 11!igo11 rlats i den nya sociallagstiftningen.
Jag ansluter mig siiledcs .sammanfallningsvis till so1.:ialutredningens i1sikt
att inga slag av fiirl·byggande iitgiirder vidare hiir kunna beslutas mol den
enskildes vilja. Ftireligger sadana förhi1llanden som jag förut har beskrivit
od1 kan n~idviindiga stöd- och hiiilpinsatser inte ges den unge i samri1d med
honom sjiilv och hafö för~ildrar. hör iitgärdcr kunna vid1as for alt hereda
den unge viird utom det qma hemmet. Miijlighetl.'n att hl.'sluta om vi1rd
som innebiir hefogrnhet att skil.ia den ungl.' fri1n hemmet miistc siilunda
finnas iivcn i framtiden.
2.1.n

Viiri/1ider

Det iir som jag har frnmhf1llit tidigare en viktig uppgift för socialniimnden
att tillsammans med foriildrarna verka for att barnet för trygga uppviixtförhällandcn. När det hehövs skall niimnden i samrad med foriildrarna ge
barnet stiid m:h hjiilr i hemmet. I de fall dit det är nödviindigt att bereda
barnet vf1rd. skall niimnden i samrfilt med foriildrarna upprätta en rlan iiver
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vården och behandlingen. Den vård som äger rum utanför barnets eget
hem ingår därvid som en del av en samlad hehandling. Syftet skall vara att
söka skapa möjlighet för barnet att återknyta gemenskapen med familjen
under trygga förhållanden.
Enligt BvL skall samhiillsvarden förklaras avslutad s~1 snart ändamälet
med v;'mlen får anses uppni\tl. Några regler som i förviig hcstiimmer
vårdtiden finns inte, bortsett frtm dem som hör samman med äldersgriinserna.
Socialutredningen har föreslagit att den tid som värd med stöd av LVU
kan pågl'I skall begränsas till tre månader. När det giillcr barn som vt1rdas
pi\ grund av brister i omsorgen eller annat forhi11landc i hemmet skall drn.:k
en längre värdtid kunna bestämmas eller vtirden kunna bcstä tills vidare.
Remissopinionen är starkt splittrad i fråga om vt1rdtiderna. J\iira nog alla
remissinstanser är kritiska mot utredningens förslag. M~1nga vill inte ha
nägon bestämd vårdtid utan anser att vfirdhehovct skall bcstiimma värdtiden. Andra vill ha en bestämd vårdtid, ätminstone när det gäller unga som
vårdas på grund av sitt eget beteende. men att den skall vara Hingre iin
socialutredningen har föreslagit.
Jag vill först understryka att när den unge bereds vtird utom det egna
hemmet med stöd av L YU kan det ligga en trygghet i att föräldrarna m:h
barnet redan pä förhand vet under hur lång tid värden skall pågä. Samtidigt
kan en hestänul värdtid medverka till mer ändamälsenliga insatser och en
skärpt uppmärksamhet frän nämndens sida. Det kan inte uteslutas att
nuvarande regler har kunnat leda till att omhiindcrtagande för samhiillsvärd i vissa fall har pägätt längre tid iin vad den unges vimlhehov har gett
anledning till.
Jag känner därför sympati for den av socialutredningen förordade lösningen, som innebär att där stl är möjligt den !Hngsta tiden for vården anges
redan i länsrättens beslut. Som många remissinstanser har påpekat mt1ste
man dock mot dessa fördelar viiga de negativa konsekvenser i andra
hänseenden som en på förhand hestiimd vänltid kan rn för värd- och
hehandlingsarbetet.
Niir vtlnl med stöd av LVU är nödviindig fö.r att förhindra att hri.\l1'r i
11111.wrgcn om barnet medför skada för barnet iir fiirhi\llandena vanligt vis
sådana att insatser under en längre tid iir niidviindiga. Stödjande od1
rehabiliterande insatser i hemmet kan kanske behövas under l;'mg tid för att
förhällandena skall bli så förbättrade att barnet kan :lterviimla dit. För
dessa fall har ju ocksä socialutredningen föreslagit undantag fran huvudregeln så att tiden för vtmlen kan bli Hingre eller liimnas obestiimd.
Jag anser i likhet med en stark remissopinion att en fast v{1rdtid i dessa
situationer ofta kan vara mer till skada iin till gagn för barnet och fiiriildrarna. Utredningens förslag kan kda till att sm:ialniimnden tvingas ansöka om
förlängd värd med stöd av L YU med förnyade prövningar i liinsriitten som
följd. Det ä( givet att detta kan medföra negativa verkningar niir man pi1 si1
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siitt pi'1 nytt aktualiserar hela den prohlematik som har legat till grund l"iir
1.kt ursprungliga be~lutet. Enligt min mening iir det d;irför biittre att niir det
giiller vi1rdfall som grundar sig p:1 brister i omsorgen om harnct lata
hehovct av vi1rd (1eh utfallet av niimndens insatser hli bestiimmande för
v:irdtidens liingd. Med hänsyn till vad socialutredningen h;ir uttalat om
risk.en för all!fiir li111ga vänhidcr niir dessa fri111 hii1jan himnas ubestiimda iir

del emellertid angdiiget att nämnden har en betryggande tilbyn i.iver att
v{1rdcn inte piigiir under hingre tid iin \·ad förhidlandcna pi1kallar. Jag anser
diirfor att niimnden skall vara skyldig att kontinuerligt följa vardcn och s;'1
snart förutsättningar därför föreligger lata viirdcn iivergi1 i frivilliga fonm·r.
antingen genom fortsatt vi1rd utom det egna hemmet eller genom sti.id- och
hjiilpinsatser i harnets eget hem.
För att f;i kontroll pii all skyldigheten efterlevs har socialutredningen
föreslagit alt i lagen skall ges föreskrift om att niimmlcn :irligen skall pröva
om fortsatt vård e1fordras. Utredningens förslag i den delen leder tanken
till ell formellt beslutsfö1farande. diir pa grundval av gjord utredning
nämnden har att ta ställning till hehovet av fortsatt v{ird. Det skulle
innebära att förvaltningslagens regler blev tilmmpliga pii förfarandet. !Xirmed skulle följa en skyldighet l"ör nämnden att bl. a. läta den som är part ta
del av utredningen och bereda honom tillfälle att niirvara vid iirendets
avgörande.
Även om jag helt kan bitriida de motiv som har legat till grund for
utredningens förslag, vill jag dock ifriigasiitta om inte den nödvändiga
rättssäkerheten kan vinnas utan en beslutsomgäng som i mi111ga fall kan
vara till skada för såväl barnet som föriildrarna. Den närmare uppsikten
över vården kommer att utövas av en tjiinstcman vid socialförvaltningen.
Denne skall följa vården och n~ir det behövs ge stöd och hjiilp till barnet
och fosterföräldrar eller andra som har barnet i sin vttrd. En betryggande
kontroll från nämndens sida kan därför enligt min mening vinnas om man
ålägger den tjänsteman som sl\all följa vt1rden all ftrligen anmäla för socialnämnden hur värden bedrivs och hur barnets och föräldrarnas förhällanden har utvecklat sig. Nämnden får pf1 detta siitt insyn i ärendets handliiggning och kan när det anses nödvändigt besluta um ändringar i värden.
Föranleder en sådan anmälan all frågan om fortsatt vård tas upp till
prövning i nämnden uppkommer ett ärende, vari förvaltningslagen är tilllämplig. Om nämnden finner all vården på ett betryggande sätt kan fortsätta i frivilliga former. kan man besluta att vården med stöd av LV U skall
upphöra. I enlighet med vad jag tidigare har föreslagit bör den värd som
har beslutats med anledning av brister i omsorgen om den unge inte i något
fall få pågå efter del den unge har fyllt 18 är.
När det gäller beslut om vård som har sin grund i den tlllf:l'.\' e1c:et
beteende har en omfattande remissopinion framfört starka betänkligheter
mot att tiden för vården begränsas så snävt som till tre månader. Åtskilliga
remissinstanser har ansett att länsrätten inte bör bestämma någon tid för
vården.
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.'\rbl·tsgruppcn f\ir fragor lllll viinl utan samtyd;.c har föreslagit att man
11tan all hegriim;1 v;inltidc11 fr;in hö1:ian skall inf(ir;1 en obligatorisk omprövning. Enligt förslaget skall slicialniimmlen. som regel i n;irvaro av den
unge själv. var sj~itte m;111ad pri.iva lim v;1rdcn med stiill. av I .Vll skall
hesti1.
Jag delar den oro som har kommit till uttryck över socialutredningens
förslag 0111 en liingsta vardtid av tn~ mi111ader fi.ir unga som har tagits llln
hand pa grund av sill eget beteende. Även om avsikten iir alt v;1rden nlC'd
stöd av I .Vll skall avli.isas av vi1rd i frivilliga former niir det behövs. ka11
ornstiindighcterna m;mga g~1ngcr antas vara sadana att en liingre tids vard
iir nödviimlig för att motivera den unge för fortsatt. frivillig vanl. En alltfiir
sniiv tidsgriins kan diirför leda till att niimnden tvingas pakalla nytt hl·slut i
liinsriitt. förutom att detta kan skapa otrygghet si1viil för den unge som fiir
dem som har ansvaret för hans vi1rd. kan sadana förnyade pri.ivningar
ocks;i p[1 andra siitt vara till skada för den unge. Man kan inte heller bortse

fri111 att en siidan ordning kan medföra svi1righeter att finna bmpliga
fosterhem.
Som flera rcmissinstanser har
alt värd tiden redan fr(in hö1jan

~ir

framh~11lit

ligger det samtidigt clt viirde i

bcsHimd. En obcsrnmd viirdtid kan skapa

osiikcrhct och resignation och tWrmed allvarligt forsvi1ra rehahiliteringsarhetel. Bl. a. socialstyrelsen. kammarrätten i Göteborg. flera liinsstyrelscr
och kommuner liksom Kommun- och Landstingsförbunden och TCO har
mot Jen bakgrunden föreslagit att tiden för vi'irdcn alltid skall anges i
htslutct niir det giiller unga som bereds v{1rd

p~1

grund av sitt beteende.

Flera instanser har föreslagit en viirdtid pi1 sex mtmader. Andra har pekat
pil faran for att en hestlimd v~irdtid för de unga kan komma att framst<1 ~om
en fixerad "strafftid" som den unge skall fullgöra utan att han sj~ilv
behöver aktivt ta del i vfö·dcn.
Jag anser för min dd att önskemi1len om cn i förviig bestämd v[1rdtid kan
förenas med kravt:t pft att viirdtiden skall bcstiimmas av vt1rdbehovet. om
man följer det förslag som arhetsgruppen för frt1gor om vtml utan samtyckt:
har lagt fram. S~tledcs vinner man samma r~ittssiikerhet i förfarandet om
man. utan all hcgränsa vardtiden frtm början. inför en obligatorisk omprövning. Denna omprövning bör som arhetsgruppen har föreslagit lämpligen ske halvärsvis. Eftersom det är socialnämnden som har ansvaret för
vtirden. bör det ankomma pii nämnden att göra prövningen. Vid denna hör
man som regel i niirvani av den unge själv undersöka möjligheterna att
avsluta vården med stöd av L VU. Inget hindrar givet vis att niimnden fattar
ett st1dant beslut redan innan sexmanaderstiden har gätt ut. Tvärtom skall
vtirden som har beslutats utan den enskildes samtycke avslutas sä snart
den inte längre hehövs.
Värd pä grund av den unges eget heteende skall i enlighet med vad jag
har förordat tidigare inte kunna beslutas sedan den unge har fyllt 20 tir. Uet
har övervägts att !äta 20-flrsdagen också innebära en slutpunkt för den vi'lrd
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med stöd av LV LJ :-.0111 har beslutats dessförinnan. Jag anser det emellertid
himpligarc att lrtta den beslutade vården kunna fortgå även någon tid efter
20-arsdagen. En regel om en absolut äldersgräns vid 20 år skulle kunna
leda till en obcniigenhet hos socialnämnderna att göra ansökan om vård
med stöd av I. V LJ betr:iffamle unga som snart skall fylla 20 år. Det skulle i
sin tur kunna medföra att dessa unga undandrogs en vårdform som med
hlinsyn till deras behov var liimpligast för dem. En absolut åldersgräns
skulle oeksit kunna medföra att den vård som har beslutats strax innan den
unge har fyllt 20 är mftste avslutas vid en tidpunkt som är klart oförenlig
med den unges vt1rdbehov. Man när enligt min mening en mer ändamftlsenlig lösning om den vflrd som har beslutats innan den unge har fyllt 201'lr får
pägå behandlingsperioden ut. Ett beslut av liinsditten om vård med stöd av
L VLJ före 20-ftrsdagen för m. a. o. gälla hela sexmånaderstiden, även efter
20-ärsdagen, stlvida inte socialnämnden dessförinnan vill avsluta vården.
Pi\ motsvarande sätt får socialnämndens beslut om fortsatt vård som har
fattats före 20-arsdagen gälla iiven därefter, dock sammanlagt i längst sex
månader. Att vård med stöd av LV U måste upphöra när sexmånaderstiden
har gått ut innebär givetvis inte i och för sig att den pågående behandlingen
måste avbrytas vid utgången av denna tid. Med tanke på den oklarhet om
lagens innebörd som socialutredningens förslag på sina håll har gett upphov till vill jag starkt understryka att behandlingen givetvis skall fortsätta
sä länge den behövs, fast i frivilliga former och utan möjlighet för de
sociala organen att kvarhålla den unge för vård mot hans vilja.
I BvL föreskrivs att beslut om omhändertagande för samhällsvård förfaller om beslutet inte har börjat verkställas inom sex månader från den
dag då beslutet vann laga kraft. Sådant beslut förfaller också, om det inte
har börjat verkstiillas innan den unge har fyllt 18 år eller, i fall som avses i
25 ~ h) BvL, innan han har fyllt 20 år.
Socialutredningen framhåller att det är angeläget att beslut om vård med
stöd av LVU inte hålls svävande under någon längre tid. Utredningen
föreslär därför att beslutet skall anses ha förlorat sin giltighet, om inte
socialnämnden inom 14 dagar från det beslutet har kunnat verkställas har
vidtagit åtgärd för att bereda den unge vård utom det egna hemmet.
Flera remissinstanser har riktat kritik mot bestämmelsen. Den föreslagna tiden för genomförande av beslut är väl knapp anser länsstyrelsen i
Stockholms län. Om innebörden av utredningens förslag är att placeringen
skall vara genomförd, kan fristen medföra att förfarandet vid länsrätt i
onödan måste göras om eller att onödiga placeringar provisoriskt måste
tillgripas i avvaktan på den för barnet lämpligaste placeringen. Även andra
länsstyrelser anser tiden för kort. SACO/SR framhåller i sitt remissyttrande att 14 dagar är en orimligt kort tid för den grannlaga och kvalificerade
åtgärd som en fosterhemsplacering innebär. Av den anledningen bör tidsgränsen utgå. Samma uppfattning redovisas av Sveriges läkarförbund och
Svenska läkaresällskapet. Det framhålls även i remissyttrandena att be0
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stiimmclsen är oklar såtillvida att det inte framgår vad som avses med att
nämnden skall ha vidtagit åtgärd för all bereda den unge vflrd. Uinsslyrdsen i Jönköpings län ifrågasätter om ;vissa förberedande 1\tgiirder. som
t. ex. ett misslyckat försök att hitta >ett ~,n.skilt hem som k<;n ta emot den
unge. är tillriickligt.
När vård med stöd av lagen akutaliseras, iir ofla vfadbehovcl akut. Den
unge kommer diirför som regel all ges värd utom det egna hemmet s{1 snar!
länsrättens beslut får verkställas. Socialnämnden torde oflast ockst1 redan
före beslutet ha vidtagit sådana förberedande åtgiirder att värden omedelbart kan inledas. Det bör uppmärksammas att socialniinmden redan niir del
upprättas en plan över behandlingen tar sliillning till vilken vård som bör
beredas den unge.
Det kan emellertid inträffa att nämnden vill avvakta med en placering av
den unge. Förhållandena i den unges hem kan på så säll ha föriindrats att
det inte längre finns samma skiil för att 0!11edelbarl skilja honom frrm
föräldrarna. Hinder mot att placera den unge i ett tilltänkt fosterhem kan
också ha uppkommit. Det kan således finnas anledning alt dröja med den
unges placering. Samtidigt iir det dock för den unge och hans föräldrar av
stor betydelse att inte frågan om vård enligt lagen hfllls öppen för liingc.
Det mf1ste hiir göras en avvägning mellan ä ena sidan föräldrarnas heriittigade anspråk på att sfl snart som möjligt få veta vilken värd niimnden avser
au anordna efter liinsriittens beslut och ä andra sidan niimndens behov av
rådrum för att kunna ge den unge den vård som biisl svarar mot hans
behov.
Jag ansluter mig till socialutredningens uppfattning att del i lagen bör
anges inom vilken tid vården skall ha påbörjats för att beslutet inte skall
anses ha förfallit. En sådan bestämmelse måste med hiinsyn till de riittsverkningar som den iir förenad med ges en klar och entydig utformning.
Jag anser att man när det syftet bäst om beslutets bestånd anknyts till den
tidpunkt då v:'.\rd utom det egna hemmet inleds. Jag delar den uppfattning
som har kommit fram under remissbehandlingen att den tid som har
föreslagits av socialutredningen i vissa fall kan visa sig för kort. Jag
föreslår att tiden bestäms till fyra veckor från den dag beslutet har kunnat
verkställas. Det anförda innebär således all har v:'.\rden inte inletts inom
fyra veckor från den dag heslutel har vunnit laga kraft eller annars p:.'I
grund av rättens förordnande har kunnat verkställas. skall omhändertagandet upphöra.
Som framg:'.\r av vad jag har anfört tidigare (avsnitt 2.1.4) förfaller heslut
om vtird som grundar sig på brister i omsorgen om den unge. om vtirden
inte har inletts innan den unge fyller 18 ar. Motsvarande gäller om vi1rd
som har beslutats på grund av den unges eget beteende inle har inlells
senast inom sex månader från den dag den unge fyller 20 itr.
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2.1.7 Vtlrda11.1Tan'f

Den som bereds värd med stöd av LV lJ har som regel tidigare fäll stöd
och hjiilp av socialtjänsten i frivilliga former. Beslutet om vård med stöd av
LV lJ hehöver i och for sig inte innehära att den vhrd som bereds den unge
blir annorlunda eller sköts av annan personal än han tidigare har haft
kontakt med. Det är som socialutredningen anför tvärtom angcliiget all de
personkontakter som kan ha uppkommit tidigare så långt möjligt för fortsiitl<1 iiven dtl vflrden kommer till stflnd med stöd av L VU. Härigenom ökar
förutsältningarna för en riktig bedömning av vilka vardinsatser som hehövs. f<"öriildrarna och den unge kan ockstl Hittare fä det personliga stöd
som de kan vara i siirskilt behov av i en situation niir värden har heslutats.
Det iir följaktligen viktigt att uppnådda personkontakter kan utnyttjas
stlviil i det skede som föregår värden och under denna som i det skede dit
beslutad vtlrd skall övergä i frivilliga stöd- och hjiilpinsatser.
Del finns som socialutredningen framhåller inte skiil att bygga upp
s:irskilda vårdresurser för unga som vårdas med stöd av LVU. De skiljer
sig i en fas av hehandlingen frf1n övriga värdbehövande enhart i fri1ga om
de fiirutsiittningar under vilka resurserna har tagits i anspr;'\k. Avsikten iir
ju också all den vMd som har inletts med stöd av lagen om det beh\ivs skall
kunna fortsiitta i frivilliga former vid t. ex. samma institution.
Den kontinuitet i vflrden som det i enlighet med vad jag har sagt nu hlir
möjligt att uppnt1 talar tillsammans med en rad andra skiil. 1..farihlaml
hchovet av att kunna överblicka resursbehovet. för att socialnfönnden bör
ha ansvaret för all vård som ges den unge. antingen den hereds med stöd av
LVU eller inte. Nf1gon annan mening har inte heller kommit till uttryck i
remissyttrandena.
Det anförda innehiir all sedan Hinsriitten har heslutat om vfml med stöd
av LVU övergår ansvaret för vtirden pil nämnden. Det ankommer diirvid
pä niimnden att hl. a. besfamma var den unge skall vistas under vimltiden.
2 .1.8 Nii11111cle11s h1'.fi1i.:e11hc1er

Enligt socialutredningens förslag skall sm:ialnämndcn kunna fatta hcslut
om omcddbart omhiindertagandc av den unge (se avsnitt 2.1. l I). lkslutanderiittcn i fråga om beredande av vård skall tillkomma liinsriiltcn. I bt1da
fallen ankommer det på socialnämnden all bestiimma om v{1nlens niirmarc
utformning. Det är d::l nödviindigt att ange vilka hefogenheter som niimnden skall ha i förhi'lllande till den unge sjiilv och till hans föriildrar.

*

Socialutredningen hiinvisar till bestämmelserna i 6 kap. ) föriildrahalken. Enligt dessa sbll vårdnadshavare. som regel föräldrarna. utöva den
uppsikt över barnet som är erforderlig med hänsyn till barnets i\lder och
övriga omstiimligheter. Föräldrarna skall se till att barnet inte skadar sig
sjiilvt eller annan. För att kunna göra detta 111t1ste föräldrarna bl. a. niir Jet
behövs kunna hindra barnet frän att Himna hemmet. Fiiriildrarna rrnlste
ocksa kunna hiimta hem ett barn som mot deras vilja har liimnat hemmet.
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Föräldrarnas bt:fogenht:t att besluta om barnets person minskar i samma
mfm som deras plikt att ha uppsikt över barnet avtar t. ex. med barnets
stigande ålder.
Om föräldrarna brister i omsorgen om den unge, skall enligt det nu
framlagda förslaget dt:n unge kunna beredas värd med stöd av L VU med
en skyldighet för sol·ialniimnden att sörja för den värd som behiivs. Niimnden övertar därvid f"öriildrarnas bestämmande över barnet i de hiinseenden
som iir nödvändiga för att värdt:n skall kunna genomföras. Det finns
emellertid som socialutredningen framhåller inte anledning att ge niimnden
vidstriicktare befogenheter iin dem som annars tillkommer föräldrarna.
Niimnden bör således inte i större utsträckning än föräldrarna kunna utöva
tvång gentemot barnet. Vad som har sagts nu gäller iiven niir niimndt:n
beslutar om omedelbart omhändertagande av den unge.
Beslutar nämnden att placera den unge i ett fosterhem, iivergftr det
direkta ansvaret för värden pä fosterföriildrarna. Det är dessa som under
niinmdcn fär bestämma om den unges person och personliga förhållanden.
Det följer av vad som har sagts nyss att fosterfiiriildrarna inte kan vidta
liingre gående åtgärder vid vårdens genomförande än vad föriildrarna i
motsvarande situation hade kunnat. Motsvarande gäller föreständare eller
annan som har ansvaret för den värd som ges vid institution.
Det hittills sagda följer av skyldigheten att ha uppsikt över den unge.
Niir det giiller de fall då beslut om omedelbart omhändertagande eller om
vtird har sin grund i den unges eget beteende kan nödvändiga befogenheter
för niimnden att vidta fttgiirder mot den enskildes vilja inte alltid härledas
ur föriildrarnas plikt att ha uppsikt över den unge. Niimndens befogenheter
mf1ste i stiillet ses mot bakgrund av de omständigheter som har niidviindiggjort omhändertagandet. Som socialutredningt:n anför m;\ste niimnden i
dessa fall ha möjlighet att förhindra att den unge avviker och fortsätter
brottslig verksamhet eller ett i övrigt destruktivt beteende. Det måste
finnas regler som ger niimnden befogenhet att i si\dant fall vidta sfillana
;'1tgiinlcr som iir nödvändiga för att värden skall kunna gt:nomföras.
Men jag vill poiingtera att om den unge bereds vård i fosterhem eller
annat enskilt hem kan fosterföräldrarna inte tilläggas liingre gäende befogenheter iin dem som har tillkommit föräldrarna. lika litet som niir det lir
fråga om vård som har sin grund i brister i omsorgen om den unge.
Fosterföriildrarna kan således inte i vidare mtln iin vad föräldrarna hade
kunnat genom inlåsning eller annars med tvång hindra den unge från att
Himna fosterhemmet. Avviker den unge från hemmet, ankommer dt:t pi\
fosterföriildrarna att omedelbart underrätta socialnämnden. Nämnden fär
<lä eventuellt pröva behovet av annan värdform.
För unga som vårdas pi\ grund av sitt eget heteende finns det emellertid
ofta anledning att välja en vårdform som ger möjligheter till en mt:r betryggande övervakning än den som kan ges i ett enskilt hem. Institutionella
resurser måste diirför finnas for dessa tidvis svi\rhehandlade ungdomar
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dels i ell akut skede niir det föreligger ett uttalat hehov av kvalificerade
insatser. dels i en efterföljande v;ird. Det iir niidviindigt att den som har
ansvaret for institutionsv<'irden fftr st1dana hefogcnheter att v{1nlcn for
dessa ungdomar kan genomföras.
Enligt socialutredningens förslag skall niimmlcn eller den i1t vilken
niimnden har anfi.irtrott v{1rden ha uppsikt över den unge och. om dt:t
hehiivs fi.ir vf1rdcns genomförande. bestiimma om hans personliga f'lirhi'tllanden. Den unge skall kunna underkastas den bcgriinsning i rörelsefriheten som iir ni.idvlindig for att genomföra vt\rden. Enligt förslaget bi.ir del
ankomma

p~i

regeringen att utfiirda niirmare föreskrifter om della.

Fr{1gan om ntimndens befogenheter berörs endast av ett fötal remissinstanser. Kammarriillen i Sundsvall har inget all erinra mot förslaget i od1
för sig men framhäller att utredningen har förutsatt att samma befogenheter inte bör tillkomma niirnnden df1 uen unge bereds Vtll'd pä grund av
brister i omsorgen om honom, som dti han bereus värd pä grund av sitt eget
beteende. Kammarriillen ifrägasiillcr om inte uenna skillnau i fråga om
hefogenhcter bör komma fram i lagtexten. JO pekar pä att lagen inte
innehällcr nf1gra preciseringar av niimndens befogenheter gentemot den
som hereus värd enligt lagen. Meningen synes vara att det hör uppdras ät
regeringen all meddela ytterligare föreskrifter. JO anser det inte tillfredssliillande att frågor av detla slag regleras genom anvisningar eller avgörs av
praxis. Förutsiittningarna för att vidta frihetsinskriinkande åtgiirder hör i
huvudsak anges och preciseras i lag. Av lagen bör iiven framgå vem som
har riitt att besluta om sådana 1\tgärder. Uttrycket nämnden eller den i'it
vilken niimnden har <mfortrott vården iir enligt JO:s mening alltför oklar.
Jag anser det angeliiget att de befogenheter som tillkommer nämnden i
fråga om de unga som bereds vi\rd med stöd av LV U kommer till klarare
uttryck än de har gjort i utredningens förslag. Jag föreslår därför att i LV U
ges bestämmelser som medger att den som är intagen vid institution pi\
grund av eget heteendc får underkastas den begriinsning av rörelsefriheten
som iir nödvändig för hans egen, övriga intagnas eller personalens siikerhet, för uppriitthällande av ordningen och för att förhindra att den unge
liimnar institutionen. I specialmotiveringen återkommer jag till några särskilda frågor som giiller möjligheterna till kroppsvisitering. isolering m. m.
I detta sammanhang bör ytterligare en fråga uppmärksammas. Socialutredningen har uttalat att om den som är omhändertagen för värd behöver
tas in p{t sjukhus för undersökning eller vård, hör på nämndens begiiran
Hikare på sjukhuset kunna utöva samma besliimmande över den unge som
annars hade tillkommit nämnden. Läkaren bör således på hegäran av
nämnden på liimpligt sätt kunna förhindra att t. ex. en underarig som
bereds vård på grund av sitt beteende lämnar sjukhuset.
JO ifrågasiiller i sitt yttrande om befogenheten all vidta frihetsinskriinka11de åtgärder kan överflyttas till ett vanligt sjukhus. Enligt JO:s mening
kan detta inte ske utan siirskilt lagstöd. Med motsvarande resonemang
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skulU:: man annars kunna ko111111a till det n:sultatet att n;imndl'n har miijlighel att uppdra :it enskild person att ulliva frihetsinskriinkande ;11g;irdcr.
l. c.\. att 1:11a fosterför;ildrar 1:1sa in ei1 omh;indertagen toni1ring som vill

rymma. Socialstyrelsen erinrar i sitt remissyttrandl' 0111 all vcrkstiillighL'l
av omhiindcrtagandcbeslut f. n. inte kan delegeras till iiverHikarc i de fall
ett omhiindertaget barn placeras

t.

ex. p~i en barnpsykiatrisk klinik. (icnom

utredningens förslag kan detta problem lösas. Styrelsen anser emellertid
att siirskilda till;impningsbestiimmelser ;ir niidviindiga bl. a. bctr;i!Tandl'
i.ivcrliikares skyldighet att iiverta n;irnndens riittigheter och i vilken utstriickning tv;ingsvisa behandlingsf1tg;irder för vidtas med stiid av lagen.
Med niimndens ansvar fiir vt1rdcn av den unge följer en skyldighet för
n;imnden att se till att den unge niir det behövs far gcnomgä Hikarundcrsiikning eller ges vi1rd p{1 sjukhus. Diirmed uppkommer ockst1 fr;\gan om p;·1
vilket siitt och med vilka medel 1;ikaren för genomföra nndcrsiikningcn
eller vi:'tnlen.
Det iir diirvid uppenbart att bkarcns befogenheter inte utan s;irskilda
föreskrifter kan striicka sig liingre iin fiiriildrarnas. Det innebär att J;ikarcn i
samma omfattning som en fiiriilder kan hindra att barnet Himnar sjukhuset.
Det torde diircmot inte falla under liikarens kompetens att genom inli1sning
eller pt1 annat siitt med t vfmg h;'dla barn i de övre tonären kvar p;·, sjukhuset. Hiir liksom i andra fall di\ det gäller ansvaret för barns och ungdomars
förhallanden för det göras en bedömning frän fall till fall. diir den unges
mognad och utveckling måste tilliiggas stor betydelse.
Motsvarande biir g;illa i fråga om att genomföra medicinska titgiirder mot
den unges vilja. Läkaren bör stiledes kunna operera ett barn i enlighet med
föriildrarnas eller niimndens begäran. iiven om barnet motsiitter sig operationen. Är det diircmot fräga om barn i de övre tonåren. kan den omstiindigheten att den unge vt1rdas med stöd av L VU inte ge bkaren bngrc
gäende befogenheter att genomföra operationen mot den unges vilja ;in vad
han annars skulle ha haft. Den situationen f~r bedömas pi\ samma siitt som
dft annars frtiga uppkommer om att genomföra vi\nl och behandling med
stöd av SjvL:s bestämmelser. Ni\gon anledning att genom siirskilda föreskrifter ge liikaren befogenheter som striicker sig liingre finns det inte
heller enligt min mening.
Socialutredningen har föreslagit att socialnämnden skall kunna förbjuda
föriildcr eller annan vårdnadshavare att triiffa barn som vi"irdas eller har
omh~indertagits

med stöd av LVU. Niimnden skall också kunna besluta att

den unges vistelseort inte fär röjas for v:'trdnadshavare. Sådana föreskrifter
kan någon gång vara nödviindiga för att hindra vårdnadshavaren fr{m att
ingripa i värden pä ett sätt som allvarligt kan skada denna. N:'tgon erinran
mot de föreslagna föreskrifterna, som har sina motsvarigheter i Bvl., har
inte gjorts av remissinstanserna. Jag ansluter mig till utredningens förslag.
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Linsriittens heslut om värd med stiicl av LVU innebiir att socialniimnden skall hesluta om var den unge skall vistas under vf1rdtiden. Nämnden
skall stiledes ta stiillning till om vf1rden skall ge~ den unge i annat enskilt
hem eller om institutionell vtird ;ir att föredra. Som regel har nämnden
redan i planen över behandlingen angett vilken vardform som bör komma i
frt1ga.
Niimnden skall sedan värden har inletts kontinuerligt följa denna och n;ir
det finns anledning lindra den valda vårdförmen eller förklara vården
avslutad. Som socialutredningen anför lir det inget som hindrar att värden
på försök förHiggs till den unges eget hem sedan han först har vårdats i
annat enskilt hem eller i institution. Sf1 länge den med stöd av lagen
beslutade vården pågftr kan niimnden på nytt bereda den unge vård utom
hemmet. om förhållandena pilkallar det.
Socialutredningen har föreslagit den bestämmelsen i lagen att vården s~1
snart som möjligt skall forliiggas till den unges eget hem. Ett par remissinstanser har kritiserat detta. JO anser att man inte generellt kan uppställa
det kravet att ett omhändertaget barn så snart som möjligt skall vårdas i det
egna hemmet. Ett sädant riktmärke kan enligt JO komma att leda till
många skadliga försök att nytta hem barnet, innan problemen i familjen
ännu är lösta. Det kan enligt JO:s mening övervägas att i lagen ta in en
hcstämmelse som svarar mot 44 ~ BvL ("Vid beslut om slutligt eller villkorligt upphörande av samhällsvård skall barnavårdsnämnden tillse. att den
omhiindertagne kommer i tillfredsställande levnadsförhållanden ... ")och
läta bestämmelsen även omfatta placering i det egna hemmet under vårdtiuen. Liknande synpunkter framförs av länsstyrelsen i Kristianstads län
och av Helsingborgs kommun.
LVU har bl. a. till syfte att skydda den unge genom att bereda honom
värd när brister i omsorgen om honom eller annat förhållande i hemmet
medför fara för hans hälsa. Barnet bör enligt min mening inte återföras till
det egna hemmet, om inte nämnden anser sig ha garantier för att förhållandena har ändrats så att harnet kan ges en betryggande omvärdnad där. Det
bör självfallet inte komma i fråga att återföra barnet till hemmet enbart av
den anledningen att nämnden inte har kunnat finna ett lämpligt fosterhem
för barnet. Något behov av den bestämmelse som har föreslagits av socialutredningen föreligger enligt min mening inte.
Närmare bestämmelser om vårdens innehåll avses fä sin plats i socialtjänstlagen. I den blivande propositionen kommer bl. a. frågor som gäller
värden i familjehem och i institution samt nämndens tillsyn över vården att
behandlas.
2.1.10 Utredning
Enligt 14 § BvL skall utredning inledas utan dröjsmål, om det enligt BvL
eller annan författning åligger nämnd att i anledning av ansökan eller

Prop. 1979/80: I

31

annars pröva viss fråga eller om niimnden genom anmälan eller pä annat
siitt har fält kännedom om fall diir ätgärd som ankommer pt1 nämnden kan
antas vara päkallad.
Utredningen skall genomföras sä skyndsamt som förhf1llandena kräver.
Niir det iir

fr~1ga

om nagon som iir underärig är som regel särskild skynd-

samhet påkallad.
Utredningen skall enligt 14 ~ syfta till att allsidigt klarlilgga de omständigheter som har betydelse för ärendets bedömning. Utredningen skall
hedrivas pä sädant sätt att obehag. oliigenhet eller kostnad inte i onödan
vallas nilgon. Diirmed menas hl. a. att utredning i ärende som rör ingripande skall bedrivas med si'1dan diskretion att det inte kommer till utomsttiendes kiinnedom all ingripande är ifo1gasatt. Den saken rör eller hans
närmaste bör inte utsiittas för onödig uppmärksamhet.
Enligt 14 ~ BvL skall vidare vad som har framkommit vid utredning av
betydelse i iirendet upptecknas i protokoll eller tillvaratas pt1 annat betryggande sätt.
Den ärendet rör eller annan som kan antas kunna lämna upplysningar av
hetydelse fär enligt 15 ~ Bv L höras under utredning. Lagen ställer inga krav
pt1 all den som skall höras skall inställa sig vid nämnden. Undantagsvis är
uet emellertid lämpligt eller t. o. m. ofrånkomligt att den enskilde kommer
till niimnden. I sädana fall för enligt 15

*BvL den som skall höras kallas att

inställa sig inför barnavårdsnämnden eller särskilt utsell ombud för nämnden. Är det fr;iga om att höra barn under 15 är. bör enligt vad i lagrummet
\ägs kallelse med föreläggande att inställa barnet delges förälder dler
annan som har barnet i sin vard.
Inte sällan behöver ett yttrande frän läkare inhämtas för all man skall fä
en fullständig utredning. Även andra sakkunniga somt. ex. psykologer kan
pf1 ett värdefullt sätt bidra till utredningen. I los BvL föreskrivs att om det
erfordras för utredningen. hör yttrande inhämtas av läkare eller annan
sakkunnig. (iäller ärendet ingripande med stöd av 25 eller förbud som
avses i 50

*
*(all ta fosterbarn från fosterhem l, fär barnavårdsnämnden eller

dess ordförande förordna att läkarintyg angående den unge skall anskaffas.
Sådant intyg skall föreligga innan niimnden beslutar att omhänderta någon
för samhiillsvard enligt 29 s eller meddelar förbud som avses i 50 ~ forsla
styået. I siidant fall far den unge kallas till undersökning hos anvisad
läkare. Skall barn under 15 {1r kallas, skall kallelsen i stället delges föräldern eller annan som har barnet i sin vård.
I kallelse till förhör eller till läkarundersökning får föreskrivas vite. Har
kallelsen delgivits den sökte i god tid och uteblir han utan Jaga förfall. far
nämnden eller dess ordförande förordna att han skall hämtas genom polismyndighets försorg. Inställes inte den kallade samma dag får nämnden i
fall av tredska utdöma det förelagda vitet.
Slutligen hör uppmärksammas all enligt 18 § BvL kan nämnden eller dess
ordförande päkalla polishandräckning för att vinna tillträde till den enskil-
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des hem. Förutsiittningarna hiirför iir dels att ingripande enligt 25 ~ är
ifr{1gasat1. dels att tillfredsstiillande utredning inte kan i\stadkommas utan
detta hembesök.
/11/nla11clc m· 1tl!"l'd11i11g

Social ut redningen har föreslagit att hestiimmelser om bl. a. handhiggning
av iircnde vid niimnd skall regleras i en särskild lag. socialnämndslagen. 1
anslutning till för~laget uttalar utredningen bl. a. att det inte utan den
enskildes medgivande hör kunna inledas utredning om sadana förht1llanden
som kan föranleda insatser enligt socialtjänstlagens bestämmelser.
I rn{mga fall kommer emellertid nämnden att efter anmiilan eller pi1 annat
sätt fa kiinnedom om s[1dana förhiillanden som enligt vad som sagts förut
kan föranleda

v~ird

av underärig även utan samtycke av den som berörs av

i1tgiirden. Det rnäste enligt socialutredningens mening i sadana situationer
ankomma pfi niimnden att inleda utredning, även om den enskilde inte har
efterfrågat vt1rden. Med det yttersta ansvar som nämnden enligt den föreslagna socialtjiinstlagcn skall ha för den unge följer si1ledes en skyldighet
för niimnden. att vidta den utredning som behövs för att niimnden skall
kunna bedöma om den underitrige behöver viird. Kan det antas att den
unge behöver beredas vi1rd med stöd av lagen. hör sriledes enligt förslaget
nämnden genast inleda utredning. Nämnden iir därvid inte bunden av den
enskildes samtycke för att genomföra utredningen.
Frf1gan om hur utredning skall inledas har berörts av ett par remissinstanser. JO uppger i anslutning till förslaget att han i sin verksamhet har
kunnat konstatera att ett vanligt misstag som begfls av socialförvaltningarna giillcr just inledande av utredning. Betydande oklarhet synes råda
pf1 många hi\ll angående skyldigheten att sätta igt\ng utredning, friimst i
barnavflrdsiirenden. Man verkar inte heller ha klart för sig att det iir
nödvändigt att ha en utredning till grund innan man vidtar atgiirder. Niimndernas tveksamhet får tyviirr ofta till följd all ätgilrder utchlir eller sätts in
för sent med följd att atglirden, när den väl sker, kanske rnflstc hli mer
ingripande iin om niimnden hade handlat pf1 ett tidigare stadium.
JO framhtiller diirför att det iir angeliiget att den nya lagstiftningen ger
klart besked till socialniimnderna om deras skyldighet att i tid föranstalta
om behövlig utredning. Den av socialutredningen fiireslagna besti1mmelscn fyller inte detta krav p{1 klarhet. Tanken iir att niimnden skall inleda
utredning omedelbart om ;1tgiirder med stöd av LVU kan bli aktuella. Är
del diirernot fr~1ga om stöd- och hjiilpl1tglirder enligt Sllcialtjiinstlagen. for
utredning inledas först sedan den enskilde genom ansökan eller p[i annat
siitt har viint sig till nilmndcn. JO framhidler att i de flesta fall diir man har
anledning att utreda ett barns förhiillanden. kan man knappast redan fran
hii1jan förutse att ett omhiimkrtagande kommer att bli aktuellt. Tviirtom
önskar man kanske framför allt utreda just hehovet av andra hjiilpi1tgiinkr
för barnets del. Av utredningens förslag att döma skulle socialniimnden i
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det fallet inte fä inleda och genomföra utredning utan föräldrarnas samtycke. Detta inger enligt JO starka betänkligheter. Det siiger sig sjiilvt att
många allvarliga barnavårdsärenden skulle missas. om den mycket stora
del av utredningar enligt barnavardslagen som f. n. görs och som inte syftar
till omhändertagande skulle fl'I genomföras endast i den omfattning som
föräldrarna accepterade detta. Det är ofta först vid en utredning som det
visar sig hur bekymmersam situationen är.
JO anser det däifor nödviindigt att socialniimndcrna ges möjlighet att
utreda barnavårdsärenden oberoende av föräldrarnas samtycke ocksi'I i fall
när vård enligt nämnda lag inte är aktuell. Det hör således ankomma p:1
nämnden att föranstalta om behövlig utredning i fall n:ir den unge kan antas
vara i behov av bistånd fran nämndens sida. varvid nämnden inte skall
vara bunden av föräldrarnas samtycke.
Sveriges socionomers riksförbund har samma uppfattning.
Jag vill i anslutning till JO:s uttalanden framhälla att ett av de friimsta
syftena med den nya sociallagstiftningen är att tillförsäkra harn och unga
trygga uppväxtförhållanden llCh i övrigt gynnsamma levnadsförhällanden.
Socialnämnden skall ha ansvaret för att den unge fär det biständ fri1n
samhället som han behöver. Nämndens uppgifter är i dessa avseenden si1
viktiga att de enligt min mening bör komma till klarare uttryck i socialtjänstlagen iin de har gjort i socialutredningens förslag. Den niirmare utformningen kommer att framgb av den blivande propositionen.
Med det övergripande ansvar som pä sä vis skall åvila nämnden följer
ocksi1 en skyldighet för niimnden att inleda utredning stl snart det kan antas
att barnet eller den unge behöver stöd och hjiilp från nämndens sida. Det
vore enligt min mening oförenligt med det självständiga ansvar for den
unges förhällanden som nämnden pi1 sa sätt skall ha att läta föriildrarnas
medgivande vara bestämmande för nämndens möjligheter att genomföra
utredning. Utredningen bör sf1ledes som JO framhäller kunna inledas redan
innan omstiindigheterna ger stöd för antaganJe att vfinl med stöd av L VU
kommer att behövas. Bestämmelser om detta hör som socialutredningen
har föreslagit tas in i den gemensamma lagstiftningen och inte i LVU. Jag
återkommer diirför till fri'1gan i propositionen.

Niim11de11s he.fiJge11/ic1er 1111da 111recl11i11g
Socialutredningen föresHir att det i socialniimndslagen skall anges att
socialnämnden far höra den saken rör och annan som kan liimna upplysningar i ärendet. Utredningen framh{1ller att det ibland kan vara av värde
för utredningen att den som har uppgifter att lämna kommer till niimnden.
Socialutredningen anser emellertid inte att det finns hehov av särskilda
bestiimmelser i fri1ga om formerna för underilrigs eller annans hörande.
Någon motsvarighet till RvL:s bestämmelser om vite och om hlimtning bör
inte ingå i lagen. Det kan antas all föräldrar eller andra som kan Himna
uppgifter av betydelse för utredningen frivilligt lämnar sin medverkan.
~

Rik.~dagen /'J7'J//j(}. I .wml. Nr I.
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Skulle fiiriildrarna eller den unge i undantagsfall motsiilla sig utredning. f{ir
detta emellertid inte leda till att iirendets avgörande onödigt fördriijs. I
siidana fall har n:imnden att iiverviiga om den unge biir omhiindertas
omeddbart med stiid av 1.VU.
Sl•cialutredningen framhiiller att det vid t. ex. misstiinkt barnmisshandel
som regel iir ni..idviindigt att utreda förh{11landena vid besök i den unges
hem. I dessa och andra iirenden lt:i det för att genomli:ira utredning iir
nödviindigt att omedelbart vinna tilltriiue till den unges hem finns uet som
regel oeks;·, anledning till utrcuning i annan ordning än genom socialtjiinstens försorg. Niigot rraktiskt behov av särskilda bestämmelser som ger
nämnucn riitt att r<lkalla rolishandriickning för att genomföra hembesök
föreligger inte enligt utredningens mening.
Socialniimnden bör enligt utredningens förslag kunna förordna om liikarundersökning. Vägrar föräldrarna eller uen unge att medverka vid undersökningens genomförande. hör niimndcn ha möjlighet att förordna att den
unge skall inställas till undersökningen genom rolismyndighetens försorg.
Med beaktanue av att det kan urrstä behov av läkarundersökning även
unuer mr1lets hamlHiggning i Hinsr:.itt bör även rätten kunna besluta om
sådan undersökning och om handriickning för dess genomförande. Denna
möjlighet bör enligt förslaget även tillkomma högre rätt vid rrövning av
besvär.
Det övervägande antalet remissinstanser som har yttrat sig i fråga om
nämnuens befogenheter under utredningen har inte haft ntigot all erinra
mot socialutredningens förslag. Några remissinstanser har dock ullryckt
oro för att nämndens möjligheter att genomföra utredning genom förslaget
blir alltför begränsade.
Enligt kammarrätten i Sundsvall bör frågan om nämndens möjligheter
att förelägga vite och besluta om hämtning övervägas pä nytt. Omhändertagande för utredning är ett alltför drastiskt alternativ om t. ex. föriildrarna
vägrar alt infinna sig till sammanträde. Kammarr~itlen i Göteborg anser
också att det föreligger flera risker med att begr1insa nämndens möjligheter
att anviinda tvångsinstrument under utredningen. Socialniimnden kan
tvingas att ansöka om vård 1iven i sådana fall då nämnden, om utredningen
varit fullständig, skulle ha vidtagit andra, mindre ingripande åtgärder. Den
föreslagna ordningen kan också medföra att länsrätten får ett bristfälligt
utredningsmaterial fogat till ansökningen. Länsstyrelsen i Malmöhus län
anser vidare att det bör finnas möjlighet att påkalla polishandräckning för
att genomföra hembesökt. ex. vid misstänkt barnmisshandel. Även Borås
kommun anser alt det i vissa fall, t. ex. i ärende då det mera är fråga om
vanvård av barn än misshandel, bör finnas möjligheter för socialnämnden
att råkalla polishandräckning för att bereda sig tillträde till hemmet. Enbart förordnande om polishandräckning för att i sådant fall föra barnet till
läkare är enligt kommunens mening inte tillräckligt.
Några remissinstanser anser att polishandräckning inte hör fä tillgripas
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för att fiira den unge till I;ikare. SACO/SR :inser att framför allt vid
psykiatrisk umkrsiikning skapas ett didigt utgi1ngsbge om det gcnomflirs
med hj;ilp av polishandriid.ning. Lfältrc ;ir d~1 att liika_ren giir hemhesiik.
I .iknandc synpunkter framfiirs av Sveriges socionomers riksförbund. Sveriges l;ikarfiirhund och Svenska liikaresiilbkapet.
Jag anser att det for den enskildes riittssiikerhet iir av stor vikt att
myndigheten grundar sina avgöranden pt1 en tillförlitlig utredning. Det
inträng i den personliga integriteten som lirngl g~\cnde befogenheter under
utredning av ett iirende kan innebiira för den enskilde miisle v;igas mol de
intressen som myndigheten har att tillgodose genom sill beslut.
Utredning vid niimnden skall sä lfmgt möjligt bedrivas i samforstftnd med
dem som heriirs av en ifrägasatt fltgiird. Utredningen bör inledas i den
unges hem genom samtal med foriildrarna m:h i förekommande fall med
den unge sjiilv. Det iir viktigt att den som utreder iirendet söker nä si1dan
kontakt med den unge all han pä ett siitt som iir anpassat till barnets älder
och mognad kan berätta fiir barnet om anledningen till utredningen. Det
förekommer i dag siillan att niimnden under utredningen behöver kalla
n<'1gon till niimnden. 1 de fall sä sker kommer som regel föräldrarna och den
unge frivilligt. Jag anser inte att en genom vite eller hiimtning fram! vingad
instiillelse vid nämnden verksamt kan bidra till utredningen i ärendet. Det
finns enligt min mening en stor risk för alt föräldrarna och den unge
därigenom för en så negativ inställning till värden alt vi\rdens genomförande allvarligt försväras. Jag anser således i likhet med socialutredningen all
bestämmelser om vite och hämtning av den i\lgiirden avser inte hör tas upp
i lagen. Behov av sådana bestämmelser föreligger enligt min mening inte
heller df1 det gäller att höra annan som kan Himna upplysningar i iirendet.
För all man skall fi\ en fullstiindig utredning är det oftast nödvändigt att
den unges förhållanden utreds vid besök i hans hem. finns det misstanke
om barnmisshandel iir det således nödviindigt att niimnden fär tillträde till
den unges hem. Motsätter sig föriildrarria i sådant fall hemhesöket, finns
det som socialutredningen framhåller ofta grund for utredning genom polisens försorg. I sådant fall kan det ockst1 finnas anledning för niimnden att
besluta om omedelbart omh1indertagande.
Jag anser däiför i likhet med de allra flesta remissinstanser som har
yttrat sig i frågan att nämnden som regel inte bör kunna påkalla polishandräckning för att under utredningen skaffa sig tillträde till den unges hem.
Enda undantag bör vara om hemhesök är nödvändigt för att den unge skall
kunna liikarundersökas.
För att man skall fä en fullständig utredning i ärende om vård med stöd
av LVU behövs i allmänhet en läkarundersökning av den unge. Jag vill
erinra om att enligt BvL skall läkarintyg alltid föreligga innan nämnden
beslutar om omhändertagande för samhällsvärd med

st~)d

av 29 § BvL. Jag

anser därför att det i L VU bör tas in en föreskrift om att den unge skall ha
genomgätt läkarundersökning innan nämnden ansöker om vård, om inte
särskilda skäl gör en sådan undersökning obehövlig.
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N~imnden hiir ha miijlighel all hlla genomfiira umkrsiikningen ;iven n;ir
föriildrarna mots:i11er sig den. Del iir emellertid som llera remissinstanscr

har fr:1mh:\lli1 mindre liimpligl all den unge i s:·1dana fall fiirs till l:\kare
genom polismyndighets fi.irsorg. V:isentligl h:i11rc fiiru1s;i11ningar n:1r man
om undersiikningen kan gcnomfiir;1s i den unges eget hem. Motsiilter sig
foriildrarna undcrsiikningen. biir d;\rfiir ni\mndcn kunna förordna om P<)lishandriickning fiir att f<'i tilltr:idc till hemmet. Niir undersiikningl'n genomförs. hiir dt•n socialassistent som lwndliiggcr :irendct eller annan forctri\darc for n:imndcn ni\rvara.
Omstiindighetern:1 kan emellertid \'ar;1 s;'ldan:1 att det fa liimpligarc att
1;1ta gem1mfiira undersökning utanför hemmet. Barnl!I kan bchiiva vistas pi1
en barn- tieh ungdomspsykiatrisk klinik fiir att under en liingre tid kunna
Milas under observation. Motsiiller sig fiiriildrarna eller den unge i 'itidana
fall undersökning. hiir ni·unnden kunna förordna om polishandr~id.ning för
att fiira barnet eller den unge till kliniken.
Jag anser stiledcs att niimnden hiir kunna fiirordna om polishandriickning niir det iir nödviindigt att fri tilltriide till den unges hem för att f;) en
t:ikarundersökning genomförd. Pi1 motsvarande siitt hör kunna förordna-;
om polishandriickning. niir det iir liimpligare att lilla genomföra liikarundersiikningen utanför det egna hemmet. Dn fri1ga om liikarundersiikning och
hamlriickning kan komma upp under malcts handhiggning i Hinsr1itten. bör
iiven riitten kunna förordna härom. Samma möjlighet bör iiven htigre riilt
ha vid prövning av hesviir.
Som jag Merkommer till i specialmotiveringen hör det liven i andra fall
finnas mtijlighct till polishandräckning för att fä vnrd som har beslutats
med stöd av L VU genomflird.

P/1111 ji'ir 1·tlrde11
Utredningen vid niimnden skall syfta till att ge underlag for hedömning
av vilka insatser som iir mest iindami\lscnliga för att tillgodose den unges
behov av vård och omvårdnad. När stöd- och hjiilpinsatser i hemmet inte
iir tillräckliga, utan det iir niidviindigt att bereda den unge vård ntom det
egna hemmet. m{1ste nämnden ange hur värden skall inledas och hur den
därefter skall fortsiitta. Nämndens utredning bör därför avslutas med en
plan över den vflrd som niimnden hedömer nödvändig. Denna hör så 11\ngt
möjligt utarbetas tillsammans med föräldrarna och den unge. Det iir ett
rättssäkerhetskrav att den som berörs av nämndens beslut och som skall
samtycka till vården ges möjlighet att i förviig överhlicka samtyckets
konsekvenser i fråga om håde vårdens utformning och dess varaktighet.
Som socialutredningen framhåller bör det därför 1\ligga nämnden att skriftligen ange hur nämnden tänker anordna vården.

2. I. I I Omedelhart omhänderta1?1mde
Enligt 30 § Bv L fär barnavårdsnämnden i avbidan på att ett ärende kan

_,,

,~
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slutligt avgöras omhänderta den unge för utredning. om sannolika skiil for
ingripande enligt 25

s Av L föreligger.

Som ytterligare förutsiittning giiller

att omhändertagandet skall vara 1,1ödviindigt pti grund av föreliggande
risker för den unges hiilsa eller utveckling eller for hrottslig elkr annan
skadlig verksamhet frfm hans sida eller med hiinsyn till att annars fortsall
utredning kan allvarligt forsvt1ras eller vidare t\tgiirdcr hindras. Omhiindertagande för utredning för bestä hiigst fyra veckor.
Socialutredningen har i niira anslutning h:irtill föreslagit att sol·ialniimnden skall omedelbart fä omhiinderta den unge. om det lir sannolikt all han
behöver beredas vi.\rd enligt LV LI och liinsriittens beslut inte kan avvaktas
med hiinsyn till risken för den unges hiilsa eller ut veckling eller till att den
fortsatta utredningen allvarligt kan försv!1ras eller vidare fltgiirder hindras.
Socialutredningen framhåller att i de situationer dt1 v~ml mi:d stöd av
lagen kan komma i fdga iir förhtillandena oftast stldana att omedelhar
åtgiird är nödviindig. Uppgifter kan t..ex. komma in till niimnden om
misstänkt barnmisshandel. Vid den utredning som diirvid omedelbart skall
inledas kan sådana uppgifter komma fram om barnets hemförhi1llanden att
risk för barnets hiilsa m1\ste antas föreligga. Det iir enligt socialutredningens uppfattning uppenhart ;1tt niimnden i en sfldan situation mäste ha
möjlighet att ta harnet om hand i avvaktan p{1 att utn:dningen slutförs.
Likaså kan enligt utredningen i vissa andra akuta situationer -· exempelvis
om harnets föräldrar motsätter sig en nödviindig blodtransfusion - ett
omedelbart omhändertagande vara pflkallat med hiinsyn till riskerna for
barnets hälsa. På motsvarande siitl mflste niimnden även innan utredningen har slutförts kunna vidta t\tgärd om den unge t. ex. genom upprepad
hrottslighet utsiitter sig för allvarlig fara till sin utveckling. Niimnden
kommer i sådana fall att föregripa liinsriittens heslut och f1tgiirdens syfte iir
att tillgodose omedelhart föreliggande behov.
Förslaget har i sina huvuddrag tillstyrkts av de remissinstanser som har
yttrat sig i fri\gan.
Jag anser i likhet med socialutredningen att p;'i samma siill som i dag lir
fallet socialniimnden bör kunna omhiinderta den unge i avbidan pi1 att
liinsrätten prövar frf1gan om vi\nl med stöd av lagen. Som förutsiittning för
s{1dant heslut om omedelhart omhiindertagande. som sfiledes kan fattas
redan innan nämnden slutfört utredningen. bör giilla att niimnden anser del
sannolikt att den unge behöver heredas vftrd med stöd av lagen. Det skall
således föreligga sannolika skiil för att den unge p~\ grund av brister i
omsorgen om honom eller på grund av sitt eget heteende hehöver beredas
vard utom det egna hemmet. LVU anger ytterligare en forutsiittning.
nämligen att föriildrarna eller den unge inte samtycker till den viird som
niimnden anser nödvändig. I de br[1dskande fall som det hiir vanligtvis iir
fråga om iir det emellertid inte alltid möjligt alt efterhöra foriildrarnas
inställning till värden. 01m:delhart omhä~1dertagandc hiir diirför enligt min
mening kunna komma i fråga iiven om man inte med säkerhet vet att
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föräldern kommer att avvisa den vl'inl som niimnden efter avslutad utredning bedömer som nödv1indig. För~ildrarna skall i ett shdant fall givetvis
underrättas om beslutet sft snart söm möjligt. Samtycker då föriildrarna till
den vl\rd som nämnden anser bchiivs, finns det inte ningre grund för
omedelhart omhändertagande och heslutet bör upphiivas.
Som ytterligare förutsiittning hör liksom enligt BvL gälla att prövningen
av det fortsatta vtmlbehovet inte kan avvaktas med hänsyn till risken för
den unges hälsa eller utveckling. Nämnden skall s1\ledes pröva dels om det
pä grund av brister i omsorgen om den unge eller hans eget beteende är
nödvändigt att bereda honom vård utom det egna hemmet, dels om omstämligheterna är st1dana att länsriittens heslut inte kan avvaktas med
hänsyn till de risker som kan finnas for den unges hiilsa eller utveckling.
Som socialutredningen framhåller ger gällande riitl ytterligare en möjlighet att vidta i\tgiird innan utredningen slutförts, nämligen i de fall det är
nödviindigt av utredningssk~il d1irför att den fortsatta utredningen annars
skulle avsevärt försvåras eller viuare l\tgiirder himlras. Det kan l. ex.
intriiffa att förälder i syfte att undandra sig utredningen avviker med barnet
och därmed omöjliggör en åtgiird som iir nödviindig för att skydda barm."!.
Jag delar utredningens uppfattning att det iir svårt att undvara en bestämmelse som möjliggör omedelbart ingripande i sf1dana situationer som
jag nämnde nyss. Är grunden för omh~indertagandet att siikra utredningsfö1farandet, bör omhändertagandet inte ske, om det inte p<'i starka skiil kan
antas att vård med stöd av lagen blir nödvändig. I dessa fall måste föriildrarnas eller den unges inställning till behovet av vård tillmiitas särskild
betydelse.
Socialutredningen erinrar om att det även sedan utredningen har avslutats kan vara ni.idviindigt att besluta om omedelbart omhändertagande i
avvaktan på att l~insr:itten prövar behovet av vård. Det kan enligt utredningen t. ex. intriiffa all utredningen har slutförts först sent dagen före en
helgdag. Förhållandena visar sig vara st1dana att liinsriittens heslut inte kan
avvaktas. Jag anser i likhet med socialutredningen att socialniimnuen även
i dessa situationer bör kunna hesluta om omedelhart omhiindertagande.
Beslutet som fattas efter slutförd utredning kommer säledes att bygga på en
hög grad av sannolikhet för att vftrd med stöd av lagen är pilkallad. I
sådana situationer bör nämnden utan dröjsmål sammankallas for att besluta om ansökan till länsrätten.
Det ligger i sakens natur alt beslut om omedelbart omhändertagande ofta
måste kunna fattas med kort varsel. Möjlighet att sammankalla niimnden
torde som regel inte föreligga. Som socialutredningen har föreslagit bör
därför onlförnnde i nämnd ges befogenhet att besluta om omhiindertagande. För att kunna nt1 en ändamftlsenlig arbetsfördelning, bör sädan
beslutanderätt även kunna tillkomma annan ledamot som utses av ntimnden.
Det kan överviigas om inte riitt all besluta om

omh~indertagandc

borde
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tillkomma även tjänsteman vid socialförvaltningen. Tjänstemannen har
emellertid ofta det omedelbara ansvaret för vården. Det är från rättssiikerhetssynpunkt lämpligare att tjänstemannen i en sådan situation vänder sig
till ordföranden eller annan som enligt vad som har sagts förut för hesluta
om omhändertagande. På si\ sätt blir frågan om omedelbart omhändertagande alltid prövad av mer än en person.
Som jag återkommer närmare till i del följande skall det ankomma på
Hinsrätten att besluta i fråga om vård mot den enskildes vilja. Länsrätten
bör därför också pröva om ett omedelbart omhändertagande som har
beslutats av nämnd bör besti't. Beslutet bör således som socialutredningen
föreslår utan dröjsmfll underställas länsrättens prövning. Har ordförande
eller annan ledamot av nämnden fattat beslut om omedelbart omhändertagande. ankommer det således på honom att se till att heslutet blir underställt länsr~ittens prövning. Med hänsyn till underställningen behövs det
ingen prövning av nämnden. Det räcker att ordföranden eller annan ledamot som har beslutat anmiiler beslutet för nämnden.
Socialutredningen framhåller att så snart heslutel har fattats skall beslutet dokumenterns. och i den mån det inte redan har skett. de omstiindigheter antecknas som har legat till grund för beslutet. Handlingarna skall
diirefter ges in till länsrätten. Detta bör enligt socialutredningens mening
som regel kunna ske redan samma dag som beslutet har fattats och i varje
fall i sådan tid att handlingarna har kommit in till länsrätten inom fyra
dagar. Utredningen föreslår således att tiden for underställning skall bestämmas till fyra dagar. Utredningen framhåller att det är av vikt att
understiillt beslut kommer under länsrättens prövning så snart som möjligt.
Då rätten i ärendet är beslutsför med ordföranden ensam kan förutsättas
att beslutet om omhiindertagande prövas så snart ärendet kommit in till
Hinsrätten. Prövningen bör enligt utredningens förslag ske så snart som
möjligt och om synnerligt hinder inte möter, inom fyra dagar från den dag
då handlingarna kom in till länsrättcn.
Länsstyrelsen i Stockholms län anser att de föreslagna tidsfristerna om
fyra dagar för underställning och prövning är alltför kort med tanke pi\
mellankommande helgdagar, andra brådskande göromål såsom utsatta sessioner och behovet av att i tveksamma fall anmäla omhändertagandemttl i
session. Fristerna bör därför enligt länsstyrelsen förlängas till en vecka.
Även länsstyrelsen i Jönköpings liin anser tiden för underställning för
knapp. En tid av en vecka för underställning är mer godtagbar. Den tid
som föreslagits för länsrättens prövning av underställt ärende är enligt
länsstyrelsens mening inte verklighetsanknuten.
I fräga om tiden för länsrättens prövning av underställt beslut framhåller
länsstyrelsen i Kristianstads län att en sådan tidsfrist inte g<lr alt förena
med bestämmelserna om kommunikation i 10 § förvaltningsprocesslagcn
(1971: 291. FPLl. Flera andra länsstyrelser uttalar t veksamhct om de föreslagna tidsmarginalerna är förenliga med en omsorgsfull handläggning.
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Jag delar sm:ialutredningens uppfattning att det fran riittssäkerhetssynpunkt har stor hetydebe all beslut om omedelbart omhiindertagande kl1111mer under fansriittens prövning ~i'l snart som möjligt. Sä snart ordföranden
eller ;mnan ledamot har fattat beslutet. skall heslutet och skiilen fiir detta
redovisas skriftligen. Nilgon ytterligare utredning hiirefter skall inte ske.
Den utredning som har legat till grund för hes\utel iir emellertid inte alltid
omedelhart tillgiinglig. Mellankommande helgdagar kan iiven försena posthefordran av handlingarna. Den föreslagna tidsfristen om fyra dagar synes
diirför viil knapp med tanke pä att om understiillning inte sker inom
föreskriven tid beslutet om omhiindenagande förfaller. .lag anser diirför att
tiden för understiillning hör utsträckas till en vecka. Detta begriinsar självfallet inte skyldigheten för den som har fattat heslutel all sil snart del lir
möjligt ge in beslutet till riitten. Det för enligt min mening förutsiillas att
hela tidsfristen endast i undantagsfall kommer all utnyttjas.
Kravet pä att un<lerställning skall ske inom en vecka innehär att handlingarna inom <len angivna tiden skall ha kommit in till länsriillen. Kammarrätten i Götehorg framhtiller att en sädan regel har bestämda nackdelar. Dels tvingar den niimnden att hälla sig förvissad om att handlingarna
har kommit in i rätt tid till länsränen. dels innehär ti<lsr11gängcn för post befordran en osäkerhctsfaktor. Enligt kammarrättens mening bör regleringen
innehära all handlingarna skall avsändas av nämnden inom den angivna
tiden.
Jag vill i anslutning härtill framhålla att det är nämnden som har ansvaret
för att beslutet kommer in till länsrätten. Det bör därför l)Ckstl ankomma på
nämnden att se till att handlingarna kommer rällen till handa. Det är
sälc<les inte möjligt att lägga denna kontroll ptl länsrättcn. Det av kammarrätten föreslagna tillvägagångssättet vore från rättssäkerhetssynpunkl
otillfredsställande. Utsträcks tiden för underställning till en vecka torde
inte heller tiden för postbefordran utgöra en sådan osäkerhetsfaktor som
hör föranleda ett avsteg från den föreslagna ordningen.
Enligt utredningens förslag skall fråga om omedelbart omhändertagande
kunna prövas av länsrättens ordförande ensam. Del kan emellertid som
länsstyrelsen i Stockholms län framhåller finnas skäl all anmäla omhändertagandet vid session. Det hör vidare uppmärksammas att länsrätten regelmässigt skall kommunicera handlingarna med den ärendet rör. Har offentligt biträde förordnats, bör biträdet beredas tillfälle att ta del av handlingarna i ärendet. Dessa omständigheter talar enligt min mening för att tiden för
ärendets prövning i länsrätt bör utsträckas till en vecka från den dag
handlingarna kom in till rätten. På sätt utredningen har föreslagit bör om
synnerligt hinder föreligger mot prövning inom en vecka tiden för prövning
kunna utsträckas ytterligare. Skäl för detta kan föreligga om det är en
ovillkorlig förutsättning för att länsrätten skall kunna pröva ärendet att
utredningen kompletteras. Av kravet på synnerligt hinder följer att undantagsbestämmelsen är avsedd att tillämpas endast i sällsynta undantagsfall.
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alt utredningen slutfiirs ges sii kort varaktighet som miijligt. Niimmk11 hiir
diirför kontinuerligt pröva om omhiindertagandel skall best;1 och hih a
beslutet s:i snart det inte finns hchov av ett fortsatt omhlindertagamk.
Enligt utredningen:; förslag skall det ankomma p;1 niimnden al\. sedan
hcslut om omhiin<lertagan<le har faststiillts av llinsriitten. senast inom tva
veckor fr<in <let omhiin<lertagandet skedde ansöka lws Hinsriitlen om att
den unge skall beredas viinl. Utredningen framhiillcr all <le\ av u1redni11gseller andra sk:il kan vara omöjligt all inom den angivna ti<len ge in <111siik:111
till Hinsriillen. 1 siidana fall biir ti<len för ingivande av ansökan efter
medgivande av liinsriitten kunna utstriickas till f"yra veckor.
Flera remissinstanser anser att <len angivna 11ormal<1 tiden fiir att i11gL'
ansökan lir för knapp. JO framhäller all en väl gem1mförd utredning iir en
första förutsällning för att länsrätten skall kunna ftt ett tillfredsstiillandc
umlerlag för sitt stiillningstagande. Bristfalliga utredningar kan enligt .I<>
leda till allvarliga riittsförluster. b{1de sä all v:inl inte beslutas trots att skid
därtill föreligger och all vtird kommer till stfrnd med stiid av lagen twts <1lt
n11gon annan behandlingsätgänl hade varit tillriicklig eller mer lindamalsenlig. JO anser att man vid en avvägning mellan i\ ena sidan önskemälen om
en skyndsam handlliggning och ä andra sidan kravet pa en t illforlitlig
utredning m11ste ta fasta på det sistnämnda. Den föreslagna 14-dagarsrcgeln kan enligt JO:s mening medföra en risk för försiimrade utredningar.
Visserligen kan enligt förslaget utredningstiden förlängas men delta förutsäller särskilda skäl. Enligt JO:s mening framstår en utredningstid p;1 upp
till fyra veckor som nödvändig även i mirnga normalfall med hlinsyn till de
praktiska svårigheter som ofta föreligger all genomföra delta slag av utredningar. Motsvarande synpunkter framförs av flera länsstyrelser och kommuner.
Det är som socialutredningen framhMler av största vikt all ett tillflilligt
omhändertagande inte hestär under längre tid iin vad fi.irht1llandcna oundgängligen kräver. Samtidigt är det emellertid från rättssiikerhctssynpunkt
nödvändigt att fä ett så. tillförlitligt heslutsunderlag som möjligt fiir liinsriittens ställningstagande. Sådana tidsgränser fär inte sättas för utredningen
att möjligheterna till en fullständig och väl genomarbetad utredning fi.irsväras. En alltför kort utredningstid medför allvarlig risk för felaktiga beslut.
En tid av 14 dagar för utredning har enligt vad remissinstanserna framhåller redan nu ofta visat sig otillräcklig. Det bör också. uppmärksammas
att det enligt FL ankommer på nämnden att kommunicera utredningen
med den åtgärden avser. Beslut att göra ansökan till länsrällen är inte heller
av den heskaffenheten att beslutet bör kunna delegeras. Det innehiir all
nämnden måste kallas för att besluta i ärendet.
Dessa omständigheter talar enligt min mening för all den tid om fyra
veckor som enligt förslaget skall gälla när det finns särskilda skäl bör fil
vara längsta tid också i normalfall. Jag utgår dock från att nämnderna skall

Prop. 1979/80: I

42

striiva efter all nedbringa tiden sii myckt:l som möjligt och att ansökan
diirflir i miinga fall kommer att kunna inges inom två veckor.
Har ansökan inte gjorts inom den föreskrivna tiden. skall omhiindertagandet genast upphöra.
Det är som socialutredningen framhåller viktigt att mäl som giiller viird
med stöd av LYU företas till avgörande med största skyndsamhet. Alldeles siirskild skyndsamhet är pftkallad niir den unge iir omhiindertagen dit
miilet kommer in till länsriitten. Enligt socialutredningens förslag bör i
sitdant fall förhandling i miilct hällas inom en vecka !hm det ansökan kom
in till riillen. Enligt förslaget bör denna tid kunna förlängas om ytterligare
utredning eller annan särskild omständighet gör det nödviindigt.
Några länsstyrelser har framhttllit att den föreslagna tiden för att hålla
förhandling i målet är viil kort. Parter och vittnen mäste hinna delges
kallelse och fä skäligt rådrum för inställelsen. Part mäste ocksä hinna ta
kontakt med sitt ombud som i sin tur kan ha svårt att inställa sig med sr1
kort varsel. En tidsfrist om tva veckor bör enligt dessa länsstyrelsers
uppfattning föreskrivas som huvudregel. Liinsstyrelscn i Södermanlands
län ifrägasätter om man alls behöver ha nägon längsta tid.
Jag delar remissinstansernas uppfattning att tiden för att halla huvudförhandling är viil knappt tilltagen i utredningens förslag. Det finns en risk för
vad som har varit avsett som en huvudregel blir undantag. När allmänt Mal
har väckts mot den som är under 18 är. skall enligt särskilda bestämmelser
huvudförhandling i målet hållas senast inom två veckor. Jag anser att
denna tidsrymd också kan vara lämplig att fastställa för förhandling i
hinsrätt i mål om värd med stöd av LVU.
Som socialutredningen har framhållit följer av arten av de beslut som det
här är fråga om att beslutet genast skall kunna verkställas. Detta bör enligt
min mening ocksä framgå av lagen.
Jag vill slutligen i anslutning till de här föreslagna bestämmelserna iivcn
beröra frågan om häktning av unga i t'.tldrarna under 18 är. Enligt 7 § lagen
(1964: 167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare fi'tr den
som är under 18 är inte häktas med mindre synnerliga skäl föreligger.
Lagstiftningen bygger således på den uppfattningen att alla möjligheter bör
tas till vara för att undvika häktning av den som inte har fyllt 18 år. I
främsta rummet har man tänkt på de befogenheter att omhänderta den
unge för utredning som barnavårdsnämnden har enligt 30 § BvL. På motsvarande sätt bör enligt min mening de föreslagna bestämmelserna i LVU
kunna tillämpas när fråga kommer upp om häktning av den som är under 18
år. Beslutas omedelbart omhändertagande, bör således häktning som regel
kunna underlåtas. För ungdomar i äldrarna över 18 år gäller f. n. inga
särskilda regler i fråga om häktning. Även för dessa bör emellertid ett
omedelbart omhändertagande kunna utgöra ett alternativ till häktning.
Ett beslut om omedelbart omhändertagande upphör att gälla om den
unge likväl senare häktas.
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Enligt Bv L fär harnavänisniimnden omhändt:rta den unge för samh:illsvilrd, om förebyggande ntgärder relhin frän början framstttr som otillräckliga eller om st1dana tttgiirder har visat sig verkningslösa. Samtycker föriildrarna eller den unge, om han har fyllt 15 är. till att niimndens beslut om
omhiindertagande för samhällsvård verkställs, vinner beslutet laga kraft. I
annat fall skall beslutet utan dröjsmål och senast inom tio dagar frt1n dagen
for beslutet underställas Hinsriittens prövning. Om undt:rstiillning ~ker. kan
länsrätten i stället för att fastställa beslutet förordna om en clkr flera
förebyggande i1tgärder eller uppdra åt nämnden att föranstalta om s{1dana.
Som jag har framhållit tidigare har socialniimnden ansvaret för att den
unge får den värd som han behöver. 1 de situationer som avses i LVU
ankommer det stiiedes pä niimnden att medverka till att den unge bereds en
värd som är anpassad efter hans behov. Det blir därvid en viktig uppgift för
sm:ialtjiinstcn att finna sadana former. för arbetet att iivcn i de svMa
situationer som här avses vård- och beharidlingsarbetet s{1 längt det iir
möjligt kan bedrivas tillsammans med föräldrarna och den ungt:. Det ligger
ett stort värde i att ta till vara foriildrarnas och den unges vilja att medverka till att ändamålsenliga insatser kommer till stand. fag har därför ansett
att om nödviindig vård kan ges dt:n unge i frivilliga former, bör han inte
bert:das vård med stöd av LVU med de rättsverkningar som följer diirav.
Samtycker föriildrarna och/eller den unge till den vård som nämnden
finnt:r nödvändig. blir således grunden för beslutet lämnat medgivandt:.
Kan föräldrarnas eller den unges samtycke inte nf1s bör emellertid frågan
om v1\rden p1\ sätt utredningen har föreslagit prövas av liinsrätten. Som
tlera remissinstanser påpt:kat har en sådan beslutsordning klara fördelar
frfm rättssäkerhetssynpunkt. Vårdåtgärden blir på så sätt föremfll för domstols bt:diimning och en enhetlig rättstillämpning f'riimjas. Jag vill erinra om
att redan nu skall frågan om samhällsvärd prövas av liinsriitten när den
unge ellt:r hans föriildrar motsiitter sig att nämndens beslut verkstiills. Jag
ansluter mig således till den av socialutredningen valda lösningen. Den
innebär att om samtycke inte kan erhållas till den värd som niimnden anser
att den unge behöver, skall länsrättt:n pröva om det finns flirutsiittningar
att ändå genomföra vården med stöd av LV U.
I BvL förekommer ytterligare en form av omhändt:rtagande för samhällsangivna
värd. Den skiljer sig frtm den som genomförs under de i 25
omständigheterna bl. a. genom att den enskildes medgivande i regel utgör
förutsättning för att nämnden skall kunna besluta. Enligt 31
första
stycket för den som inte har fyllt 18 år och som hehöver vtml och fostran

*

*

pil grund av att föräldrarna har avlidit eller övergivit honom omhändertas
för samhällsvf1rd. om inte vi\rdhehovet tillgodoses på annat sätt. Den som
har fyllt 15 är for dock inte omhiindenas utan eget samtycke. om inte
siirskilda skäl att inte höra honom föreligger.
Enligt 31 andra stycket skall vidare samhällsvard p{1 begiiran av föriild-

*
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rarna dlcr med deras medgivande beredas den under:irige om han. utan att
fall som avses i 25 ~ iir för handen. iir i behov av srecialviird eller annan
vård lH:h fostran utom hemmet. Även i detta fall erfordras samtycke av den
som har fyllt 15är.
Eftersom I .VlJ konrn11.:r till anviindning först om samtycke till viird inte
kannas, finns det inget utrymme i denna lag för ni1gon motsvarighet till den
~amhiillwfml Sllffi

regleras i 31

~

BvL. De nödfall som avses i denn;1

raragraf faller in under den viird som ges i frivilliga former endast med stöd
av socialtjiinstlagen . .Jag avser att behandla dessa fr{1gor i den blivande
rnirositionen.

2. J .13 Jflllulliii;i;11i11i.:e11 i lii11.1rii11
Hamlliiggningen av ärende i förvaltningsdomstol regleras av FPL. Förfarandereglcrna i FPL iir att se som basregler. De siirskilda förhiillandena
inom vissa förvaltningsomri1den kan kriiva en reglering av förhiillandcna
vid fiirvaltningsdtimstlll som avviker fran bestiimmelserna i Fl'I .. I 2 ~ Fl'I.
föreskrivs diirför att om det i lag eller författning som har beslutats a,·
regeringen har meddelats bestämmelse som avviker fr:111 FPL s;'1 sk;ill den
hestiimmelsen giilla.
S~idana

siirskilda regler har givits för förfarandet i miil om omhiinderta-

gamle för samhiillsv;·1rd enligt Bv L. Genllm 75

~

första stycket Bv L har

vissa hestiimmelser om förfarandet i ärende hos harnaviH·dsniimnd gjorts
tilliimrliga rä förfarandet i liinsriitt. Den i lagrummet gjorda hiinvisningen
omfattar föri:skrifter om kallelse och om hämtning till liikarundcrsökning
av Jen underarige och om hiimtning av Jen iirenJet rört lo l1ch 17 **)·om
erinran om riitten att r<ikalla muntlig förhandling ( 19 ~första stycket andra
runkten). om den unJert1riges stiillning niir han inte har fyllt 15 :1r ( 15 ~
tredje stycket och 19 *tredje stycket) samt om föriildrarnas n:irvaro niir
man hör den som iir under 18 {ir (20 * ).
Enligt 75
andra stycket skall representant för barnav{trdsniimndcn

*

beredas tillfalle att niirvara vid muntlig förhandling.

*

I 82 BvL siigs vidare att av Hinsriitt meddelat beslut i 111:'11 eller iirendl'
enligt BvL skall delges va1je enskild person och kommun som berörs av
det.
Slutligen ges i 80 *en hesti1mmclse enligt vilken liinsriitts beslut i iirende
som avses i 4-9 kap. Bvl. och kammarriitts motsvarande beslut skall liinda
till omcdelhar erterriittelse.
Jag har tiJigarc föreslagit alt liinsriitten skall bli första instans i 1111\I om
vfaJ enligt L VU. Understiillningsinstitutet försvinner samtidigt i dessa
m<'1I. Niir beslutanderlitten i fr{1ga om värd med stöd av LV ll liiggs r!i
Hinsriitten. aktualiseras behovet av särskilda tlirfarandereglcr för handliiggningen i Hinsriitt.
En viktig frtiga iir diirvid om skrijiligt ella 11111111/igt .fi"irfiir1111de biir vara
huvudregel i mål om värJ enligt lagen. Enligt FPL är huvudregeln all
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*). *

förfarandet skall vara skriftligt (9
I 9 andra och tredje styckena FPL
anges när muntlig förhandling skall kunna komma i fråga. I handliiggningen
för enligt vad diir sägs ingft 1irnntlig förhähdling betriiffande viss fråga när
det kan antas vara till fördel för utredningen i mf\let. Vidare skall bl. a. i
Htnsrätt muntlig förhandling hf\llas, om enskild som för talan i m:"llet begiir
det och förhandlingen inte iir obehövlig och inte heller siirskilda skiil talar
mot det.
Socialutredningen föreslår att muntlig förhandling alltid skall hftllas i
liinsrätt vid avgörande av mål enligt den särskilda lagen.
Kammarriitten i Göteborg tillstyrker utredningens förslag. Aven kammarrätten i Sundsvall framhf\ller behovet av muntlig förhandling men
ifrf\gasätter om det finns tillriickliga sbl att göra muntlig förhandling
obligatorisk. Enligt kammarriittens mening bör muntlig förhandling kunna
underlåtas niir det finns synnerliga skäl för detta. Flera liinsstyrelser har
ocks[i tagit upp frågan om muntlig förhandling. Liinsstyrelserna delar
utredningens uppfattning i fråga om behovet av muntlig förhandling och
framhåller att det redan i dag förekommer muntlig förhandling i så gott som
alla mal om omhiindertagande för samhiillsvård. Enligt liinsstyrelserna
finns det emellertid inte ankdning att göra muntlig förhandling obligatorisk. Så anser t. ex. länsstyrelsen i Jönköpings län att det även i fortsättningen bör ankomma på liinsrätten att bedöma om muntlig förhandling
behiivs. Omständigheterna kan vara sådana, t. ex. i mål som gäller vårdens
upphörande, att muntlig förhandling inte behövs. Samtycker föräldrarna
eller den unge till nämndens ansökan om värd kan pa motsvarande sätt
muntlig förhandling vara onödig. Andra länsstyrelser anser att om den
åtgärden avser anhåller om att inte behöva inställa sig, hör muntlig förhandling kunna underlåtas.
M:'ll enligt LVU avser frågor av stor betydelse för den enskilde. Beslut
om vård innebiir ingripande föriindringar av föriildrarnas och den unges
rätt att själva bcstlimma över sin situation. Enbart en skriftlig redovisning i
liinsriitt av de förhållanden som har föranlett niimnden att ansöka om v:1rd
ger. som socialutredningen framh:'tller. ett sämre beslutsunderlag iin om
parterna i.ir niirvarande vid målets avgörande. Det kan också mången gäng
vara liittare för den saken rör att vid en förhandling inför Hinsriitt redovisa
de förhftllanden som enligt hans mening bör ligga till grund fi.ir bedömningen. Det bör också uppmärksammas att den enligt FPL föreliggande riitten
att begiira muntlig förhandling inte alltid tas i anspr:\k. Liinsstyrelsen i
Stockholms liin framhåller exempelvis att det stora antalet mål har medverkat till att muntlig förhandling har begränsats till de fall där part hegiir
muntlighet. Frck ven sen av sådana förhandlingar har inte överstigit 25 ~1.
Nu angivna omständigheter talar enligt min mening med styrka för att
muntlig förhandling hör föreskrivas i dessa mål. De mål som enligt lagen
kan bli föremftl för rättens bedömande avser frågor bl. a. om beredande av
värd, av niimnden beslutade föriindringar i vårdens utformning och fr~igor
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om vi1nkns upphörande. Det ;ir fr;·1n r;ithsiikerhetssynpunkt av stor betydehe att m;'1I av denna art inle avgiirs p:'.1 handlingarna i den enskildes
rr:·1nvan1.
Som rcmissinslanserna har piipekat kan det do1:k förekomma prövningar
;1v liinsriittcn diir en muntlig flirhandling framstiir som helt onödig. Det giir
all regeln om muntlig frirhandling enligt min mening inte biir göras alldeles
l1villkorlig. Är del enligt Hinsriiltens bediimning uppenbart ohehiivligl alt
htllla muntlig fiirhandling, bör sådan diirfiir kunna underlåtas. Mot bakgrund av vad jag har anfört tidigare om betydelsen av muntlig förhandling
iir del klart alt undantagsmiijlighcten hör anviindas med stor försiktighet.
h·amff1r allt iir del viktigt alt muntlig förhandling alltid hålls när ntigon av
parterna önskar del. Om Hinsriilten tiinker avgöra målet pt1 handlingarna.
bör parten därför alltid underrättas och ges tillfollc att inom en viss tid
hegiira muntlig förhandling. En föreskrift om detta biir tas in i LVU.
Jag vill slutligen i denna del understryka att eftersom del stora flertalet
liinsriitter redan f. n. avgör mtil om omhändertagande for samhällsvård vid
muntlig förhandling, kommer den h;ir föreslagna bestämmelsen inte att öka
1:·111sriitten~

arbetshelastning i någon större grad.

FPL innehåller inga best;immclscr om liii111111i11g ar part till förhandlingen. Det kan som socialutredningen framhäller ibland vara nödvändigt för
utredningen i mälet att den åtgärden avser är n;irvarande vid förhandlingen
för att lämna kompletterande uppgifter. Uinsrätten bör därför kunna förordna om hämtning av den som åtgärden avser till förhandlingen. För
vittne giiller enligt 25 ~ FPL bestämmelserna om hämtning i 36 kap. 20
RR. För sakkunnig finns inget behov av bestämmelser om hämtning.

*

Jag har tidigare berört frågan om liikarundersiikning. Jag erinrade om att
det kan uppkomma situationer dä en omedelbar läkarundersökning är
nödvändig för att nämnden skall kunna ta ställning till behovet av vård
enligt lagen. Socialnämnden bör diirför i det fall föräldrarna eller den unge
motsätter sig undersökningen kunna påkalla polishandräckning för dess
genomförande. Pf1 motsvarande sätt bör när fråga om läkarundersökning
kommer upp i Hinsrlitten, riitten kunna begära polishandräckning om föriildrarna motsiitter sig undersökningen. Läkaren bör i sådant fall med
polisen~

hjiilp ges tillträde till barnets hem för att genomföra undersökning-

en diir.
Flera remissinstanser har framhållit vikten av att länsrätten tillförs be-

hiil'lig sakkunskap vid avgörande av mål om värd med stöd av LV U. Jag
vill med anledning härav hänvisa till bestämmelsen i 8

*FPL, som behand-

lar länsrätts utredningsplikt. Av den bestämmelsen följer att det åligger
r:itten att tillse att särskild sakkunskap. t. ex. social, psykologisk och
medicinsk, tillförs rlitten nlir det uppstår behov av det. Av 24

* FPL

framgår att rätten fär inhämta yttrande över fråga, som kräver särskild
sakkunskap, från myndighet, tjänsteman eller den som annars har att gå till
handa med yttrande i ämnet, eller anlita annan sakkunnig i frågan. Jag vill
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ocksii fösta uppmiirksamheien p{1 att det offentliga bitriide som regelm:issigt skall förordnas i m;d 11m viird utan samtycke har som en v:isrntlig
uppgift att medverka till att miilet blinillfiirlitligt utrett. Nf1got behov av att
hiirutöver införa siirskilda bestiimmelser om den sakkunskap riitten skall
ha att tillgi1 vid avgörande av mäl enligt LVU finns det diirför enligt min
mening inte.
FPL tar inte upp nilgra bestämmelser om pmcesshl'hiiri~ht'll'll. Fri1ga
uppkommer diirför om vilken stiillning den som iir under 18 lir bör ha vid
avgörande av mt1l i liin~riitt. För handliiggning av iirende i nämnd g;iller
enligt BvL alt föriildrarna far företriida den som är under 15

~1r.

Dessa

bestämmelser har genom en hänvisning gjorts tillämpliga även på förfarandet i länsrätt.
Socialutredningen föreslår att frt1gan om processbehörigheten skall prövas av Uinsriitten i varje siirskilt ärende. Därvid torde enligt utredningens
mening den som är över 15 är alltid äga rätt att själv föra sin talan, medan
frågan om processbehörigheten för den som är yngre fär bedömas med
hänsyn till den unges mognad och omständigheterna i övrigt.
Jag anser att i mäl om värd med stöd av LVU är bttde föräldrar teller
annan vardnadshavare) och barn att anse som parter. Föriildrarna har
enligt föräldrabalkens bestiimmelser i princip rätt att dessutom företräda
barnet i frågor som rör vårdnaden. I BvL tilläggs emellertid barnet en
självständig beslutanderätt i frågor som rör dess person. Sil.ledes för föräldrarna företräda barnet endast tills barnet fyller 15 är. Barn som har uppnätt
denna älder, för sjiilv besluta i ärende som förutsätter hans samtycke.
I enlighet med socialutredningens förslag ämnar jag föreslå en regel i den
nya sociallagstiftningen enligt vilken barn som har fyllt 15 är har riitt att
själv föra sin talan i mål och ärenden enligt socialtjänstlagen och LV U.
Föräldrarna bör således få företräda barnet tills barnet når denna ålder.
/\v det anförda följer att den som är under 15 år inte själv får föra sin
talan i 11insriitt. I mål som avser den som är under 15 är i.Jpptriider föräldrarna dels som parter och dels som ställföreträdare för part. Som socialutredningen framhäller kan diirvid den omständigheten att föräldrarna får företriida barnet göra det angefaget för länsrätten att höra eller låta höra barn
under 15 är i situationer då barnet bedöms ha nått sådan mognad att barnet
sjiilvt bör fä redovisa sin inställning.
Jag vill anmärka att enligt vad jag har erfarit har utredningen (Ju

1977: 08} om barnens rätt i sitt arbete tagit upp frågan om i vilken utsträckning och i vilken ålder barn sjiilva skall fä föra sin talan och ha rätt att bli
hörda. Det är givet att utredningens arbete kan tänkas leda till att frågan
om 1\ldersgr1insen fär tas upp på nytt.
Vad hiirefter angår frågan om behovet av en särskild regel om delgivning
a1· hes/111 hör uppmärksammas att enligt 31 § FPL skall heslut varigenom

rätten avgör målet tillställas part. Nämnden kommer i mål om omhändertagande att uppträda som sökande. Nämnden kommer således i denna egen-
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skap att tillstiillas beslutet. Även den fltgiirden avser skall tillställas beslutet. Nagon motsvarighet till BvL:s regler om delgivning av beslut behövs
Lliirl'iir inte enligt min mening.
Enligt 22 ~ andra stycket Hv L far niimndcn förordna att beslut angi\ende
omhändertagande för samhiillsvärd skall gfl i verkstiillighet utan hinder av
art lxslutct inte har vunnit lag~t kraft. Av 75 HvL följer att Jet hligger
liinsriittcn att, om understiillt beslut skall liinda till efterrättelse oberoende
;1v laga kraft. utan driijsm;'tl pröva om beslutet för verkstiillas innan mhlet
avgi.irs slutligt.

*

Enligt 86 ~ Hv L skall liinsriitts beslut i iircnde om bl. a. omhiindertagande
fiir samhlillsv;'1rd och kammarriitts motsvarande beslut lända till omedelbar
cfterriittelse. IJe fr{1gor som beriirs av heslut med stöd av LVU iir ofta
mycket sv!ira att bedi.ima och de innebär stlillningstaganden som är ingripande för den enskilde. Jag anser det diirfiir inte phkallat med en regel om
ovillkorlig verksliillighet av sådant beslut. Som socialutredningen framh~1lkr k;m behovet av att kunna nä omedelbar verkstiillighet tillgodoses,
om liinsriill ges möjlighet att i sitt beslut förordna därom. En besHimmelse
med detta innehåll bör diirför ingft i lagen.
2./.14Rc.1'l'iir111.111.
Fr{1gan om bcsvärsriittens utformning iir fri\n riittssäkerhetssynpunkt av
största betydelse. Här mäste ske en avvägning mellan ä ena sidan den
enskildes beriittigade anspråk på att kunna rn beslut enligt lagen prövade
av överordnad instans och h andra sidan kraven pä att värd med stöd av
lagen kan komma till stfmd i former som är till de ungas bästa.
Har nämnden fattat beslut om omedelbart omhiindertagande, skall som
framgår av vad jag har anfört tidigare beslutet alltid underställas länsrättens prövning. Mot länsrättens beslut i sådan fråga enligt 34 ~ första
stycket tredje punkten FPL får talan föras genom besvär. Anledning att
föreskriva en siirskild besvärsrätt föreligger därför inte.
Mot länsriittens beslut om värd med stöd av lagen fär enligt 33 ~ FPL
talan föras hos kammarrätten. Mot kammarrättens beslut föres talan hos
regeringsrätten.
Sedan länsrätten har beslutat om vård ankommer det på nämnden att
hl. a. bestämma var den unge skall vistas under värdtiden. En fråga som
uppkommer är om talan också skall kunna föras mot nämndens beslut att
placera den unge i visst hem eller i institution. Jag anser i likhet med
socialutredningen att övervägande skäl talar mot en sådan besvärsrätt.
Länsrättens prövning sker på grundval av den vid nämnden företagna
utredningen. Enligt förslaget till LVU skall nämndens ansökan om värd
innehålla en redogörelse för den unges förhållanden, tidigare vidtagna
åtgärder och den vård som nämnden avser att anordna. Länsrättens beslut
om värd, som alltså kan överklagas, grundar sig således också på en
bedömning av den tilltänkta vårdformen. Att samtidigt föreskriva en be-
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sviirsriitt över det av niimnden omedelbart hiirefter fattade heslutet. om
var den unge skall vistas under vi:mltiden. skulle öppna miijlighet till en
duhhcl besviirspriivning. Något behov av en sädan besviirsrätt finns det
inte.
lJ nder den tid som den heslutade vfaden pågår blir niimnden uppriitth{d-

la en fortliipandc kontakt med föriildrarna. Va1:ie fiiriindring i den beslutade vän.len bör st1 li:1ngt möjligt fi.iregäs av samrt1d med föriildrarna. Om
föriildrarna eller den unge under den tid vän.len pi'lgf1r skulle vilja byta
vtirdform eller hem. iir tlet givetvis önskvärt att nämnden söker tillmötesgå
beriittigade ansprf1k.
Om niimnden inte vill eller kan iindra v;1rden p{l det siitt fiiriildrarna eller
den unge iinskar. saknar dessa i dag möjlighet enligt BvL att överklaga
niimndens beslut. Fosterbarnsutredningen föreslog i betiinkandet tSOU
1974: 7) Barn- och 11ngdomsvfad, all BvL skulle lindras p{1 den punkten.
Under remisshehandlingen fick

förslag~!

ett överviigande kritiskt motta-

gande. Socialutredningen har nu föreslagit att en begriinsad besvärsriitt
skall införas. Om niimligen vården skall pågf1 under liingre tid iin tre
mförnder. föreslt1s fi.iriildrarna fi.) möjlighet att bcsviira sig iiver de föriindringar i vårdformen som fi.iretas under tiden.
Socialutredningens förslag har behandlats av endast ett fåtal rcmissinstanser. Dessa har överlag varit positiva till förslaget samtidigt som de har
gjort vissa påpekanden betriiffandc lagtextens utformning.
Jag delar den tveksamhet mot en alltför vidstriickt besviirsrätt som har
kommit till uttryck under remissbehandlingen av fosterbarnsutredningens
beliinkande liksom i socialutredningens förslag. Som socialutredningen
pi:ipekar kan en besviirsriitt riskera att leda till avseviirda svärigheter vid
vårdens utövande. Den skulle t. o. m. kunna medföra en st\dan osäkerhet i
fräga om vfmlcns hest{111d att den allvarligt skulle iiventyra vården. Jag
anser därför i likhet med socialutredningen att det i allmiinhet hör vara
t illriickligt att föriildrarna genom att begiira vtirdens upphörande och diirefter fora talan mot niimndens beslut ocks~1 kan ftt den beslutade vårdformen
priivad.
En siirskild fri1ga iir om riitt till besdr skall föreligga niir nämnden
beslutar om viktiga lindringar i den valda vttrdformen. Jag vill erinra om att
det har förekommit att socialniimnd på skiil som inte har haft att göra med
iindamf1lsenligheten av den bedrivna vården beslutat att flytta ett omhiindertaget barn frfm ett fosterhem diir barnet hade bott under liingre tid till
ett annat hem. Sådana uppbrott frän ett hem diir barnet har hunnit rota sig
kan for barnet hli mycket pilfrestande. Det iir överhuvudtaget angel:iget att
man flyttar ett barn sf1 litet som möjligt frän en miljö till en annan.
Omplaceringar kan i dag ske utan samråd med föräldrarna och utan att
dessa eller andra kan fora talan mot beslutet. Föräldrarna iir hiinvisade till
att - iiven om de iir infiirstådda med att barnet mi\ste beredas fortsatt vård
utanför det egna hemmet - hegiira att vården skall avslutas och diirefter
4
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föra talan mot nämndens beslut. En sådan ordning är enligt min mening
inte tillfredsställande. Jag ansluter mig därför till socialutredningens förslag att föräldrarna och i förekommande fall den unge sjiilv skall ha möjlighet att föra talan mot ändringar i den redan heslutade vården. Om nämnden
således beslutar att den unge skall ges fortsatt vård i annat enskilt hem eller
på institution bör talan kunna föras mol beslutet. Nämndens heslut skall
emellertid kunna verkställas omedelbart. Den omständigheten att hesvärsrätt föreligger innebär således inte att nämnden måste avvakta att beslutet
vinner laga kraft innan nämnden flyttar den unge.
Om vård har beslutats pä grund av den unges eget hcteende, skall i
enlighet med vad jag har förordat tidigare niimnden pröva hehovet av
fortsatt vård var sjätte mänad. Nämndens prövning kommer att resultera i
ett beslut i förvaltningsrättslig mening. Som kammarriitten i Göteborg har
pf1pekat under remissbehandlingen hör i sädana fall talan kunna foras mot
beslut om fortsatt värd.
För tydlighets skull vill jag till sist erinra om att den ärliga rapportering
som skall göras till nämnden i de fall den unge v1mlas pil grund av brister i
omsorgen om honom endast är tänkt att vara en äterkommandc redovisning inför niimnden som inte skall utmynna i ett beslut i förvaltningsriittslig
mening som det går att föra talan mot. Rätten att begiira värden avslutad
föreligger emellertid alltid och diirmed ocksä en möjlighet att rn vården
överprövad.
Föranleder underrättelsen till nämnden att frt1gan om vi\rdens fortsatta
bestånd tas upp till prövning i nämnden uppkommer emellertid ett iirende i
förvaltningslagens bemärkelse.
Enligt socialutredningens förslag skall talan inte kunna föras mot n:imndens beslut att förklara vården avslutad. Socialutredningen har ansett att i
de fall nämnden har förklarat vhrden avslutad mot föräldrarnas vilja,
föreligger alltid rätten att begära fortsatt bistt\nd i frivilliga former med stöd
av socialtjiinstlagens bcstiimmclser och i hiindelse av avslag föra talan mot
beslutet. Kammarräth:n i Göteborg anser att det föreslagna tillv~igagångs
sättet är onödigt omständligt. Kammarriitten framh{1ller att om föriildrarna
och den unge har olika uppfattning i fråga om behovet av fortsatta insatser,
kan socialtjänstlagen inte tillämpas. Anser således förlildrarna att värden
bör bcstil men motsätter sig den unge fortsatta insatser i frivilliga former,
utgör således socialtjänstlagen inget alternativ. Jag anser mot bakgrund
härav i likhet med kammarrätten att talan bör kunna föras även mot
nämndens beslut att förklara vården avslutad.
Jag vill i detta sammanhang slutligen erinra om att enligt LV U nämnden i
vissa fall för meddela föreskrift betrMfande f"iiriilders eller annan vårdnadshavares rätt till umgänge med barnet eller bcstlimma att den unges vistelseort inte skall röjas. Pf1 samma s;ill som i dag bör talan kunna föras mot ett
sådant beslut.
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2./.15 Ö1·rig<1 hestiimmelser

A 11s1 ·ar.1:fi·tlg11r
I 89

s BvL

finns bcstiimmelser om ansvar för den som hindrar eller

försvårar utredning i i\rende om ingripande enligt lagen eller om fosterbarnsvtml. Ansvar kan enligt detta lagrum också ådömas den som hindrar
eller

försv<~rar

verkstiillighet av beslut som gäller bl. a. omhiindertagande

for samhiillsvård eller som rör behandlingen av den som har omhiindertagits m. m.
Enligt vad jag har erfarit förekommer det endast i mycket begränsad
omfattning att iltal viicks för brott som har sagts nu. Jag anser inte att
bestämmelserna fyller någon funktion vid sidan av de befogenheter som
bör tillkomma nämnden enligt de regler som jag tidigare har föreslagit. Jag
vill erinra om att nämnden rnr möjlighet att besluta om omedelbart omhändertagande i fall där föräldrarna inte vill medverka till att en nödviindig
vård kommer till ständ. Om den unge avviker från det hem diir han enligt
niimndens bestiimmande skall vistas. kan niimnden påk:illa polishandriickning för att återföra honom till hemmet. Genom dessa bcfögenheter
finns det enligt min mening tillriickliga g:irantier för att en nödvändig vtml
skall kunna genomföras.

*

89 BvL innehåller också en straffbestämmelse för det fall att nagon
lämnar alkoholhaltiga drycker. andra berusningsmedel. injektionsspnna
eller kanyl åt den som är omhändertagen för samhällsvfird och intagen i
barnhem eller bereds värd inom ungdomsvårdsskola eller som annars
hjälper den omhändertagne att komma åt sådana berusningsmedel eller
föremål. Inte heller denna bestämmelse bör fä nägon motsvarighet i den
nya lagen. Jag vill i det hänseendet hänvisa till bestämmelserna i 74 *lagen
I 1977: 293) om handel med drycker som föreskriver ansvar för den som
anskaffar alkoholhaltiga drycker åt den som inte kan antas ha uppnått 20
års ålder. Jag vill också hänvisa till förordningen (1968: 70) med vissa
bestämmelser om injektionssprutor och kanyler som föreskriver ansvar för
den som överlåter spruta eller kanyl utan att vara berättigad därtill. Det
finns enligt min mening inte behov av särskilda bestämmelser i L VU vid
sidan av de nu nämnda.
Jag har tidigare föreslagit att socialnämnden i vissa fall skall kunna
förbjuda förälder eller annan vårdnadshavare att umgäs med barn som
vardas med stöd av LVU. Nämnden kan därvid också besluta att den
unges vistelseort inte får röjas för vårdnadshavare. Jag anser bl. a. med
hänsyn härtill att det inte finns tillräcklig anledning att i L VU ta in en
motsvarighet till 90 ~ BvL om ansvar för den som överträder av nämnden
meddelat förbud mot att besöka någon som värd as med stöd av LV U.
Åtaf.lji·å!fOI"

I 20 kap. 7

*rättegångsbalken finns bestämmelser om rätt för t1klagare
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all besluta att inte ätala för brott. Hiirutöver får flklagaren enligt lagen
(1964: 1<•7) mcJ siirskilda bcstiimmelscr om unga lagövcrtriidarc (1904 iirs

lag) mcddt!la iitalsunderlfltelse för brott som har begåtts av nägon som vid
tidpunkten for hrottct inte hade fyllt 18 år. En förutsättning iir al\ i1tal inte
finnes p[1kallat ur allmiin synpunkt. Beslutet för meddelas utan vidare, om
hrollct uppcnharligcn har skett av okynne eller förhastande. I övriga fäll
skall beslut om iltalsundcrlfltelsc bygga pfl den bedömningen all den unge
utan åtal blir föremål för Je insatser som iir liimpligast för hans tillrättaförande. Till ledning för denna bedömning skall åklagaren inhämta yttrande
frt1n barnavärdsniimnden, huruvida nämnden har vidtagit eller avser att
vidta åtgiird och om sådan ätgärd kan antas vara lämpligast för den unges
tillrättaföramle. I lagen niimns olika tänkbara åtgärder som övervakning
enligt 26 ~ BvL. omhändertagande för samhällsvård enligt 29 ~ BvL. annan
därmed jiimförlig åtgiird tt. ex. placering i annat enskilt hem) eller annan
hjiilp eller stödåtgiird.
Åtalsunderlfltelse kan meddelas så snart harnavårdsnämnden vidtar eller
utfäster sig att vidta sådana åtgärder som iir lämpligast för den unges
tillrättaförandc. Åtal kan även underlåtas om något formellt beslut om
ingripande inte fattas från barnavårdsnämndens sida. Även samtal med
den unge eller frivillig kontakt från hans sida med nämnden kan således
vara sådan åtgärd som möjliggör åtalsunderlåtelse under förutsättning att
kontakten innebär räd och stöd. Också åtgärd som vidtas av annan än
nämnden skall beaktas vid åtalsprövningen.
Som jag har framhållit flera gånger tidigare har samhället ett särskilt
ansvar för barns och ungdomars uppväxtförhållanden. Samhället skall
inom socialtjänsten på allt sätt stödja och hjälpa föräldrarna i deras omsorger om den unge. Nödvändiga insatser skall i första hand ges i samråd
med den unge och hans föräldrar. Det är först när den unges behov av vård
inte kan ges i frivilliga former som nämnden, efter beslut av länsrätten, ges
befogenhet att bestämma över den unges person och personliga förhållanden i övrigt. Den uppsikt över den unge som föräldrarna och nämnden på
så vis skall ha kan regelmässigt ersätta den tillsyn som kan vara förenad
med en eventuell påföljd för brott.
Huvudprincipen i 1964 års lag är också att ansvaret för unga lagöverträdare i åldrarna upp till 18 år skall vila pä socialtjänsten. Det är inom denna
som behövliga åtgärder skall vidtas. Detta innebär emellertid å andra sidan
inte att man på socialtjänsten får överföra de samhiillsskyddsaspekter som
skall tillgodoses inom straffrättskipningen.
De motiv som enligt vad jag har sagt nu ligger bakom 1964 års lag rubbas
inte av den förändring av sociallagstiftningen som nu föreslås. De förutsättningar för rikt differentierade insatser som ges genom den kommande
lagstiftningen kompenserar väl bortfallet av vissa av de nuvarande kontrollfunktionerna inom socialvården. Jag vill i det sammanhanget hänvisa
till vad jag tidigare har anfört i avsnittet om insatsernas art (2.1.5). Att
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antalet 1Vt111gsä1g;irdcr gtir ner hl. a. genom att inslitutel iivervakning försvinner till fiirm{111 för etl rikare ut hud av frivilliga insatsi:r fär siiledes inti:
li:da till att 1%4 firs Jag ges en ri:striktivare till~impning.
Den nya soi:iallag~tiftningen föranledi:r vissa följtfandringar i I

~ !%4

ärs

lag.
Ätals11ndcrli\telse kan iiven meddelas med stöd av 69 ~ HvL. Misstiinki:s
det att den som har inskrivits som elev vid ungdomsvill"dsskola har hegMt
brottet före utskrivningen och hiir brottet under

allm~int

f1tal, skall

~1klaga

ren pröva om iital Himpligen bör ske. Innan 1\talsfrågan prövas skall skolans styrelse höras, om det inte iir obehövligt.
Besnimmclscn iir som framgår knuten till en viss form av institutionsVill"tl. vf1rd pi\ ungdomsvårdsskola.
Enligt förslaget till ny lagstiftning skall den som bereds viird av anledning som anges i I

~

första stycket 2 LV U kunna ges en institutionell vård

som svarar mot den som nu kan ges pä ungdomsvårdsskola. Är den unge
intagen p{1 hem för vi\rd eller boende av visst slag, fär han som jag
återkommer till i specialmotiveringen i vissa fall säledes hindras all Himna
hemmet och i övrigt underkastas den begränsning av rörelsefriheten som
iir nödviindig för att genomfi.ira vinden. Den vård som på så vis kan ges den
unge och den uppsikt över den unge som vi\rden är förenad med bör enligt
min mening ocks;'\ i framtiden kunna ersätta en påföljd som annars skulle
följa pt1 brott som den unge har begtilt. Jag anser därför i likhet med
socialutredningen att 1\talsunderlätelse skall kunna meddelas i dessa fall.
Nf1gon annan mening har heller inte kommit fram i remissyttrandena. På
samma siitt som i dag bör åklagaren höra den som har ansvaret för värden
vid hemmet innan beslut om åtalsunderlätelse meddelas. om det inte anses
obehiivligt.
En bestämmelse om ätalsprövning i nu angivna fall föreslås bli intagen i
1964 års lag.

2.2 Vården av vuxna missbrukare

2 .2 .1 Jn/edninR
I arbetet på en ny social värdlagstiftning har frågan om vård utan
samtycke av vuxna missbrukare kommit att bli en av de mest omdiskuterade. Jag skall inte här ge någon utförlig skildring av de olika inslagen i den
s. k. t vångsdebatten. Inte heller är det nödvändigt att närmare beskriva de
olika faserna i socialutredningens arbete med denna fråga. Jag hänvisar till
socialutredningens slutbetänkande och till rapporten från den arbetsgrupp
som inom regeringskansliet har berett frågan om vård utan samtycke inom
socialvård och sjukvård.
Jag vill ändå inledningsvis nämna några inslag i diskussionen som en
bakgrund till mina ställningstaganden i fortsättningen. Socialvården har
sedan gammalt varit präglad av en lagstiftning med starka inslag av kon-
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troll och 1v~1ng. Samhiilkh insatser för de hjiilpbehövandc har st1lcdes inte
siillan gjorh i former som har inneburit att den enskilde har heriivats riittcn
all hcstiimrna iivcr sig sjiilv och sina handlingar. Samtliga lagar pfi socialvt1rdsomr{1det har tidigare i stiirrc eller mindre omfattning medgett tvtingsomhiindcrtagandcn fiir vr1rd pti anstalter av olika slag. Men ocksi'1 i iivrigt
har övervakningen och fiireskril"tcr för den enskildes livsföring eller rapporter till andra myndigheter varit framtrfalande inslag.
Denna typ av lagstiftning har sina riilter i ett gammalt samhiille. De
senaste decennierna har emellertid iildre synsiitt undan fiir undan fatt
liimna plah fi.ir nya tankar om den enskildes integritet och sjiilvhesfammanderiitt och om samhiillets skyldighet att erbjuda hjiilp och stiid. Efter
hand har ockst1 tvängsinslagen minskat i den sociala lagstiftningen. Oc
tvängs<\tgiirder som i dag finns kvar i BvL och framför allt i NvL har
ifrtigasalls av stora grupper. Kritiken mot den traditionella nykterhetsv<'trdcn gär bl. a. ut pf1 att resultaten av varden är föga uppmuntrande. Hiirtill
kommer att det iir sfl gott som uteslutande de socialt och ekonomiskt siimst
stiillda grupperna som blir fi.ircm<'il för denna vård. medan andra missbrukares vtmlbehov tillgodoses i andra former. En viktig del av åsiktsbildningen har iigt rum inom socialarbetarleden och folkrörelserna. Även
statliga utredningar. t. ex. nykterhetsvärdsundersökningen friin 1967. har
kritiserat tvångsinslagen i socialv:'lrden. I socialutredningens förslag till ny
sociallagstiftning finns del inte längre kvar några tvångsinslag nlir det gäller
vt\rden av vuxna. I frf1ga om harn och ungdom behåller den nya lagstiftningen Jock möjligheter till ingripande mot den enskildes vilja i vissa
situationer. Jag har behandlat dessa frågor tidigare (avsnitt 2. I).
Remissbehandlingen av socialutredningens förslag visar att opinionen är
starkt splittrad i frågan om socialtjlinsten skall ha möjlighet att meddela
vi'lrd oberoende av samtycke ... Frivilliganhängarna" betonar bl. a. att
möjligheterna till social rehabilitering försiimras om åtgärder sätts in utan
att den enskilde är införstådd med dem. I likhet med socialutredningens
majoritet finner man att värd utan den enskildes samtycke endast bör
kunna komma till stånd enligt lagen om beredande av sluten psykiatrisk
vård i vissa fall, LSPV. Man framhåller att avsikten är att så långt det är
möjligt undvika att ta någon om hand för vård mot dennes vilja, inte att
övervältra tvånget pä ett annat vårdom råde.
De som vill behalla möjlighet till tvång inom socialvården hävdar att
LSPV inte är tillräcklig för att hjälpa de missbrukare som inte frivilligt
viinder sig till socialtjiinsten. Man gör också gällande att skyddet för de
anhöriga eller annan person eller samhällsskyddet kräver möjligheter till
ingripande inom socialvårdens ram.
Arbetsgruppen har funnit att det bland de remissinstanser som har yttrat
sig över socialutredningens slutbetänkande finns en övervikt för dem som
motsätter sig möjligheter till tvångsingripanden mot vuxna missbrukare
inom den nya sociallagstifningen. Arbetsgruppen förordar för sin del att
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alkohol- och narkotikamissbrukare skall kunna tas om hand för avgiftning
och psykiatrisk vård under högst fyra veckor enligt en särskild intagningshestämmelse i LSPV och att möjligheterna att vårda vuxna utan deras
samtycke skall mönstras ut ur sociallagstiftningen.
Det är i dag bara gentemot alkoholmissbrukare som det inom socialvården finn:; möjlighet alt tillgripa vårdåtgiirder utan samtycke. Vuxna narkotikamissbrukan: kan således endast hcredas vård mot sin vilja enligt
LSPV. Inte minst under de senaste lO 1\rcn har emellertid anviindningen av
institutet tvångsintagning på allmiin vårdanstalt enligt NvL minskat kraftigt. Jag kan hiinvisa till de uppgifter som arbetsgruppen har Himnat i sin
rapport (bl. a. i avsnitt 2.2). Denna utveckling har sannolikt till betydande
del varit ett resultat av den tidvis mycket livliga diskussion som har ägt
rum om tvtlngets ber~ittigande. Man har alltsf1 inom ramen för den gälhrnde
lagstiftningen minskat anviindningen av tvångsåtgiirder.
Det finns tecken som tydcr pil att missbruket av beroendeframkallande
medel har förvärrats under de senaste åren. Detta för främst tillskrivas ett
ökat alkoholmissbruk. Alkoholen utgör också det helt dominerande preparatet i missbrukshilden.
Det finns inte anledning att i detta sammanhang gå in närmare pä
orsakerna till det ökade alkoholmissbruket. Sambandet mellan en ökad
allmiin alkoholkonsumtion och ett ökat alkoholmisshruk hör till de frågor
som ofta har diskuterats. Men jag vill iindt1 beröra nägra faktorer som
alldeles klart har att göra med utvecklingen pt1 misshruksomri\det. Förhållandena pf1 arbetsmarknaden och i andra delar av samhiillet har de senaste
<~ren

medverkat till att gruppen utslagna - inte minst de med missbruksproblem - har hlivit allt större. Det hardare tempot i arbetslivet och
isoleringen och pMrestningarna i vissa bostadsområden har gjort att många
miinniskor har tappat fotfästet i tillvaron, med drogmissbruk och andra
sociala prohlem som följd. Den ökade arbetslösheten s~irskilt bland ungdomar har haft liknande följder. Ett mått ptt i.len ökade utslagningen iir att
socialhjälpsberoendet har ökat kraftigt hland ungdomar och ensamma
m~in. l de tre största kommunerna i landet utgjorde gruppen ensamma män
utan harn år 197.5 niirmare hiilftcn av samtliga hjälpfall. Vi vet ockst1 från
vissa undersökningar som har gjorts att de som har allvarliga alkoholproblem ofta lever ensamma. Som framg{1r av bl. a. socialstyrelsens rapport
(Socialstyrelsen redovisar 1978: 4) ''Vården av alkoholmissbrukare, Problem och möjligheter" förtidspensioneras numera iiven förhållandevis
unga missbrukare.
Även om missbruksbilden domineras av alkohol förekommer det samtidigt ett betydande missbruk av mirkotika och andra preparat. Oet tunga
narkotikamissbruket anses under de senaste åren inte ha genomgått några
stora föriindringar när det gäller antalet missbrukare. Oet tunga missbruket
domineras fortfarande av centralstimulerande medel. men för tillfället
tycks en viss minskning ha skett i anviindningen av sådana medel. Heroin-
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missbruket som hör:jaue upptriida i Sverige under 1970-l;ikts bii1:jan tycks
vara vanligast i Storstockholmsomrhdet och Malmö-1.undregionen. Mer
eller mindre frek ven\ bruk av cannabis förekommer i hela landet. Narkotikamissbrukets totala omfattning har vi ingen klar hild av. Vi hoppas fä
narkotikamisshnrket bällre helyst genom den utredning (S 1977: 04) om
narkotikamissbrukets omfattning som f. n.

p~tgär.

De drag i utvecklingen som jag har pekat pä nu -. minskad användning
av tv<'rngsintagning pä nykterhetsvärdsanstalt och en tilltagande utslagning
med drogmissbruk som följd ··· har lett till att problemen med dt.: utslagna
har hlivit allt påtagligare för rnfrnga miinniskor i samhiillet. En del har av
detta dragit slutsatsen att socialtjiinsten b~)r behålla möjligheten till tvångsomhiindertagandc m:h att denna skall ut vidgas till att ock stl omfatta narkotikamissbrukare. Andra har hiivdat att resultaten av den värd efter tvångsintagning som sedan rtrtionden bedrivs vid våra nykterhetsvärdsanstalter
visar att utsikterna till varaktig social rehabilitering den viigcn iir mycket
små. I stiillet har den frivilliga värden vid en del av de nya behandlingshem
och kollektiv som har vuxit fram under de senaste itren, delvis vid sidan av
den traditionella nykterhetsvftn.lt!n, visat ptt nya möjligheter att rehabilitera iiven djupt nedgängna missbrukare.
Socialutredningen har föreslagit att det i dt.:n nya socialtjiinstlagcn skall
lliggas fast \!It yttersta ansvar fiir kommunen att se till att alla miinniskor
som behöver hjiilp ocksä far det. Vissa remissinstanser har tolkat utredningen sä. att den nya socialtjiinsten skulle ges t!lt slags iivt.:r!,!ripande
ansvar for rniinniskornas liv. Mot sttdana tankar har med fog

re~ts

slark;t

inviindningar. Utvecklingen mot en erhjudande m:h serviceinriktad ~ocial
tjiinst innehiir inte att vi skall skapa ett sarnhiille diir rniinniskornas ansvar
for sin egen och rnedmiinniskornas situation tunnas ut. Miinniskan har clt
ansvar för sig sjiilv. Hon kan behöva stöd och hjiilp och rimliga miijligheter
till att utveckla sina resurser. men ansvaret iir hennes eget. Lika vik1ig\ iir
att samhiillcts socialtjiinsl inte kan och inte skall befria individen friin
hennes ansvar fiir sina mcdmiinniskor. Den fackliga rörelsen har pii s1:nare
tid tagit nya initiativ for att fä i gfmg en verksamhet med all stötta arbetskamrater som har missbruksproblem. fal,! trnr att man p~1 arbetsplaherna
har möjligheter att ge ett stöd som mimga gi)nger kan vara viil s:i framgtingsrikt som det som kan {1stadknmrnas med mer traditionella metoder.
Att p:'i administrativ vii!,! heröva människor frihet1:n iir 1:n niidfallsttl!,!iird.
Det linns sävittjag förstfa heller inga delade mening;1r om alt vi"trd utan den
enskildes samtycke skall anviindas bara d~i det framst;ir som ound!,!iin!,!ligen niidviindigt. Fr:in dessa synpunkter iir det nacurfigt att priiva rniijfigheten om det gftr att undvara tv{mgsrniissiga ingripanden mot vuxna mi-.;sbrukare i den nya socialtjiinstcn.
Innan jag gtir in niirmare pä frf1gan om hur vfaden av vuxna missbrukare
utan samtycke skall utforma~ i framtiden. skall jag n!1got beröra en del av
huvudpunkterna i förslaget till socialtjiinstlag.
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2 .2 .2. Socialtjii11stlage11 och missbntks1·årde11
En av hiirnstcnarna i den sm:iala reform som förestär iir principen om
kommunens yttersta ansvar. Den innchiir att ett enda samhiillsorgan. kommunen, ges ansvaret for att den enskilde fftr det stöd och den hjiilp som han
behöver. Kommunen bör diirför enligt förslaget ha skyldighet att bedriva
uppsökande verksamhet, anvisa eller förmedla stöd- och hj1ilpätgärder från
andra samhiillsorgan och diirutöver tillgodose faktiska behov i syfte att
tillförsiikra den enskilde resurser s{1 att han kan beredas skliliga levnadsvillkor. Den enskildes riitt till histänd i frivilliga former finns intagen i en
siirskild hcst:immelse i utredningens förslag till socialtjiinstlag. Enligt denna bc~Wmmelse skall den enskilde ha rätt till bistand av socialniimnden för
sin försö1jning och sin livsföring i övrigt, om hans behov inte tillgodoses pä
annat siitt.
Fr;'in dessa utgangspunkter har socialutredningen också föreslagit att det
i socialtjiinstlagen skall tas in särskilda regler om kommuns skyldighet att
svara för omsorger om harn och unga, äldre och handikappade. dvs.
grupper som vi vet kan ha siirskilt behov av sarnhiillets stöd och hjälp i
olika hänseenden. En annan sådan grupp, som i socialutredningens förslag
till so.:ialtjiinstlag inte har fått samma tydliga rätt till omsorger frän kommunens sida. iir hjälpbchi.ivande missbrukare av beroendeframkallande
och diirmed jämförliga medel. Emellertid skall dessa enligt utredningen
omfattas av den riitt till bistånd som jag nyss har nämnt. Utredningen har
vidare i sina allmiinna motiveringar till lagen sagt att ansvaret för alt
misshrukarna far behövlig hjiilp i första hand skall vila pil kommunen. 1
lagtexten har detta ansvar ocksfl kommit till uttryck i siirskilda bestiimmclser under rubriken "Annan särskild omsorg". Enligt dessa skall kommunen bl. a. verka för att de som av fysiska eller andra skäl möter betydande sviirighctcr i sin livsföring får möjlighet all delta i samhällets gemenskap
och att leva som andra. I specialmotiveringen till bestämmelsen sLigs bl. a.
all denna tar sikte inte hara på handikappade i mera tradiiioncll bemiirkelse utan Liven pä I. ex. alkoholproblematiker och andra med svåra sociala
problem.
Samhiillet har sjiilvfallct ett långtgflcnde ansvar för människor som genom ett massivt bruk av alkohol eller narkotika har kommit att ställas vid
sidan av den sociala gemenskapen eller riskerar att göra det. Detta har
ocks{1 betonats bl. a. i socialutredningens redovisning av de insatser i
frivilliga former som behövs för missbrukargruppcn. Vad utredningen
s~igcr i detta avseende fick starkt stöd i remissbehandlingcn av principbe-

tiinkandet och ing~r också i den principiella grundvalen for utredningens
förslag i slutbctiinkandct till socialtjänstreform. Ingen samhiillsscktor har
emellertid hart ni1got samlat ansvar för missbrukargruppcrna. Detta torde
vara en förklaring till de splittrade vårdinsatscr som f. n. erbjuds. Det är
ocksf1 sannolikt att detta förhållande har bidragit till den intensiva debatten
om vem som skall svara för eventuella tvångsfltgiirder mol missbrukarna.
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lcnligt nuvarande NvL i'lligger det <len kommunala nykterhctsniimndcn
bl. d . .ilt l"i'•n:h·gga och motverka onykterhet och dryckenskap. att verka
l"iir nykt.:rhetsfriimjande :'.\.tgiir<ler och att gå enskilda personer till handa
med ri'1d lH.:h upplysningar i nykterhetsvårdsfrtlgor (4 ~).Vidare skall niimndcn i fiirc!..ommande fall vidta hjälpl\tgfö·<ler för enskilda genom att t. ex.
h>rm:1 alkoholmissbrukare att h{1lla kontakt med nämnden eller fämplig

*).

J'l'l"Sllll. hj;ilp<t missbrukaren till anstiillning osv. ( 14
Förslaget till sot:ialtjiin,tlag innehi.illcr alltså inte motsvarande preciseringar.

h.ir alt i nit: missbrukarna skall komma i skymundan bland <le behövande
~ig

'«lill

a11111iilcr

Li~t

i '>01.:ialt_j;"1nstlagen att kommunerna särskilt skall verka för att förehyg-

1!:1 111i-,shrnk

<iV

inom socialtjänsten kunde det vara av viir<le att tydligt slf1
beuendeframkallande medel och för att missbrukare för

hch\i\·lig omsorg. Sl1cialutre<lningen har. stödd av stark rcmis~upinion.
gett finslaget till socialtjänstlag karaktären av ramlag. Jag anser mig inte
h1ir:1 brvta den systematik i lagstiftningen som utredningen har föreslagit.
Jag fiirut<ittcr emclkrtid att kommunerna iir medvetna om sitt stora an-.v:1r i fr:1ga 0111 missbrukarna. Det är ocksil av stor betydelse att sociabtyrelse11 utformar allmiinna råd om olika insatser för personer med 111issbrnk-.pn1hlcm. Till dessa frågor avser jag att återkomma i socialtjiinstprupusit ionen.

:; .:: .3. Unn{/i11ge11 i110111 111isshru/.:..1·1·1lrdc11
En viisentlig förutsiittning för ställningstagande till frågan om vård utan
av vuxna missbrukare är <len praktiska utformningen av miss-

~:1mtycke

hruk,viinkn inom framtidens socialtjänst.
En viktig utgfmgspunkt iir att vård och behandling av missbrukare i
fiirsta hand biir bygga p:'.\. att missbrukaren själv önskar hjälp och bistiind.
h'1r att uppn~i ett st.dant resultat bi.ir enligt socialutredningen socialtjänsten
priiglas av en erbjudande attityd där insatserna syftar till att frigöra och
fiirstiirka individens egna resurser att aktivt påverka och bearbeta sin
'>ituation. 1 detta betraktelses~itt instämmer jag helt. För att det skall fä ett
innehtdl kr~ivs att man har meningsfulla hjälp- och stödåtgärder att erbjuda
och en viil underbyggd metodik.
Inslaget av missbrukare i <len akuta kroppssjukvården och den psykiatriska sjukvården är i <lag betydande. Det förekommer ocksil i växande
grad att missbrukare förs till sjukhus efter ingripande av polisen med stöd
av lagen ((976: 511) om omhändertagande av berusade personer m. m.
(LOB). Vår<lti<len är i dessa fall som regel utomordentligt kort. Det stora

flertalet som omhändertas enligt LOB får dock ännu så länge enbart nyktra
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'ill

till i polisarrestcn. Inom sjukvi\rden har i ökande utsträckning inrättats
s;irskilda kliniker eller avdelningar för alkohol- eller narkotikamisshrukare. Den öppna SLH.:ialvärdcn lider av en påtaglig hrist pä rcsltrser när det
giillcr misshrukargrupperna, framför allt i de större kommunerna. Vid
sidan av den traditionella nykterhetsvärden har det inrättats ett snahbt
iikande anral :tlk11lwlpl•likli11ikcr. d:tr alkolwllllissbrukaren 0111 han s:1 vill
under ;1111111vmit.o·1 k;111 L1 hj:ilp nwt 'itt mi'>'>hl'llk. I slutet av ;·ir 1977 fa11n-.;
det e;1 140 alkollolplllikli11iker - ;iv vilka flertalet var ko111111u11ala
oeh
Lhirntiiver dl femtunt;d v:1rLkentralcr fiir narkotikamisshr11karc. Vid mittcn av ar llJ7X L1n11' det 111 inaekorderingshem for alkoholmissbrukare
t I _"i94 platser I oeh ell 1j11gutal inaekorderingshem/behanJlingshcm ffir 11:1rko1ika111isshruk;1re 12-Hl plaher). Ant;ilct statliga oeh erk:imla v;11danstaltc1
fi.ir :dk,iholmiS'>hl'llkare 11ppgick \·id samma tid till 2_, (I 'i'i<i platser) llCh
antalet e11,kild;1 a11st;1lter till 27 tXXO platsen. IX av IL>talt _"i(l anst;1lt1:r har
f. 11. komm11n:tl h11vudma11.
De tydligaste lt:'11de11'>erna till för:indring i

v~1rdstrukturen under senare
;·1r tonk vara dessa. Man str:i\;tr efter att fil v[!rdenheter som tidigare h:1r
varit inriktade antingen pa alkohnl- eller p;1 narkotikamissbrukare att ta
elllol miS'>hrukan: för vard ohcniende av vilken misshrukskateg.iri Lk
tillhiir. Ant:1kl pl:1tser p;1 ina1.:kordcringshcm och behandlingshem i1kar.
och verksamlletcn inrikt;1s mer pa aktiv behandling :in som har varit
a\·sikten fr:111 biirjan. Även pa dc allmiinna nykterhetsviirdanstalterna görs
fiirslik att fiirnya \ardinnehitll uch viirdmctodik. Ett viktigt inslag i denna
bild utgiir den markanta nedgang av antalet värdade med stöd av NvL:s
hest:lmrnclser om tvangsomh;indertagande som jag har pekat pit tidigan.:.
Samtidigt har antalet intagna enligt 58 ~ I\ v L (frivillig intagning) iikat.
liksom antalet v~1rdade vid de enskilda v~1rdanstalterna. Sammantaget synes den institutinnsb11ndna mi-.sbruksv:1rden - om man i denna diknar in
sjukhusvi1rdadc. v:1rdade pi1 v;mlanstalt fiir alkoholmisshrukarc och g;ist.:r
vid in;Kkonkringshern ueh behandlingshem - ha ökat i omfattning.

Socialutredningens iiverv;iganden leder fram till önskemälet att socialtj;instens insatser fr;imst skall vara förebyggande och uppsökande och i
största möjliga utstrfö.:kning ges i den hjhlphehövandes egen hemmiljö eller
så nära den som det går. Värd i institution bör enligt min mening om
miijligt komma i fråga först sedan man har prövat andra vårdinsatser. Vård
i institution biir vidare ingi\ i ett Hingre värdprogram. Om en inriktning av
verksamheten mnt i)ppna vi\rdformer med starka inslag av motivationsinriktat behandlingsarbete och nya inslag i institutionsvärden skall bli framg{111gsrik, behövs viss utbildning för personalen både inom den öppna
verksamheten och vid institutionerna. Bäde socialstyrelsen och kommunförhundet har nu inlett arbete med detta.
Det ;ir viktigt att även sjukvården är beredd att ta sin del av ansvaret för
missbrukarnas vård behov. I arbetsgruppens rapport ingår ett förslag om
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att det inom varje landstingsomrade skall uppriittas en plan for den medicinska vt1rden av alkohol- od1 narkotikamissbrukare. Planen borde fi.irulnm de hillillsvaramk psykialriska klinikerna ta upp de övriga vfmlinstitutioner, t. ex. behandlingshem. som har tillriickliga resurser for att kunrw
ge vtird ät missbrukare. Arbetsgruppens förslag iir viirt en närmare prövning. Enligt min mening är det emellertid inte bmpligt att i detta sammanhang föresltt n1igon lagstiftning i denna riktning. Jag utg:ir frt111 att h:ilsooch

sjukv~irdsutrcdningen

(S 197.5: 04) under sitt arhete med en ny lagstift-

ning om den offentliga hiilso- och sjukvården prövar möjligheterna att med
olika planeringsinstrument styra resurserna mol de sd.torer chir hehoven
iir angeHignast.

:!. .:!. .4 VtlrJ

1111111 .1t11111yc/.:.e

Som jag har niimnt

r~Jer

det bred enighet om att värd av missbrukare så

ltmgt som möjligt skall ges i frivilliga former. Men det finns också en
allmiin enighet om alt samhiillet inte passivt kan äse hur en individ lider
allvarlig skada pa grund av att han inte råder över sina handlingar. Sådana
situationer kan bero på individens låga ålder, viss sjukdom eller vissa
tillstånd som följd av missbruk av alkohol eller narkotika. I dessa fall bör
samhället ha möjlighet och skyldighet att ingripa med åtgärder till skydd
för den enskilde. Att sjukvården har ansvaret för ingripanden vid psykisk
sjukdom rader det ingen tvekan om. Som jag har anfört beträffande värden
av unga råder det heller inga större meningsskiljaktigheter om att ungdomars skydd bör tillförsäkras främst av socialtjänsten. En fråga som har
väckt intensiv debatt är däremot vilket samhällsorgan. som skall svara för
nödvändiga skyddsingripanden mot vuxna missbrukare. Det har också rått
delade meningar i frågan om ingripandet bör få ha till syfte att skydda
andra än missbrukaren själv.
Om anledningen till de starka motsättningarna i denna fråga kan man ha
olika meningar. Jag har i det föregående tecknat en del av bakgrunden till
tvångsdeb;itten. En bidragande orsak till att uppfattningarna går isär är
säkerligen att missbrukaren ofta uppvisar en blandad behovsbild - han
behöver sjukvård, hjälp med pengar, bostad, familjeproblem och sin arbet:!'situation. Han behöver alltså tjänster både från den landstingskommunala sjukvården, den kommunala socialtjänsten och bostadsförmedlingen
och den statliga arbetsvården. I de fall det kan vara aktuellt att ingripa till
skydd för missbrukarens omgivning, kan missbrukaren inte sällan anses ha
begått en brottslig gärning. Hans behov av alkohol eller narkotika for
ibland också med sig att han begår brott av formögenhetskaraktär. Även
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polis. domstolar rn.:h kriminalvård fär di\ ett ansvar för honom. Det iir för
missbrukaren kanske viktigare lin för någon annan att det i lag slf1s fast ett
yttersta ansvar för kommunerna att

se till

att den enskilde genom social-

tjiinsten fftr den hjlilp och det stöd som han behöver. Med detta yttersta
ansvar följer. som ocks:'\ socialutredningen har framht\.llit. att kommunens
socialtjänst har en skyldighet att se till att den som är i triingande behov av
insatser för att inte skadas allvarligt till liv eller hälsa ockst\ för dessa
insatser. liven om han inte sjiilv iir införstådd med det. Ar det sf1 att
socialtjiinsten inte

~jlilv

förfogar över möjligheter att meddela vård utan

samtycke. för st\dana sökas hos nttgon annan huvudman. Och det blir
ytterst en uppgift for socialtjiinsten att se till att missbrukaren fär vfö-d niir
hans tillsttind kriiver det.
Slicialutredningen har haft frlimst tv1\ skiil för sitt förslag att fiirHigga de
t vtmgsinstrumcnt som det här är fri\ga om till sjuk vården. Det ena är den
stora vikt utredningen faster vid att utforma socialtjlinsten stt att den inte
rymmer uppgifter och förpliktelser i strid med den enskildes iinskeml\I. Det
andra iir att utredningen vid en genomgi\ng av statistiskt material m:h
gällande lagstiftning har funnit att huvuddelen av de missbrukare som
behöver institutionell vhrd och behandling kan fä och ocksi\ fär denna
genom sjuk värdens försorg.
Utredningen menar efter sin analys att LSPV ger möjlighet att ta om
hand och hi\lla kvar de alkohol- eller narkotikaberoende som det - ocksä
frän socialtjiinstens synpunkt - framstår som mest angeliiget att snabbt
kunna bereda en tids institutionell värd och behandling iiven om de inte
sjiilva önskar tas in för värd.
Jag delar, liksom flertalet remissinstanser. socialutredning.ens uppfattning att rvangsingripande hör fä ske för att rädda liv eller förhindra allvarlig
kroppslig eller mental skada i situationer dtl den enskilde sjiilv lir satt ur
stånd att inse sitt behov av hjiilp. Värden hör syfta till att möta ett akut
hjiilphehov och att försätta den hjälpbehövande i en sädan fysisk och
psykisk kondition att han sjiilv kan motiveras for förtsatt vtird i frivilliga
former. Alla ätgiirder som har ett vidare syfte mt\.ste vidtas som stödinsatser i samflirständ med den enskilde. Med detta som utgt111gspunkt dvs. att syftet med den aktuella värden friimst lir att riidda liv eller skydda
hiilsa

finner jag det rimligt att denna värd och behandling ges av sjukvår-

den.
Enligt LSPY har tvt1 llikare - överliikare vid psykiatrisk klinik vid
sjukhus och den liikare som utfärdar det s. k. värdintyget - det avgörande
inflytandet i.iver om en patient skall tas in för värd oberoende av samtycke.
Efter intagningen delas ansvaret för beslut om fortsatt värd mellan i.iverliikaren
som har det primiira hestiimmandet - och den s. k. utskrivningsniimnden. Fiir att uhkrivningsniimnd skall fä vårdfrtlgan till bedömning
kri!'v' dl'! i allmiinhet att den intagne själv tar ett initiativ.
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!..SPY rq.dc:ra1 inte: -,kvldigheten all mc:dJela n::tgon behövande niidviindig v:1nl. 111an har;\ riitten all i m:-in av resurser ge den sj11h· o.;jukh11sviird
,1!1.:n•endc: av h;1n' ,;m1tyckc. Om skyldigheten alt stiilla urp mc:d vi·irdrc:-

smsc:r finns dc:t 1 o.;Lillc:t b.:o.;t:immc:lscr i sjukvi\rdslagen ( 1%2: ~42). Enligt
:1 ;. sj11kv:1rthbgcn :ili;;gn dc:t s;tl11nda landstingskommun att for dem som
iir ho,atta 1nP111 sjllh \i1rdv1111r~1det ombesii1ja s;iviil örrc:n so111 o;lutcn van!
f11r ,.._iukdu111. ,kad;~- "ropr,fel 11ch barnsbörd. i den mt1n inte: annan drar
fiir-,org <lin det. S;11nma -,j.;~ ldighc:t alt ombesö1ja vtird har landstingsko11111111n i fr:;g;1 om d,·111 som vistas ino111 sj11kv:irdsomr{1dct utan att \·ara
bo,atta d;;r, lllll dc bd1iiver 11111edelbar vard.

0111 111;i11 som entL. l:1glig:1 1111ijlii;het till tvangsingrip<111de gentenwt behi.1\·;u1dc 111i.,.,brul\;1r.: h;ir LSl'V. kommer det fak1iska beslutet betriiffande
dc·nn:1 di:! ;1v in,.1ts.:rn;1 fi\r mi,o.;hrnkarna' biista helt all ligga h1)'-> l;1nds1ingc11 1H.:h 1;ik;m1a. l\.11111111unt·rnas möjlighet att piwerka resursutbyggnaden hlir en fr:1µa 11111 lll(i_jligheten alt raverka landstingen fi1rhandlingw;1.L',~n. Sn(·idlarb,·t;11n;1-, möjlighet :111 ingripa i det enskilda fallet in,kr;inker
-;ig liil r;ittt·n ···och plil.;1e11 -- alt \id behov knntakta liil\are.

:\Il

den senare

iitgiirden inll' s;illan lll:"1,te g11r;!s utan den enskilde mi,shrubrens 'a111t yckt· lig!"er i 'akens natur .
.l:tg h:ir inlcdni11gS\·io.; anfort att den kommunala soci;iltjiinsten lll[1"tl'
,;lt,;a 111iil1rn:dvetct p;1

hi~ilp-

11ch

stiid~1tg~irder

i olil\a former för mi"hru-

k;1rgrnrrerna. Re.;m,ern;1 for diirfor inte splittras i alltfor stor uts1r;iekning. !\1ed en m:tl111cdveten fiirebyggande verksamhet. en viil utbyggd
iirpen \an! och ett varin;it 11thud av vanli11satser hi"•r det vara mi"•jli!,!t <tlt
b,·gr:in,a bch1>h't av tv;mg'>ingrir;inden. I de fall s;idant ingripande iiml;1
!'lir :1ktuellt 111i1-..tc kP111111unc11 -- s.1111 ;Jilto.;;'t dcssfii1 inn;ll1 L11 ant;t, h;1 giort
hel\d:inde a11striin!,!n111gar fiir all hist~t missbrukaren pa frivillig v:ig ·,llhe'

l\unn;i uprfyll;1 sitt ytter'it<1 ansvar genom att an.,iika om I .Sl'V-

int;1g11ing. lktta ;ir iindt1 en betydelsefull utvidgning av ansvaret .iamfiirt
med det '0111 den k11mmunala s1H.:ialv;·1rdl.'.n har i dag. För

vu\11;1

missbruka-

re a\ narkotika har o.;;ilund;1 kommunerna inget uttryckligt lagreglerat ;msvar fiir v;1rd och h:handling.. hir de vuxna alkohol111issbruLm1;1 har
vi~s(·rligen

l\omniunernas nykterhehniimnder ett si1dant ans\ ar. men del

insl\riinkcr 'ig i friig<1

lllll

tV<"ingsintagningar r<'1 allmiin v:irdanstalt lill miij-

ligheten att gi."lr;1 ansiikan hos bno.;r:itt. som d:irdtcr har den faktisl\a
ht:slutandcriitten. Sedan intagning har skett.övergardet direkta an" aret
fiir v;'1rdcn till ledningen for ano.;talli:n. och del lyfh allht1 bort rr;·lll k11111munL'ns nyktcrhet"';1rdande 11rgan.
I fr;'1gan om kommunens miijlighet all leva upp till sitt yttersta ansvar.
om miijligheten till tvi·ingsinlagning försvinner fdn socialtjiinslen, vill jag
ock<1 tilliigga fiiljande. Enligt socialutredningens förslag till socialtjiinstlag
får landstingen och kommunerna ansvaret för att det gemensamma behovet av institutioner inom ett landstingsområde blir tillgodosett. Härigenom
skapas en naturlig kontaktyta för överläggningar om gemensamma vårdin-
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saher även i övrigt. Vidare skall enligt socialutredningens förslag i LSPV
tas in en regel - till vilken jag återkommer närmare i det följande -- om
ohligatorisk underrättelse från sjukhus till socialtjänst i de fall intagning av
missbrukare har skett enligt lagen. Socialtjänsten skall också såviil under
sjukhusvistelsen som efter det denna har upphört ha kvar sitt grundläggande ansvar för att missbrukaren far det stöd och den hjälp han behöver.
Av det anförda finner jag alltså att övervägande skäl talar för alt det inte
föreligi;er något behov av att utrusta socialtjänsten med möjligheter till
egna tvångsi'ttgiirdcr beträffande vuxna missbrukare. Jag är alltså - liksom
den iiverv~igande delen av remissopinioncn och arbetsgruppen - beredd
att stödja socialutredningens ställningstagande i detta avseende. I den
blivande socialtjänstpropositionen avser jag att återkomma till frågorna om
uprhiivandet av hl. a. NvL m:h AsocL samt om de närmare reglerna för
kommunens yttersta ansvar och socialtjänstens uppgifter på olika omräden.
Det ~\r angeläget att statsmakterna noga följer utvecklingen inom missbruksvärden. Jag återkommer i propositionen om socialtjänsten till socialstyrelsens roll i detta sammanhang.

:! .:! .5 Siirskild intllMllinMsi.:rund.för alkohol- och narkotikamisshrukare
Den giillande NvL avses bli upphävd i samband med att den nya socialtjänstlagen träder i kraft. Som en följd av mitt tidigare redovisade ställningstagande föresll\r jag att bl. a. bestämmelserna om tvångsintagning på
allmiin vårdanstalt för alkoholmissbrukare inte skall ersättas med några
motsvarande regler inom den nya sociallagstiftningen. De omhändertaganden av alkohol- eller narkotikamissbrukare utan deras samtycke som alltjiimt behövs bör enligt vad jag har sagt förut göras inom ramen för sjukv{1rd ~lagstiftningen.
Som har påvisats bl. a. genom arbetsgruppens arbete råder det bland
dem som skall tillämp<t LSPV en betydande oenighet om möjligheten att
tilliimpa lagen pä missbrukare. Oenigheten synes ha sin främsta grund i
olika urpfattningar om huruvida alkoholmissbruk och narkotikamissbruk
iir att anse som psykiska sjukdomar.
N~ir

LSPV genomfördes. uttalade den dävarande departementschefen

(prop. 196h: 53J bl. a. att den medicinska vetenskapens utveckling allt
klarare hade visat att alkoholism och alkoholmissbruk utgör mer eller
mindre uttalade sjukdomstillstånd. För psykiska sjukdomstillstånd, som
sti.\.r i samhand med missbruk av alkohol, borde dtirför enligt hans mening
- under samma förutsättningar som i fråga om övriga psykiska sjukdomar
- sluten psykiatrisk vård kunna beredas även oavsett den sjukes önskan.
Beträffande narkomani och narkotikamissbruk anförde departementsche-
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fen hl. a. att han ansllit sig till den uttalade uppfattningen att under hegreppet psykisk -..jukdom hiir ocksri tillst(\nd som sammanh:inger med misshrnk
av narkotika. N<'1gon strikt griin-..dragning rnellan narkomani 111.:h narkotikamissbruk ansitg han i det\<1 >ammanh<tng varken möjlig eller ni.idv:indig.
Samma instiillning redovisades av departementschefen i en senare proposition 11%9:111) i samband med att det gjordes tilHigg till l;i al LSPV.
Cienom tilliigget jiimstiilldes bristande möjlighet att riitt hedlima sitt behov
av vfird i fiiljd av rniS>hntk av narkotika med den tidigare indikationen
bristande sjukdomsinsikt.
Tillgiingliga uppgifter ger som arbetsgruppen har framh{tllil vid handen
att LSl'V. tn.1ts de uttalanden som g_jordes vid lagen"> tillkom-;\ och det
ytterligare klarliiggande som !!syftades genom tilbggct t1r 1969. alltj:iml
tifömpas mycket ojiimnl i frf1ga om

mi~sbrukarna.

Medan man pi1 ett

sjukhus finner det uppenbart att fiirvirringstillstånd som följd av alkoholeller narkotikamissbruk uppfyller lagens krav pi·1 psykisk sj11J.;Jom llch ofta
Higger denna diagnos till grund för intagningsbeslut. iir man pi1 andra
sjukhus mera försiktig och den angivna Jiagnoscn förekommer siillan i
intagningsbesluten. Som arhetsgruppen har anfört :ir det önsJ.:viirt all lagen
tilmmpas enhetligt över hela landet.
Det finn., anledning att hi1lla fast vid att missbruk av alknhol och narkotiJ.:a kan medföra ett sttdant tillstfmd att det blir nödviindigt all bereda
missbrukaren vttrd mot hans vilja enligt denna lag. Den oj:imn<t tilHimpningen av LSPV visar dock att lagen inte har gett tiJJr;ickligt klara riktlinjer
hetriiffande v[irden av missbrukare. Det iir diirflir pf1kallat all iindra utformningen av lagen.
Arbetsgruppen har föreslagit att man skall bryta ut alkohol- och narkotikamissbrukarna ur den krets av psykiskt sjuka eller därmed jiimstiillda som
avses med den nuvarande generalindikationen. Jag finner denna liisning
tilltalande. Man undanriijer hiirigenom va1je tvivel om al\ tillstirnd snm
hiinger samman med missbruk kan vara en grund för vtird enligt lagen.
Samtidigt undgtir man att uttryckligen klassificera missbruket som psykisk
sjukuom. nägot som iir fiiremål for delade meningar bland dem som har att
tilliimpa lagen.
Jag fiireslär allts<'1 i enlighet meu arbetsgruppens förslag all förutsiittningarna att oberoende av samtycke ta om hand alkohol- och narkotikamissbrukare för vård skall hehandlas i en särskild paragraf, ~

*· Bestämmelsen

hih klart uttrycka att den iir en fristäende intagningsgrund. Jag menar att
man kan ästadkomma detta genom att i inledningen till bestämmelsen ange
att den som missbrukar alkohol eller narkotika får hereuas värd enligt
lagen. iiven om han inte kan anses lida av sjukdom som avses i I*·
Hiirutöver skall i enlighet med den sakliga innebörden i arbetsgruppens
förslag som förutsättning för vård anges att patienten till följd av sitt
alkohol- eller narkotikamissbruk har ett trängande behov av avgiftning och
psykiatrisk vård i samband med denna och att utebliven vård innebär
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allvarlig fara for hans hiilsa eller liv. Vidare bör - i iiverenssUmmelse med
vad som anges i I ~ bl - od\sr1 ges möjlighet till ingripande om utebliven
vi1rd skulle innebiira allvarlig fara för annans personliga siikerhet eller
hiilsa. Ni'lgon mols\'arighet rill övriga. specialindikationer i I ~ finner jag
diiremot inte skiil att behidla for dessa fall. I likhet med ar het sgruppen
anser jag att man samtidigt biir slopa det tillägg som nu i den medicinska
~

indikalionen - I

a) - med bristande sjukdomsinsikt jiirnstiiller att n!1gon

till följd av beroende av narkotiska medel inte riitt kan bedöma sitt behov
av v;'ird.
Arbetsgruppen har m:kst1 föreslagit att LSPV skall fft ny rubrik och i
stiillet kallas lag
utformning av 2

llfll

viss psykiatrisk v{1nJ (l..l'V ). Med hiinsyn till den

*som jag nu foreslt1r anser jag att det iir liimpligare att i

stiillet kalla lagen för lag om psykiatrisk vfird och vi\rd av missbrukare i
vissa fall (LPM). Jag föresl~ir alltsti att iiven denna iindring vidtas.
De föreslagna lagiindringen kommer att medfi.ira att begreppet psykisk
sjukdom enligt I~ för en sni·1vare innehönJ iin f. n. Att en siirskild intagningsgrund anges för alkohol- och narkotikamisshrukarc innehiir emeller-

*

tid inte att det skall vara utesluter all för dessa värdhchi.ivandc tilliimpa l
pi\ st1dana sjukdomar som traditionellt har hlinförts dit, exempelvis delirium tremens. alkoholhallucinos och alkoholparanoia och vissa mycket
avancerade psykiska defekttillstfmd. t. ex. alkoholdemens. Jag delar dock

den uppfattning som har uttalats av den tidigare departementschcfcn i
samband med den lagstiftning jag berörde nps (prop. 1966: 5J och prop.
1969: 11 l) att ntlgon fastltisning vid vissa sjukdomsbeskrivningar varken ;ir

möjlig eller lämplig. Mina uttalanden i frågan för diirför nu uppfattas som
rekommendationer liksom de har varit i tidigare propositioner.
Jag vill än en gång hetona att strävan givetvis alltid hör vara att de
misshrukare som iir i behov av vt1rd söker vården frivilligt. Först niir alla
anstriingningar att komma fram till vhrd ph denna viig har misslyckats kan
det komma i frt1ga all överväga tvhngsingripanden. Ett viktig! syfte med
di:nna värd - förutom syftet att riidda liv i en akut situation - m[1ste
diirvid vara just all fä missbrukaren i sådan psykisk och fysisk kondition
att han kan motiveras för en fortsatt medicinsk eller social värd i frivilliga
former. Av främst riittssäkerhetsskäl anser jag dock att tvångs vård i si\dant
syfte inte bör fä pågå under obestämd tid. De nuvarande faktiska värdtiderna för denna patientgrupp varierar från några dagar till några veckor.
Liksom arbetsgruppen - som i dessa delar rhdgjorde med foretriidare för
Svenska psykiatriska föreningen - anser jag att den längsta tiden för
omhändertagande av missbrukare med stöd av den särskilda bestämmelsen bör bestämmas till fyra veckor.
Det säger sig självt att ingenting hindrar att vården fortsätter i frivilliga
former sedan förutsättningarna för tvångsingripande har upphört. Tvärtom
är ju detta som jag tidigare har sagt ett syfte med ingripandet. I såväl dessa
fall som sådana där fortsatt medicinsk vård av någon anledning inte blir
5 Ri/..sdagen 1979/BU. I sam/. Nr I. Del C
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aktuell, finns det oftast ett uttalat behov av socialt bistånd. För att den
sociala rehabiliteringen skall kunna siikras sft nmgl miijligt föresh'tr jag
liksom arbetsgruppen en siirskild regel om skyldighet för sjuk vttrden att
samverka med socialtjiinsten i dessa fall. Till den niirmare utformningen av
dessa förslag återkommer jag i det följande.
Det iir angeliigel att tilliimpningen av den nu föreslagna regeln om
möjlighet att ingripa med tvfrng mot alkohol- och narkotikarnisshmkare
enligt LPM följs ordentligt redan från början. Avsikten iir att tillsiitta en
kornrnitte med parlamentarisk sammansä1tning som bl. a. skall få till uppgift att förtsiitta översynen av lagstiftningen om vård m11t den enskildes
samtycke. Den nödvändiga uppföljningen hör kunna hli en viktig uppgift
för denna kommitte.
En av de omstridda frt\gorna belriiffande vuxna missbrukare iir om den
föreslagna tiden högst fyra veckor för vtml utan samtycke är tillriicklig,
eller om den innebär risk för att missbrukaren inte hinner motiveras for
forts<ttl vfird, med återupptaget missbruk och stiindigt upprepade intagningar som följd. Det finns därför siirskild orsak att överviiga om erfarenheterna av den nya lagstiftningen ger anledning till ändring av tidsgränsen.
Av det anförda framgår att den nu föreslagna regleringen inte för ses som
en slutlig lösning av en sedan länge omstridd problematik. Den kommande
utredningen bör pröva frågan om tvånget mot vuxna missbrukare med
ledning av de erfarenheter som har vunnits sedan de nu föreslagna reglerna
har varit i kraft en tid.
2.2.6 Kollfrakt.1Tclrd

Den som är hemfallen ät alkoholmissbruk har en möjlighet enligt NvL
(58 §)all frivilligt gå in på allmän värdanstalt och förbinda sig att läta sig
hällas kvar där under viss tid. Detta har enligt åtskilliga bedömares uppfattning varit en viktig orsak till att antalet tvängsintagningar enligt NvL
har kunnat hällas nere. Man har pekat på att motsvarande möjlighet
kommer att saknas i en missbruks värd som för tvängsingripanden bara har
LSPV att lita till.
Jag har stor förståelse för att man i detta läge skulle vilja se att andra
möjligheter till s. k. kontrakts värd fick en reglering i lag. Jag har med
intresse tagit del av de försök som redan nu görs i olika värdformcr inom
och utom landet med att som krav för värden låta den enskilde missbrukaren förbinda sig att uppfylla vissa villkor, underkasta sig vissa undersökningar, hälla vissa löften osv. Jag kan erinra om bl. a. civil commitmentsystemet i USA. Åsikterna om utformningen av sådana "kontrakt" och om
det terapeutiska värdet av dessa är dock inte entydiga. Enligt min mening
är det inte möjligt att utan ytterligare överväganden avgöra hur en lagreglering av kontraktsvården bör vara utformad.
Denna fråga bör därför beredas ytterligare, antingen av den nyss
nämnda utredningen av tvängslagstiftningen eller i annan ordning.
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2 .2. 7 Riittssiikerheten i .fi'i1fara11dc1
Enligt 18

*NvL får den som är hemfallen M alkoholmisshruk tvfrngsintas

på allmiin vi\rd:rnstalt för alkoholmissbi·ukare. om vissa forutsiittningar
föreligger i frf1ga om följderna av hans misshruk. Andra fiirutsiittningar iir
all hjiilpåtgärder skall ha vidtagits eller övervakning ha varit anordnad utan
att han har kunnat Merföras till ett nyktert liv. Intagning för doå ske om
hjälpätgärder och övervakning uppenbarligen skulle vara gagnlösa eller att
försök med hjälpfitgiirder och övervakning med hiinsyn till hans farlighet
inte kan avvaktas.
Om tvängsintagning beslutar liinsriitten pt1 ansökan av nykterhctsniimnden eller. i vissa brädskandc fall, av polismyndighet. Plilismyndighct skall i
vissa fall ta om hand missbrukaren i avvaktan pä liinsriitts beslut. Ansökan
om tvängsintagning skall innehålla fullständig redogörelse for den undersökning och övriga åtgärder som har vidtagits. Ansökan skall delges den
som ansökningen avser. Normalt skall liinsriitten hfilla muntlig förhandling
i ärendet innan det avgiirs. Talan mol Wnsriills beslut nm tvtlngsintagning
förs genom

besv~ir

i kammarrätt.

Intagning på sjukhus enligt 1.SPV sker i normalfallet efter ansökan U ~ ).
Ansökan får göras av bl. a. vissa niira sliiktingar. förmyndare. on.Jforande i
socialnämnd. barnavårdsn~imnd och nykterhetsniimnd eller av polismyndighet. Om kommunfullmäktige beslutar det, rnr socialniimnden uppdra ät
annan ledamot av nämnden än ordförande eller ät tjänsteman i ledande
ställning hos kommunen att göra ansökan om intagning (4 *l· Ansökan
skall vara skriftlig. Vid denna skall fogas vårdintyg. som inte iir iildre lin en
mänad, angående den ansökan avser. Värdintyg. som skall utfärdas av
läkare i omedelbar anslutning till personlig undersökning av den sjuke och i
princip av läkare utanför det sjukhus dlir intagning skall ske, skall innehålla

*

uttalande om sjukdomen. dess art och grad. om någon grund i 1 a)-d)
föreligger samt om de omstiindighcter i övrigt som ftiranleder vfadhehovet
(5-6§§).

Föreligger sannolika skäl för alt nägon lider av psykisk sjukdom och lir
farlig för annans personliga siikerhet eller eget liv, fär poli.~myndighet
omhiinderta honom om fara iir i dröjsmål. I sådant fall skall polismyndigheten föranstalta om läkarundersökning och. om vilrdintyg utfärdas. göra

*).

ansökan om intagning på sjukhus (7
Om intagning pä sjukhus heslutar
överläkare. I praktiken kan bara tiverl~ikare vid psykiatriskt sjukhus eller
motsvarande klinik komma i fråga.
Senast pä tionde dagen efter intagningen skall överliikaren efter undersökning av den intagne pröva om värd kan beredas honom med stöd av
lagen. Finner överHikaren att sä är fallet skall han besluta att patienten
även i fortsättningen skall vara intagen. Utskrivning skall sedan ske si1
snart värdbehovet har upphört. Överliikaren beslutar i prim:ip om detta.
men får hiinskjuta frågan till utskrivningsnlimnden.
Utskrivningsnämnden kan o.:ksä

rn

pröva frågor om intagning. heslut
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om fortsatt vftrd och viigrad utskrivning genom alt frf1gan fors till niimnden
genom patientens eller annan taleheriittigads hesvär. Talan fi'ir foras utan
inskriinkning till viss tid. Nägon skyldighet för niimnden att priiva hesviirstalan eller annan talan inom viss tid föreligger inte. Vid sammantriide med
niimnden. vilket skall hällas pf1 sjukhuset om inte siirskilda skiil talar emot
del, skall överH"lkaren m:h patienten som regel vara niirvarande.
Det har under remisshehandlingen av socialutredningens förslag framh;1llits av m!\nga remissinstanser att förslaget om att l:'ita LSPV:s intagningsregler ersiitta NvL:s kan komma att innebiira en försiimring av riittssiikcrheten för de beriinla missbrukarna.
I denna fr;iga vill jag först pfuninna om att det redan nu tas in ett
betydande antal missbrukare enligt LSPV:s regler. Inte siillan skulle de ha
kunnat tas in iiven enligt NvL. Mitt förslag till siirskilda regler i LPM för
misshrukare av alkohol eller narkotika innchiir bl. a. en begriinsning i
möjligheten att beht11la dem pä

~jukhuset

till högst fyra veckor. Detta bör

jiimforas med NvL:s regler som i praktiken innebiir en värdtid pi'i minst ett
hr (44 ~ l och LSPV :s nuvarande regler som medger en ohestiimd v;irdtid.
Hirslaget innebiir ockst1 att ett uttalat medicinskt vflrdhehov
ga om intagning alls skall

m~hte

förelig-

rn ske. Jag finner det diirfiir inte nu motiverat all

för missbruksfallen frängf1 det system med t V[tliikarprövning som giiller för
alla patienter enligt LSPV.
Detta utesluter emellertid inte att man med fog kan ifriigasiitta om
LSPV:s intagningsregler generellt sett uppfyller kraven pä tillriicklig riittssiikerhet. Detta har, som arbetsgruppen har anfört, ocksä ifrägas<1th

fr~in

en rad häll och oeksii föranlett socialstyrelsens LSPV-grupp till ett förslag
om obligatorisk niimndprövning av alla intagnas vfmlbehov. Som oeksti
framgår av arbetsgruppens sammanstiillning har delta förslag dock rönt
omfattande kritik pa skilda grunder vid remisshehandlingcn av LSPVgruppcns förslag till ny lag om viss psykiatrisk vflrd. Arbetsgruppen har
d~irfiir

inskriinkt sig till att föresli1 stidan n;imndprövning endast i vissa

siirskilda fall, till vilka jag aterkommer.
Jag anser att frt1gor som rör patienternas riittssiikerhet bör tillmiitas
utomordentlig vikt. Den kommande utredningen hiir diirfiir fo i uppdrag att
noga pröva fi.irutsiittningarna för detta och andra alternativ i syfte att pt1
b;ista siitt sfarka riittssiikerheten i intagningsförfarandct for alla heriirda
p<1tienter. !Xirvid hör hl. a. iiverviigas möjligheten att i framtiden lflta
samtliga heslut om omhändertaganden enligt LPM prövas av liinsriitten.
De som i framtiden kommer alt tas in enligt den nu fiireslagna nya :::!

~

LPM k.urnner emellertid att f!i en siirstiillning jiimfört med andra intagna
bl. a. 1.Hirigenom att värdtiden redan !hm hörjan iir hegriinsad. Fiir att inte
iiventyra dessa intagnas möjlighet att under viirdtiden ff1 heslut som rör
vt1rden överprövade. finner jag det motiverat att föreskriva att hesviir som
förs hetriiffandc siidan intagen mi1stc prövas av utskrivningsniimnd inom
viss kortare tid. Jag har därvid stannat för att föresl~i alt sädan prövning
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måste ske senast på fjärde dagen efter det att hesvären kom in till nämnden. f.ör att rent praktiskt göra det möjligt för nämnderna att hålla den
föreskrivna tidsfristen föreslår jag ocksä att beslut i så.dan frå.ga bör kunna
fattas av nämnden i förminskad sammansättning. Till de närmare detaljerna återkommer jag i avsnittet om nämnderna. Jag har inte funnit tillräckliga skäl att utstriicka giltigheten av den nu aktuella föreskriften även till
den centrala nämnden. För denna bör alltså i stort gälla oförändrade regler
om besvärsprövning och handläggning i övrigt.
2.2.8 Samarbete sj11h1lrd - .rncial~iii11st

Som jag har nämnt är ett viktigt syfte med vården av missbrukare
oberoende av samtycke att f;.1 denne i ett sådant psykiskt och fysiskt
tillstånd att han kan motiveras for en fortsatt medicinsk eller social behandling i frivilliga former. Niir samtidigt ansvaret för vtlrden är uppdelat
mellan sjukvård och socialtjänst finns det en risk för att det inte blir dt:n
kontinuitet i vMden som måste eftersträvas. I de fall socialtjiinstens företrädare själva tar initiativet till en v~mlperiod på sjukhus ligger det i sakens
natur att också den fortsatta utvecklingen skall bevakas av socialtjiinsten.
Svårare är de fall diir missbrukaren blir föremi\l för vård pti annans initiativ. t. ex. polismyn<lighets. Visserligen finns <let bt:stiimmelser i t. ex. hi\de
LTO och LOB, vilka syftar till att uppmärksamma främst de sociala myndigheterna pfl en omhändertagens behov av stö<l eller hjälp frtin samhiillets

*

*

sida (6 LTO och 7 LOB). Dessa besHimmelser täcker dock enbart en
mindre del av de situationer som kan uppkomma och som kan påkalla
insatser från socialtjiinstens sida.
B:'.\de socialutredningen och arbetsgruppen har uppmärksammat den angivna problematiken. Uåda har föreslagit att man skall föreskriva skyldighet för överläkare att under givna förutsättningar underriitta socialniimnden om en missbrukare, som har tagits in på sjukhus med stiid av lagen.
hehövcr stöd och hjälp genom socialtjiihsten. Socialutredningen föreslår
därvid att shdan underrättelse skall ske med patientens samtycke. Arbetsgruppen, som delar socialutredningens uppfattning att missbruksvården
rymmer så spt:ciella problem att den motiverar en siirreglering. menar
dock att <len föreslagna regeln om underriitlelse bör göras oberoenJc av
Jen intagnes samtycke. Diiremot anser arbetsgruppen att underriittelseplikten hör vara herocnde av om ett behov av sociala tjänster kan anses
föreligga hos den intagne och att denna bedömning bör göras av överläkaren. Bestämmelsen föreslfls bli intagen i en ny paragraf. I samma bestämmelse föreslår arbetsgruppen ockst1 att det skall föreskrivas skyldighet för
socialnämnd att senast inom en vecka från liikarens underriittclse. efter
samri\d med ltikaren och tillsammans meJ patienten. uppriitta en plan för
den sociala eftervården. Som skäl för detta anför arbet~gruppen bl. a. att
den som är så djupt nedgången i sitt alkohol- eller narkotikaberoende att
han behöver tas om hand med stöd av LSPV oftast torde vara i behov av
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stöd uch hj:ilp fr{1n ">ocialtjiinsten och att hehamllingsplancn hehiiv' fiir att
yllerligare siika

siiker~liilla

alt missbrukaren fr1r denna sociala d'terv:lrd.

Jag bitrL!der arbetsgruppens förslag i dessa delar. Jag vill dlick erinra om
alt hehandlingsplanen inte enbart kan komma att inneh<illa inslag av sociala sti.idi1lgiirder. Lika viktigt torde vara ett klarliiggande av det fortsarta
1m:dicinska vi1rdhehovet och fiir">lag 0111 hm delta skall kunna miitas.
Lik,om arbetsgruppen vill jag samtidigt understryk;1 att underdit!clsen
fr:in bkaren m:h heh;mdlingsplanen enbart f<"1r ses ">Om en metod att giira
det möjligt fiir socialtjiin..,ten alt erbjuda mis ... brukaren biista möjliga stöd
och hjiilp.
2.2.9 ).11dri11g i 31 kap. 3 ~ /Jrottsh11/ke11111.111.

Enligt 31 kap. 3 ~ hrn!tshalken kan den

">0111

har begf1tt

broll~lig

giirning

och betriiffande vilken föreskriven medicinsk utredning visar alt han kan
beredas vMd enligt I .SPY överliimnas av domstol till sluten psykiatrisk
vi·ml. Med hiinsyn friimst till den korta vfadtid, som blir möjlig vid en
tilliimpning av den nya 2 ~ LPM. biir överliimnande inte kunna ske liven
om fiirutsiillningarna att bereda vård enligt 1 S är uppfyllda betdiffande den
tilltalade. Detta biir föranleda en viss mindre lindring av 31 kap. 3 ~brotts
balken. Behovet av lagiindring kommer att heaktas i samband med den
översyn av vissa av bro!lsbalkens påföljdsregler som f. n.
justitiedepartementet pil grundval
störda

<lV

påg~ir

inom

betänkandet (SOU 1977: 23) Psykiskt

lagövenr~idan:.

Enligt 57

~

NvL för äklagare !äta bli att väcka äta] för hrott av viss

lindrigare art. som har

beg~itts

av den som har tvängsintagits på allmän

vårdanstalt eller efter frivillig intagning förbundit sig att stanna på sådan
anstalt i sex mtrnader. Jag anser att det saknas förutsättningar för någon
motsvarande regel för de fall misshrukare bereds vård med stöd av 2 §

I.PM.

2.3 Övriga ändringar i LSPV
2 .3. I lllled11i11g
Som har framgått av det föregående överliimnade socialstyrelsen på
hösten 1977 till den dåvarande regeringen en rapport, som hade arbetats
fram av en expertgrupp ( LSPV-gruppen) inom styrelsen och som innehöll
förslag om långtgående ändringar i LSPV. Av rapporten framgår att LSPVgruppens förslag till stor del hade föranletts av nya tankegångar om hur
den landstingskommunala psykiatriska värden bör vara organisatoriskt
utformad för framtiden. Gruppens förslag utgick emellertid också frän en
önskan att stärka patienternas rättssäkerhet och att rätta till en del otympligheter i den nuvarande LSPV. vilka hade kunnat konstateras under de tio
år lagen har varit i tillämpning.
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Arbetsgruppen inom regeringskansliet kunstatcrar att LSPV-µruppcns
fiirslag till ny reglcrinµ av den psykiatriska v{1rdcn llberocndc av samtycke
har ffttt ett blandat nwttaµande friin det 40-tal remissinstanser. som har fatt
yttra sig liver det. Arht:tsµruppen har emellertid taµit fasta pti nt1gra av
LSPY-µruppens iindringsförslag. vilka av remissin-,tanserna har bemötts i
huvuds;•k positivt och som har framsU1tt som siirskilt angeliigna uch ocksi1
rnlijliga att genomföra inom ramen flir den nu giillande laµen.
Som jag redan har niimnt avserjag att senare föresl;'1 rcµeringen att en ny
parlamentarisk kommittc skall tillsiittas for att bl. a giira en iiversyn av hela
det aktuella regelsystemet. Det kan mot den bakgrunden diskuteras om det
iir liimpligt all i detw sammanhang fiiresl~1 partidla iindringar i lagen. vilka
inte iir direkt föranledda av de tidigare redovisade överviigandena angi"\ende missbrukspatienterna. Jag delar emellertid arbetsgruppens uppfattninµ att det finns anledning att redan nu göra en del iindringar som framst{ir
som siirskilt angeliigna i avvaktan pri den fortsatta översynen av tv:'lllgslagstiftningen.

2.3.2

A11dradl' i11t11g11i11g.1Teg/er

/Jor1111.i.:1111de 111· l..ra1·1•f

Flir att

rn~igon

r1ti (/11.\<.i/.;.atr

skall kunna tas in för v<'1rd enligt LSPV fördras dels en

skriftliµ ansökan, dels ett vfirdintyg. I Hir bortses dti frflll intagning efter
domstols förordnande. Ansiikan för göras endast av vissa i lagen uppriiknade personer - anhiiriga, ordförande i sociala niimnder m.11. Ytirdintyµct. som skall utfiirdas av bkare, skall innehcdla bl. a. ett uttalande om att
det iir sannolikt att den som intyget avser lider av psykisk sjukdom och att
sluten psykiatrisk vtird iir oundgiingligen pf1kallad.
I.SPY-gruppen har föreslagit att ansökningsfi.irfaramlet skall slopas.
Gruppen anser att det lir vf1rdintygct som är den viktigaste handlingen när
intagninµsfrf1gan skall hedömas och att den siirskilda ansökan framstår
som ett oni.idigt komplement till den medicinska utredningen. I praktiken
finns det enligt LSPV-gnrppen ofta ett vardintyg redan när ansökan uppriittas. Vidare menar gruppen att det kan vara ett onödigt lidande for en
anhörig till den sjuke att skriftligen hchi.iva framstå som ansvarig för den
tvångsmiissiga intagningen.
Arbctsgruppi!n delar liksom llertalct rernissinstanser I.SPY-gruppens
uppfattning i dessa frågor. Det hör enligt arbetsgruppen vara tillriickligt att
v:'irdintyget anger

p[1

vems hegäran det har utfärdats. Arbetsgruppen fram-

håller också att det är naturligt att initiativet ofta tas av någon anhörig eller
av de sociala myndigheterna, polisen etc. Gruppen anser emellertid inte att
det finns tillräckliga skiil att begränsa initiativrätten till en viss personkrets.
Förslaget om att ta hort kravet på skriftlig ansökan har som arbetsgruppen har konstaterat fält en hetydande uppslutning från remissinstanserna.
Jag vill dock också påminna om att t. ex psykiatriska nämnden och vissa
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förctrLidare för patienterna har motsatt sig att ftirslaget genomfors. Som
skit! för dt:tta har de fhimst anfört att ansökan om intagning är ett led i det
systern av rLittssiikerhetsspiirrar som nu finns inbyggt i LSPV.
Jag försttlr väl de sist niimnda remissinstanscrnas synpunkter. Jag menar
dock liksom arbetsgruppen att det inte finns tillräckliga sk;il att begr~insa
initiativrtittcn till en viss krets av per~oncr. Det förhf1llamlet att två av
varandra oberoende Hikare har att bedöma behovet av vård får anses vara
en tillräcklig garanti mot att omotiverade ansökningar föranleder intagning
pi'\ sjukhus mot någons vilja. I och för sig kan man föreställa sig vissa risker
mi;:d att helt ta bort kravet på ansökan. Man kan ju nämligen göra gällande
att dtirigcnom alltför stora befogenheter och också ett för stort ansvar
kommer att läggas på de bi'\da läkare. som i praktiken kan bli ensamma om
att ta initiativ till och besluta om intagning. Liksom arbetsgruppen utgår
jag emellertid ifrån att initiativet i normalfallet kommer att tas av någon
annan än läkare - anhörig, social myndighet eller polismyndighet t. ex.
Många remissinstanser har också bekräftat LSPV-gruppens uppgift att
<tnsökan redan nu i många fall har kommit att ses som en ren formalitet.
Ansökan skaffas sålunda fram sedan vårdbehovet redan har konstaterats,
och den inhämtas inte sällan från myndighetsföreträdare, som inte känner
den sjuke personligen. Att detta förfarande, som således har praktiserats i
åtskilliga fall, skulle ha äventyrat rättssäkerheten har inte gjorts gällande
från något håll. Jag anser alltså att övervägande skäl talar för att kravet på
ansökan bör kunna slopas. Jag föreslår dock att det i fortsättningen skall
framgå av värdintyget på vems initiativ detta har utfärdats.
Avsteg från tvåliikarprö1·ningen i l'isst fall

Enligt 6 § tredje stycket LSPV får ett värdintyg som har utfärdats av en
läkare inom den slutna psykiatriska vården inte godtas för intagning på
samma sjukhus där läkaren arbetar. Undantag från regeln kan dock göras
om intyget har utfärdats av en läkare vid en klinik och intagningen skall ske
vid en annan klinik och om betydande olägenhet skulle uppstå genom att
anlita en annan läkare. Enligt JO§ LSPV får intagningsbeslut inte meddelas
av läkare som har utfärdat vårdintyget.
LSPV-gruppen har pekat på att dessa regler. vilka har tillkommit i
patientens rättssäkerhetsintresse och för att förhindra att sjuka av rädsla
för att bli föremål för tvångsingripande undviker att söka sjukhusvård i tid,
tillsammans med uttalanden i förarbetena har fått mindre tilltalande konsekvenser i vissa fall.
Sålunda leder det nuvarande förbudet mot s. k. konvertering till att en
svårt sjuk patient. som har gått in frivilligt för vård på sjukhuset men under
sjukhusvistelsen visar sig behöva tas om hand med stöd av LSPV, först
måste skrivas ut och lämna sjukhusområdet, innan han kan tas in med stöd
av lagen. Detta har enligt LSPV-gruppen i sin tur bl. a. fått till följd att
vården många gånger inleds med stöd av LSPV:s bestämmelser, även när
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det inte är alldeles nödvändigt. LSPV-gruppen föresUir diirfor att den
J;ikare som iir ansvarig fiir v{irden av den frivilligt intagna patienten skall
kunna uppriitta värdintyg och ocksä hesiuia om intagriing oii1 patientens
tillstånd försiimras under pl\gflende vard. Samtidigt skulle emellertid i
sådant fall en anmiilan gå till utskrivningsnämnden som skulle vara skyldig
att pröva intagningen inom en viss kortare tid.
Förslaget har fl.\tt ett i huvudsak positivt mottagande av remissinstanserna. Flertalet av dessa anför därvid som ett avgörande skiil att det nuvarande systemet kan medföra svära skadliga verkningar för patientens hälsa.
Nf1gra instanser, diirihland psykiatriska niimnden och Sveriges läkarfi.irbund. vill dock behfdla tvftläkarprövningen iiven för dessa fall. Niimnden
pekar diirvid friimst pä riittssiikerhetsaspekterna. medan fiirhundet menar
att senare tids utveckling med ökad tillgang till bl. a. distriktsliikare knutna
till sjukhusen har möjliggjort en smidigare hantering av konverteringsfallen
och diirmed undanröjt en del av de negativa effekterna.
Arbetsgruppen anser det angeläget att snarast möjligt fö till stftnd ett
smidigare intagningsförfarande i konverteringsfallen och ansluter sig till
LSPV-gruppens förslag i denna del. Arbetsgruppen föreslår diirför att hl. a.
(1 ~skall

ges en viss lindrad lydelse.

Niir regeln i 6

*kom till uttalade departementschefcn bl. a. att man rnftste

viiga önskviirdhetcn av att sjuka som är i trängande behov av sluten
psykiatrisk vård ptt ett smidigt siitt bereds sådan vi\rd mot allrniinhetens
förtroende för mentalsjukvården. Det senare intresset ansftg han diirvid
väga iiver. Jag menar att som regel detta synsiitt alltjämt mtiste giilla. Tiden
har emellertid visat att den regel som kom till i syfte att bevaka patientens
intresse ibland i stiillet har kommit att fä oönskat negativa konsekvenser
för denne. Om man alltså kan undanröja dessa konsekvenser utan att för
den skull försämra rättssäkerheten för patienten bör man enligt min mening inte tveka att göra undantag frän huvudregeln i dessa fall. Med det
förslag som arbetsgruppen har lagt fram anser jag att båda förutsättningarna bör vara uppfyllda. Det gör det allts~1 mi:~iligt för en läkare att utfärda
vårdintyg och fatta intagningsbeslut men förutsätter prövning av nämnd
inom viss kortare tid fr{m intagningen. Jag ansluter mig därför i princip till
arbetsgruppens förslag. Beträffande den närmare utformningen av reglerna
hänvisar jag till det remitterade lagförslaget och till specialmotiveringen.
Jiit·

Enligt 6 *sista stycket 1.SPV i den nu giillande lydelsen skall hestiimmel-

**

serna i 4 och 5
förvaltningslagen ( f],), som giiller j~iv. inte tilHimpas i
;iremle om att utförda värdintyg. Anledningen härtill iir att striingare re~!ler
i detta sammanhang inte har

an~etts

höra giilla för Hikare i allmiin tjiinst iin

för andra läkare. I förarbetena till FL !prop. 1971: 30 s. 629-630) uttalades
att det med denna lösning inte var sagt att det är liimpligt att en Hikare
utfärdar vhrdintyg betriiffande en niira anhörig. En läkare borde över
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huvud taget helst avsth frhn att utfärda vårdintyg om förhhllandena var
sädana att han kunde misstiinkas fi_ir bristande ohjektivitet. Detta giillde i
lika mån Hikare i ;tllrnlin tjänst och annan liikare. Det lampligastc torde vara
alt liikarcn fritt fick ta ställning i denna fråga under beaktande av omstlindighctcrna i det enskilda l"allet och utan att vara bunden av FL:s regler.
Arbetsgruppen fnimhtlller att vi'lrdintyget kommer att fä en annan riittslig hctydcls1.: i och meJ att bestämmelserna om ansökan utgt1r ur lagen. Det
finns diirmed inte liingre tillriickliga skiil att undanta liikarc i allmfö1 tjiinst
frän jiivsb1.:stämmelscrna i 4 S FL. Givetvis bör dit inte heller läkare i
t:nskild verksamhet vara undantagna. Som framgär av 5 ~ FL inne blir Jetta
inget hinder mot att Hikaren i akuta fall utt1irdar värdintyg liven niir det
föreligger jiiv mot h.rnom men annan läkare inte g:'lr all fä.
Arbetsgruppen fiireslär diirfor all sista stycket av 6 * i sllillet far den
lydelsen alt vad som enligt FL:s bestlimmelscr har föreskrivits gälla för
Hikarc i allmiin tjiinsl liven skall giilla liikare som uti.\var yrket enskilt.
Samtidigt f"öreslhr arbetsgruppen att om vårdintyg har utfärdats trots alt
en jiivssitutation föreligger eller ett intagningsbeslut enligt 8 ~har fattats av
en jiivig liikare. si\. skall den senare prövning av vårdhehovet som skall
göras av övcrliikare enligt 9 *i stiillet göras av niimnd.
Jag instämmer i arbetsgruppens förslag.
l\ort11rc rid.for pr(i1·11i11g

111"

1·dn/hc/101·

111.

111.

Enligt 9 ~ LSPV skall överfakaren efter undcrsi.ikning av patienten snarast möjligt och senast tionde dagen efter dagen for intagningen pröva om
v~lrd kan beredas patienten med stiid av lagen. Har som grund för intagningen ;'1bcropats att patienten iir farlig för annans siikerhet. far prövningen
i vissa fall anstt1 till femtonde dagen.
Arbetsgruppen föreslär nu att den angivna liingsta tidsfristen for priivning av det fortsatt:t vi'lrdbehovet i samtliga fall skall besrnrnmas till titta
dagar. Detta skulle sf1ledes glilla såväl i fall dlir överhikare gör bedömningen som i fall diir nlimnden enligt förslaget skall ha att göra denna och lika
för alla intagningsgrunder. Vidare föreslär arbetsgruppen att tidsfristen
skall riiknas fr{1n intagningsbeslutet och inte som f. n. frän intagningen.
Jag delar arbetsgruppens uppfattning att tiden för prövning av

v~trdheho

vet biir kunna siittas till högstätta dagar. Den andra föreslagna ändringen.
niimligen all tiden skulle riiknas från intagningsbeslutct och inte från intagningen. går tillbaka pt1 ett förslag av LSPV-gruppen. vilket tillkom för att
undanröja den rlittsosiikerhet som ibland upplevs med gällande ordning.
Vidare föreslår arbetsgruppen i annat sammanhang att liven den ändringen
i lagen skall vidtas att tiden för ett vhrdintygs giltighet begriinsas till 14
dagar före beslutet om intagning. I anslutning härtill anför arbetsgruppen
att intagningsbeslut och intagning normalt bör sammanfalla i tiden. Kan
intagningen inte ske i direkt anslutning till intagningsbeslutet - t. ex. på
grund av platsbrist -

så hör beslut om intagning inte meddelas utan
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patienten i sHillet sättas upp på väntelista enligt de principer som anges i
37* sjukvårdskungörelsen ( 1972: 676). Viintetiden kan dti enligt arhetsgruppen bli högst 14 dagar, eftersom värdintyget annars förfaller.
Jag bitriider arbetsgruppens förslag iiven i denna senare del. Med den
förordade ordningen hir intagningsbeslut och intagning som regel sammanfalla i tiden. Jag kan uiirför inte se nflgon nackdel med att lflta tidsfristen för
vårdbehovsprövning utga från intagningsbeslutet, såsom arbetsgruppen
har föreslagit.

H amlräck ning
Niira samman meu reglerna om intagningsförfarandet hör möjligheterna
att begära polishandriickning för att fä den sjuke att ställa sig till förfoganuc
för undersökning eller bli förd till sjukhus. Enligt giillande bestämmelser
(35

*) lir det endast Jen läkare som heslutar om intagning som kan fä till

stånd polishandriickning i samband med intagningen. Arbetsgruppen föreslår i enlighet med LSPV-gruppens förslag att möjlighet att beg~ira handriickning skall ges även den Hikare som har utfärdat vårdintyget och som
alltså känner patienkns tillstånd biist. Jag instämmer i fi'rslaget, som har
tillstyrkts av remissinstanserna.
Arhetsgruppen har vidare föreslagit vissa inskränkningar i den nuvarande rätten för vnrdintygsskrivande läkare all fä handriickningshjiilp för att

*·

genomföra undersökning samt viss annan ändring i 35
Jag ställer mig
bakom iiven dessa förslag och hänvisar till lagförslaget och specialmotiveringen.

2.3.J Vård pc/ w11w11 organi.1·a10risk enhet iin psykiatriskt .1j11k/111s/111ot.1Tarande klinik
Enligt nuvarande bestiimmelser för vi'lrd enligt LSPV beredas pä sjukhus
som drivs av staten, landstingskommun eller kommun som ej tillhör landstingskommun (I* tredje stycket LSPVJ.
Arbetsgruppen föresli'lr att bestiimmelsen skall kompletteras med en
regel att vård enligt lagen fär beredas även pi'l annan vflrdinstitution i den
mån regeringen sa förordnar. Vidare föreslär arbetsgruppen att regeringen
eller myndighet som regeringen bestämmer skall fä uppdra åt annan läkare
än överliikare att fullgöra de uppgifter som enligt LSPV ankommer på
överläkaren. Enligt motiven avser gruppen med annan myndighet socialstyrelsen.
Tanken bakom arbetsgruppens förslag är bl. a, att till de psykiatriska
klinikerna skall kunna knytas värdinstitutioner, där patienter som inte har
behov av klinikens alla resurser kan beredas fortsatt vttrd. Det skulle
härigenom bli möjligt att t. ex. föra över patienter som bereds vård med
stöd av 2 *efter avgiftning på sjukhuset till ett behandlingshem för fortsatt
värd. Det skulle även bli möjligt att i större utsträckning iin f. n. bereda en
växande grupp av senildementa patienter LSPV-värd pfl exempelvis sjuk-
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hem. dlir de kan fa en för sjukdomstillstfmdct hiittrc avpassad
en psykiatrisk klinik eller ett psykiatriskt sjukhus.

v~1rd

iin p:i

Jag ansluter mig till arbetsgruppens förslag. Jag vill dock framhfilla all
avsikten med de nya bestämmelserna endast lir all skapa möjlighet för
vissa patientkategorier. som i och för sig hehöver underkastas vt\rd oberoende av sill samtycke enligt LPM. att fä den vard de behöver under
liimpligast möjliga former. Detta för inte samtidigt medföra att deras krav
pt\ rlittssnkerhet åsidoslitts. Jag förutsätter dlirfor att de vfmlinrlHtningar
som inte lir sjukhus men som pä grund av sina vårdresurser kan komma i
frf1ga för godklinnandc enligt den slirskilda regeln kommer att ha tilhfa:kligt
inslag av sarnhiillskont1\1ll. Jag förutslitter vidare att de läkare som kan
tlinkas fä i uppdrag all vid sidan av överllikare/bitriidande överllikare i
psykiatri tilliimpa LPM skall ha motsvarande kompetens som dessa, dvs. i
princip specialistkompetens i psykiatri. Under dessa forutsiittningar iir jag
alltsä beredd att fiircslt1 de nu angivna tilläggen till lagen.

2 .] .4 Niimnderna
Vidgade urr.i:Uier
Som har framgätt av min tidigare redogörelse (avsnitt 2.3.2) föreslår jag
att utskrivningsnämnderna i vissa fall skall fä ökade uppgifter i samband
med att en vtmlperiod inleds. Sålunda skall nämnden ersätta överläkaren
vid prövning av det fortsatta vård behovet enligt 9 §. närs. k. konvertering
företas och när någon av de båda läkare som har bedömt vårdbehovet i
samband med intagningen har varit jävig. Vidare har jag i samband med

*

min behandling av intagningsförfarandet vid intagning enligt 2 (avsnitt
2.2.7) föreslagit att nämnderna skall vara skyldiga att pröva besviir över
sådan intagning inom viss kortare tid.
Förutom dessa ändringar, som alltså båda berör nämndernas verksamhet, föreslår arbetsgruppen ytterligare några. Förslagen syftar till att ge
nämnderna en mera aktiv roll då det gäller att bevaka patienternas intressen.
Arbetsgruppen föreslår att nämnderna skall ges självständig rätt att
besluta om utskrivning av alla patienter. Enligt gällande bestämmelser har
överläkaren i princip ensam denna rätt, och fråga om utskrivning kommer
under nämndens prövning endast efter besvär över läkares beslut att vägra
utskrivning. Undantag utgör de fall där överläkare hänskjuter fråga om
utskrivning till niimnden (I H första stycket) och fall där nämnden enligt

17 ~ andra stycket har ensam beslutanderätt. dvs. främst beträffande patienter som har tagits in på grund av domstols förordnande. Arbetsgruppen
föreslår alltså nu att 17 ~ kompletteras med ett nytt stycke enligt vilket
utskrivningsniimnd även i annat fall än i andra stycket sägs får skriva ut en
patient.
Bestämmelsen lär fä sin största betydelse som komplement till arbetsgruppens övriga förslag beträffande nämndernas uppgifter. Gruppen före-
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sl:ir niimligen all niimnden enligt fiirökrift i en ny hcstiimmelse
skall inom tre m:inader

fr~1n

I~()

;1

~l

den dag dtl patienten togs in fiir viird priiva

behovet av fortsatt viird pi1 sjukhus criligt lagen. Vidare fiii"es!i"tl gruppen
all niimnden efter den första prövningen regclhundet skall priiva pal icntens vi1rdhehov si1 liinge vi·irden hest{1r.
I motiven till den fiireslagna bestiimmelsen anfor arbetsgruppen hl. a.
följande:
Det innebiir fri·in riittssiikcrhetssynpunkt avgjorda fördelar om niimnden
(jiimte överliikarcn l sedan viss tid ffirllutit fr{111 det patienten togs in fiir
vtird, priivar patientens behov av fortsatt vflrd på sjukhus med stiid av
lagen. - - - Niimndens prövning skall inte, om behov av fortsatt vnrd
anses föreligga. resultera i heslul i förvaltningsriittslig mening. FI .: s regler
har inte tilliirnpning pf1 förfarandet inför niimnden. Vill patienten att viirden
skall upphiira. miiste han ansiika om del enligt lagens hestiirnrneber.
Jag sliiller mig bakom den tanke arbelsgruppen har givit ullryck fiir.
niimligen att det ur riittssiikerhetssynpunkt vore fördelaktigt om niirnnden
gavs en fortlöpande tillsynsfunktion i fråga om vflrden. Jag iir diircmot
n:igot tveksam om tanken har fätt den fampligaste utformningen genom
arbetsgruppens förslag. Vad arbetsgruppen avser att ästadkomma iir uppenbarligen att möjliggöra for niimnden att ha fortlöpande tillsyn iiver de
intagna. som bereds en lflngvarig vård oberoende av sitt samtyeke. Vidare
avser gruppen att nämnden utan initiativ av patienten eller annan taleheriittigad skall kunna ta upp och niirmare diskutera behovet av fortsatt vård pi1
sjukhus. dvs. egentligen huruvida inte försöksutskrivning eller slutlig utskrivning borde komma i frflga. Med ett sitdant synsätt finner jag att det
vore mer motiverat att utforma regeln som en skyldighet för överliikaren
att inom viss tid från intagningen - t. ex. tre månader - redovisa för
nämnden vilka intagna som enligt hans hedömning behöver fortsatt v~ird.
Denna överfakarcns redovisning torde inte behöva betraktas som ett
iirende i förvaltningslagens mening utan som en rapporterings!itgiird, som
inte kräver något beslut frän nämnden. Finner emellertid niirnnden att det
bland de rapporterade patienterna finns fall där överHikarens bedömning
kan sättas i fråga, hör nämnden föranstalta om att frågan tas upp i niimnden. Detta bör då ske i form av ett ~irende om ifrågasatt utskrivning
(försöksutskrivning), och alla regler om handläggning i niimnden enligt FL
och LPM bli tillämpliga. Ärendet hör avgöras genom beslut som g!ir ut p[1
att utskrivning skall ske eller inte ske. Beslutet, som skall delges patienten,
bör kunna överprövas.
På detta sätt vinner man enligt min mening en större konsekvens i
regclsystemet. Samtidigt undgår man att ltlta varje patient som har varit
intagen tre månader - hur sjuk han än är -· bli föremäl för nämndens hela
prövningsfö1farande. Detta bör också vara ägnat att begränsa arbetshelastningen på nämnderna.
Den närmare utformningen av mitt förslag framgår av det remitterade
lagförslaget (20 a

*).
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Arbetsgruppen förcsl{ir vidare vissa lindringar i regkrna urn försökslllskrivning. vilka kommer all heröra niirnndernas verksamhet.
Enligt 19* andra styekct LSPV skall utskrivning p(1 försök avse viss tid.
högst sex m~mader. som kan förliingas med hiigst sex m!mader at g<'ingen.
Arbetsgruppen föresliir att försöksutskrivning nu normalt skall fa
förliingas bara en gfing efter den första sexrniinadersperioden och dii med
ytterligare högst sex mrlnader. Har försiiksutskrivningcn pi1gätt unckr en
sammanhiingande tiJ av ett tir. far den forHingas igen om synnerliga skiil
föreligger. Beslut om siidan förlängning skall. liven i fall som f. n. beslutas
av överliikaren. i fortsiittningen medJelas av niimnden och för högst sex
mi\nader at gängen. Vidare föreslär arbetsgruppen en ny bestiimmelsc i
19

*enligt vilken patienten skall anses som slutligt utskriven om försöks-

utskrivningen inte har förliingts. innan den bestämda tiden för försöksutskrivningen har gätt ut.
Ändringarna bygger på vad LSPV-gruppen har föreslagit och motiveras
av vissa missförhållanden som har förekommit som en följd av den nuvarande regeln. Remissinstanserna har varit genomgi\ende positiva.
Jag ansluter mig till arbetsgruppens förslag.
Slutligen föreslår arbetsgruppen skyldighet för nlimnJerna att pröva
iirendcn om utskrivning oftare lin f. n. ( 18 ~ tredje stycket) samt att i vissa
fall fatta beslut i iirenden angående kvarhållande av brev frän och till
patienterna ( 15 ~). Jag ansluter mig även till dessa förslag och hänvisar till
lagförslaget och specialmotiveringen i fråga om den närmare utformningen
av förslagen.

Ändrad .1·am111a11si.itt11i11~

111.

m.

Utskrivningsnämnderna består f. n. av tre ledami.iter - en lagfaren ordförande. en läkare och en lekmannarepresentant. Den centrala nämnden,
psykiatriska nämnden, består av lagfaren ordförande samt två läkare och
två lekmannarepresentanter. dvs. fem ledamöter. Läkarrepresentanterna i
utskrivningsnämnderna bör vara särskilt kunniga i psykiatri. i psykiatriska
n~imnden skall de vara det (28 ~ LSPVl. Ledamöterna utses av regeringen.
Arbetsgruppen föreslår att utskrivningsnämnderna skall utökas med två
ledamöter och psykiatriska nämnden med en. Utskrivningsnämnderna
skall alltså enligt förslaget bestå av fem ledamöter - lagfaren ordförande,
en läkare, en ledamot som är särskilt insatt i sociala frågor samt ytterligare
två ledamöter. Psykiatriska nämnden föreslås utökad med en person, som
är särskilt insatt i sociala frågor.
Som skäl för ändringsförslagen anför arbetsgruppen bl. a. att nämnderna, om gruppens förslag genomförs, fär nya uppgifter av väsentlig
betydelse för den enskildes rättssäkerhet. Det skall således bl. a. ankomma
på nämnderna att regelbundet pröva patientens behov av värd med stöd av
lagen. Det har främst av den anledningen ansetts påkallat att förstärka
lekmannainflytandet i nämnderna. Det är vidare enligt arbetsgruppen angeläget att förse nämnderna med särskilda kunskaper i sociala frågor.
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Jag instämmer i arbetsgruppens förslag, vilket bygger på ett motsvarande förslag av LSPV-gruppen. Det har visserligen under remissbehandlingen uttalats tveksamhet fran bl. a. utskfivniilgsn~imndcrna om förslaget iir
ägnat att befrämja effektiviteten i niimndernas arbete och diirmed att
stiirka patienternas rättssäkerhet. Jag känner emellertid ingen oro fiir att
ett ökat antal ledamöter i nämnden skulle medföra en siinkt effektivitet i
arbetet. Viktigast för denna fråga tror jag snarare är siittet all organisera
arbetet. I stället delar jag arbetsgruppens uppfattning att fler lekmiin i
niimnden. vilka kan balansera läkarens och juristordförandens expertkunskaper. alltid är iignat att stiirka r:ittssäkerheten. Jag menar ocksi\ att
föreskriften att en av de tre övriga ledamöterna skall ha siirskilda kunskaper i sociala fragor iir viktig med hänsyn till den ökade vetskap som vi
numera har om sambandet mellan sjukdom och sociala problem. Det :ir
m:kså viktigt med hiinsyn till de nya regler för missbruksvården som
föreslås nu. Jag förordar alltså att niimnder"na färden sammansättning som
arbetsgruppen har föreslagit.

*

Enligt 34 LSPV för utskrivningsnämnd och psykiatriska nämnden avgöra ärende endast om niimndens samtliga ledamöter är närvarande. Heslut
om förskott på ersättning fär dock meddelas av ordföranden ensam, liksom
även beslut om rättshjälp genom offentligt biträde enligt ett nu föreliggande
förslag.
Som jag har framhållit tidigare (avsnitt 2.2.7) vill jag för ett visst fall
föreslå ännu ett avsteg från huvudprincipen om att hela nämnden skall
delta i avgörandet. Jag har där föreslagit att utskrivningsnämnd skall vara

*

skyldig att pröva besvär i fråga om missbrukare som har tagits in enligt 2
senast pi"i fjärde dagen efter det besvären kom in till nämnden. Jag har
också sagt att sådant ärende av arbetstekniska skäl hör kunna prövas av
niimnden i begriinsad sammansiittning. Jag har därvid tänkt mig ordföranden och en annan ledamot utan närmare angivande av vilken annan ledamot detta skall vara. Det hör enligt min mening kunna överHimnas ät

nämnden att sjiilv bestiimma efter vilka principer ledamöterna skall tjänstgöra i denna funktion.
Förslaget för emellertid ocksa med sig frågan om vilken mening som
skall gälla om ordföranden och den andre ledamoten inte blir ense om
beslutet. Enligt 34 andra stycket skall enligt arbetsgruppens förslag hestiimmelserna i 29 kap. rättegångsbalken om omröstning i iiverrätt med
enbart lagfarna ledamöter äga motsvarande tillämpning på nämndens avgörande. Detta innebär bl. a. att om en mening har fått hälften av rösterna
och denna mening iir den lindrigaste. så skall den meningen gälla. För det
nu aktuella fallet betyder det att antingen ordförandens eller den andre
ledamotens röst kan ensam komma att avgöra besviirsfrågan. Detta motiverar enligt min mening att ordföranden alltid skall vara skyldig att pli
nästa sarnmantr~idc med den fullsuttna niimndcn redov'isa ett avgörande av
detta slag och skälen för det inför de övriga ledamöterna. Ett sädant

*
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förfarande motiveras iiven av att samtliga ledamöter kan komma att vid
olika tillfollen tjiinstgiira i förminskad nämnd och diirfi.ir fortlöpande biir fö
inblick i den praxis som utvecklar sig. Föreskrift om ordförandens anmiilningsskyldighet bi.ir ges i 34

*·

Jag vill slutligen betona att den nu föreslagna regeln skall tas for vad den
iir, niimligen en undantagsregel. Kan besvfö·siirendet prövas av hel niimnd
inom föreskriven tid utan alltför stor omg;"tng, sti skall detta sjiilvfallet
giiras.
Jfr.rnrs1·r

Arbetsgruppen har i anslutning till förslaget om niimndernas uppgifter
och sammansiittning ocks[i beriirt behovet av en fi.irstiirkning av niirnndernas resurser. Arbetsgruppen siiger sig fiirutsiitta att resursfr:igan kommer
att behandlas under det fortsatta beredningsarbetet i regeringskansliet.
Enligt~

*kungiirelsen ( 1%6: 56'.il om utskrivningsniimndernas vcrballl-

hetsornräden m. m. bestrids klP;tnaderna for utskrivningsniimnds verksamhet av den som inom niimndens vcrksamhetsomrt1dc driver det eller de
sjukhus. diir vt1rd bereds med stiid av LSPV. - Enligt 4

~instruktionen

( 1%n: :'i67) for psykiatriska niirnndcn tillhandahäller socialstyrelscn nii11111-

den samrnantriidesrum. kan~lilokaler och bitriidespcrsonal.
Utskrivningsnämndcrna iir f. n. 31 till antalet. Kostnaderna för deras
vcrksamhet bestrids alltsä till i.iverviigande delen av respektive landstingskommun. Det kan givetvis diskuteras om d..:t över huvud iir liimpligt alt
kostnaderna fi.ir en niimnd. som har att bevaka riittssiikerhcten fiir patienter som utan eget samtycke vardas p{1 sjukhus, bestrids av sjukvi1rdsh11vudmannen.
Jag har diirfiir iiverviigt om inte niimnderna

~itminstone

kunde gc-, ett

från sjukviirdshuvudmanncn fristt1ende kansli, t. cx. i Hinsriittcrna. Denna
fräga hiinger emellertid intimt samman med hela frägan om hur patientcrnas riittssiikerhet biist skall kunna bevakas för framtiden. Den kornmitt<;!
som avses bli tillsatt för att giira en översyn av I.PM knmmcr att fa i
uppdrag all iiverviiga niimndernas framtida funktion. Utredningen bör
diirvid särskilt undersöka llliijlighetcn att fi.irliigga niilllndernas nuvarande
riittsv{inlandc funktion mer eller mindre fast till liinsdomstolarna. Innan en
noggrann undersökning har gjorts av de praktiska och andra fi.iljdverkningarna av en sildan cvcntuell reform iir enligt min mening tiden inte mogen att
vidta ntigra partiella reformer i detta avseende. Jag anser mig dock avslutningsvis kunna utgti frt111 att landstingen med uppmiirksamhct följer dct
ökade behov av resurser som kan bli följden av n;imndcrnas iindradl'
verksamhet enligt dc nu framlagda förslagen.
Nya

111111111

De vidgade arbetsuppgifter niimnderna för enligt förslaget har fiiranlctt
arbetsgruppen att ocks:'1 fiireslti att dc skall fa nya beteckningar. Si"llunda
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föreslås utskrivningsnämnderna i stället heta psykiatriska nämnder och
den nuvarande psykiatriska nämnden i stället kallas den centrala psykiatriska nämnden.
Jag ansluter mig till förslaget.
2.3.5 Upp/ysningsskyldighct m. m.
Som jag strax skall gå in på närmare (avsnitt 2.4) föreslår jag också vissa
iindringar i r1ittshjälpslagen 0972: 429) om vidgad möjlighet att erhålla
offentligt biträde i ärende enligt bl. a. LPM. Enligt prop. ( 1978/79: 90) med
förslag till ändringar i rättshjälpslagen skall det från den I juli 1979 åligga
hl. a. utskrivningsnämnderna att besluta i frågor om rättshjälp i stället för
som f. n. rättshjälpsnämnderna.
Som arbetsgruppen har anfört måste det anses utomordentligt viktigt att
patienter. som har blivit föremål för intagning utan att ha gett sitt samtycke, också blir upplysta om sina rättigheter att fä intagningsbeslutet och
andra läkares beslut enligt lagen prövade av nämnd, samt vidare om
möjligheterna att därvid fä bistånd av ombud eller annat biträde. Jag
ansluter mig därför till arbetsgruppens förslag, att i lagen föra in en s1irskild
regel (37 §)enligt vilken det skall åligga överläkaren att så snart patientens
tillstt'tnd medger det se till att patienten får sådana upplysningar. Arbetsgruppen har också föreslagit att i samma bestämmelse skall föreskrivas att
hela lagen skall finnas anslagen inom sjukhuset väl synlig för patienterna.
Även detta finner jag vara ett väl motiverat förslag.

2.4 Offentligt biträde i mål eller ärende om vård oberoende av samtycke
m.m.
2 .4. I Inleclning
Enligt rättshjälpslagen (I 972: 429) k<in rättshjälp genom offentligt biträde
ges i vissa förvaltningsärenden som rör den personliga rörelsefriheten eller
den kroppsliga integriteten. I huvudsak rör det sig om mål och ärenden
inom den psykiatriska sjukvården, nykterhetsvården, barn- och ungdomsvården, kriminalvården samt på utlänningslagstiftningens område. Offentligt bitriide förordnas av rättshjälpsnämnden efter ansökan av den som
f1tgärden avser eller efter anmälan av den myndighet som handlägger målet
eller ärendet. Offentligt biträde skall förordnas, om det behövs för alt
tillvarata den enskildes rätt. I utlänningsärenden gäller, som jag återkommer till, en annan förutsättning. Den enskildes ekonomi saknar betydelse
vid behovsprövningen. Ersättning till offentligt biträde fastställs av rättshjiilpsn~imnden

och utgår av allmänna medel. Någon äterbetalningsskyl-

dighet kan inte förekomm<i.
Rättshjälpsutredningen gav i betänkandet (SOU 1977: 49) Översyn av
rättshjälpssystemet försl<ig som främst syftar till att effektivisera de olika
rättshj~ilpsformerna

6

och förenkla rättshjälpssystemet. Utredningen före-

Rik.1"dag1•n 197'1/80. I sam/. Nr I. Del C
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slog bl. a. att riitten till offt!ntligt bitriide skulle vidgas. Enligt förslaget sbll
offentligt bitriide förordnas, om det inte iir obehövligt.
Pi"1 grundval av förslag fr?rn utHinningslagkommittcn har frt1n den I j11li
1978 gcm1mfi.irts hndringar i riittcn till offentligt hitriide i utliinning~iircndcn
(prop. 1977/78: 90). I dessa iirenden skall - i linje med vad riithhjiilp-.utredningen föreslog ·- offentligt bitriide utst!s, om del inte miiste antas all
behov av hitriide saknas.
Regeringen har p;J grundval av riittshjiilpsutredningcns förslag i prop.
1978/79: 90 föreslagit riksdagen iindringar i riittsh.iiilpslagt!n. I propositionen föreslfis bl. a. att beslut<mderiitten niir det giiller fr{1gor om offentligt
bitriide. med vissa undantag. skall nyttas till den myndighet som handHigger det rnäl eller iirende vari fragan har kommit upp. Enligt propositionen
bör vidare de friigor om offentligt bitriide som äterst{ll" efter iindringarna
bctrMfamle utfänningsiirendena behandlas i samband med den planerade
propositionen om ny sociallagstiftning rn. m. Det förutskickas att regeringen kommer att liigga fram förslag som i allt viisentligt iivcrcnsstiimmer med
riittshjiilpsutredningens förslag när det giiller möjligheterna all

rn offentligt

bitrHde.

2.4.2 Området Fir o.tfentliRt hitriide

I 41

*riittshjiilpslagen räknas upp de mal eller ärenden i vilka riittshjiilp

genom offentligt biträde kan lämnas. Paragrafen upptar fr. o. m. den I juli

1978 en katalog i 17 punkter enligt vilka förordnande kan ske. Den nya
socialtjiinstlagen aktualiserar vissa lindringar i bestiimmelscrna niir det
gäller området för offentligt biträde. Detsamma gäller omändringen av
LSPV till lag om psykiatrisk vård och v:'ml av missbrukare i vissa fall
(LPM).
Enligt 41 § I rättshjälpslagen kan offentligt bitri\de förordnas i mttl eller
ärende hos utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden angående intagning enligt 8 eller 9

*LSPV. Vidare kan offentligt bitriide förordnas när

utskrivningsniimnd eller psykiatriska nämnden prövar fräga om utskrivning enligt 16 §eller utskrivning på försök enligt 19

*LSPV.

I enlighet med vad jag har förordat tidigare skall i fortsättningen iiverliikaren, när en patient har vårdats med stöd av lagen i tre månader. anmiila
för nämnden om han anser att fortsatt vård med stöd av lagen behöv~.
Så.dan anmälan skall därefter göras var tredje månad sft länge patientt:n
vårdas på sjukhuset (20 a

*LPM). Om nämnden finner skäl till det, skall

nämnden efter en anmälan ta upp frftgan om patienten skall skrivas ut eller
skrivas ut på försök. Vid nämndens sammantriide skall patienten som regel
vara

n~irvarande.

Frågan om utskrivning är givetvis mycket betydelsefull för patienten. I
de situationer som här avses har överläkaren ansett att fortsatt värd med
stöd av lagen behövs, medan nämnden har ansett att omständigheterna iir
sådana att utskrivning kan övervägas. Det är i dessa fall av stor betydelse
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för patienten all han kan viinda sig till ni·1gl>n 11tu111,ti"1L·111le. 'um kan
medverka till att han for den utredning Sl•m han anser alt han hd1i1ve1 uch
som kan bis1:1 honom vid iirendch handJ;iggning i 11ii11111dt·11. \1iijligheta11;i
till offentligt bitriidc hiir givetvis avse dc fall di·i fr:.1ga um 11tskriv11ing p:1
detla slitt kommer under niimmlens hedömning. Har ps~ ki:itrisk niimnd-.;
heslut understiillts centrala psykiatriska niimndens prövning i cnlighct lllL'd
heshimmelscrna i 2~

s LPM. giiller föHinl11andc1 för dd nlfrn1lig~1 hi1r;idet

vid iirendets prövning hos centrala psykiatriska niimndL·n.
Bl. a. de nya namnen pa niimmlcrn;i cnli!!t I.PM fliranlcdcr vissa n:daktionella lindringar i 41 S rällshjiilpslagcn. I iivrigt iir det enligt min mening
inte pt\kallat all föresH1 n:\gra lindringar i ornr:1det fiir l1ffen1ligt hitr;ide i
mål och iirenden enligt I..PM.
3 riittshjlilpslagen kan l1ffentligl hitriide förnrdnas i vissa
Enligt 41

s

ärenden som riir tvängsintagning av alkohnlrnisshrukarc enligt ;-,;vi.. N;·1gon motsvarighet till dessa iircnden kommer inte <i\t finnas i den nya
socialtjiinstlagstiftningen. Hestiimmelserna om offentligt hitriidc i dessa
ärenden bör diirför utg:1.
Enligt 41 4 riittshjiilpslagen kan offentligt hitriide fiirordnas i rn:·iJ eller

s

iirende angtiende omhiinderlagande för samhiillsv!ml enligt 29
utredning enligt 30

~

~

Hd .. eller

samma lag eller angilcnde si1dan samhiillsv:1rds 'iiut-

liga upphörande. I 41

~

5 riittshjLilpslagen ges vidare hestiimmelscr om

offentligt hiträde i m{tl hos förvaltningsdomstol angäendc intagning i eller
utskrivning från ungdomsvftrdsskola enligt Rv L.
Jag har tidigare föreslagit (avsnitt 2.1) att l:iestiimmclser om v{ird utan
samtycke av unga skall tas in i en särskild lag. I .VU. F.nligt den lagen skall
den unge i vissa situationer kunna vt1rdas utan samtycke av honom sjiilv
eller hans vårdnadshavare. Beslut om vftrd med stöd av Jagen fall as av
liinsrätten. Kan länsriittens beslut inte avvaktas. för socialniimndcn besluta om omedelbart omhiindertagande. Nämnden har ansvaret for vi'irden.
Niif· värd inte Hingre behövs. skall niimnden förklara vfadcn avslutad.
Socialutredningen har föreslagit att offentligt bitriide. i likhet med vad
som gäller nu. skall kunna förordnas när fråga uppkommer hos socialnämnd om att omedelhart omhiinderta eller hereda vftrd enligt LV U.
liksom dt\ fråga uppkommer om att avsluta sådan vård. Remissinstanserna
har inte haft något att erinra mot utredningens förslag sflvitt avser omrädet
för rätten till offentligt hitriide.
Jag anser i likhet med socialutredningen att offentligt bitriide skall kunna
förordnas så snart fråga uppkommer i socialnämnden om omedclhart omhändertagande eller om värd enligt LVU. Detta innebär således att offentligt biträde skall kunna förordnas redan när frfaga om all tilliimpa L VU
uppkommer vid nämnden.
Jag har tidigare föreslagit att värdnadshavarna och i förekommande fall
den unge själv skall ha rätt all föra talan mot beslutade ändringar i den
valda vl'trdformen. t. ex. att flytta den unge frän ett familjehem till ett annat
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eller till en institution. Med hiinsyn till den stora betyddsc det i vissa fall
kan ha för den unge alt f:t sin placering överprövad. hör enligt min mening
offentligt bitriide kunna förordnas hos förvaltningsdomstol. niir talan förs
mot socialniimndens beslut om iindring i vänlformen.
Di1 ni1gon motsvarighet till BvL:s bestiimmelser om 11ngdomssknlevf1rd
inte kommer all finnas i den nya lagstiftningen. bör bestiimmclserna i 41 ~ 5
om offentligt biträde i si1dana ärenden utgi\.
2 A .3 Fiirwsiilt 11i11ganw fiir .fi'irord11w1d" m· offr11tligl hitriid('

Enligt 42 ~första stycket rättshjhlpslagcn skall offentligt hitriide utses för
den som iitgiirden avser. om det behövs för att tillvarata hans riitt. Vid
bedömningen av behovet skall siirskill beaktas om i väsentligt hiinseende
motstridiga sakuppgifter har lämnats under utredningen eller betydelsefulla sakförhällanden i övrigt är oklara.
I pnip. ( 1972: 132) med förslag till bestiimmelser om offentligt bitriide
uttalas bl. a. all som en allmiin förutsättning för förordnande av offt:ntligt
bitriidc bör gälla att behovet av biträde kan konstateras vid en objektiv
bedömning i det enskilda fallet. Den enskildes egen inställning i bitriidesfragan har säledes inte någon avgörande betydelse. En begäran skall inte
automatiskt leda till all bitriide förordnas. Förordnande skall i1 andra sidan
meddelas om förutsättning dä1for föreligger, även om den enskilde har
förklarat att han inte vill ha offentligt biträde. Därvid måste vederbörande
myndighets allmänna ansvar för all dess beslut grundas pi:\. ett tillförlitligt
utredningsmaterial särskilt beaktas.
Medför ett frihetsberövande särskilda svårigheter för den enskilde att
tillvarata sin rätt. är detta en omständighet som får beaktas vid sidan av
andra vid behovsprövningen. Andra omständigheter som bör kunna tillmätas betydelse är den enskildes aktuella fysiska och psykiska tillstånd. Även
ålder och familjesituation bör beaktas. Den som är sjuk. oerfaren eller
ensamsttlende har givetvis i allmänhet större svårigheter än andra att göra
sin rätt gällande. Språksvårigheter är ocksä en omständighet som särskilt
bör uppmärksammas.
Det anförs i propositionen vidare att ett offentligt biträdes insatser i
allmänhet torde vara av största betydelse på utrcdningsstadiet och då
särskilt i sådana situationer när väsentligt motstridiga uppgifter har lämnats. Genom ett förtroendefullt samarbete med den enskilde parten och
hans närmaste torde ett biträde ofta ha särskilda förutsättningar att bidra
till ett tillförlitligt och fullständigt beslutsunderlag och en nyanserad bedömning av olika förhållanden.
I propositionen uttalas att de ekonomiska resurser som kan ställas till
förfogande var begränsade och att det därför var nödvändigt att iaktta en
viss restriktivitet bl. a. när det gäller att bedöma behovet av offentligt
biträde i enskilda fall.
Rättshjälpsutredningen framhåller i sitt betänkande att den restriktivitet
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i användningen av rättshjlilpsformen offentligt bitrlide som kom till uttryck
i propositionen har slagit igenom vid den praktiska tillämpningen av riittshjiilpslagen. Rättshjälpsformen har därigenom inte kommit alf helt motsvara den önskan om förstärkta rättsskyddsgarantier för den enskilde som Hlg
bakom rättshjälpsreformen. Även om en viss liberalisering av praxis under
senare tid synes ha skett. anser utredningen att del behövs en laglindring
beträffande förutsättningarna för offentligt bitrlide för att dl.' i.inskemt1I som
lag bakom rättshjälpsreforml'n skall bli helt tillgodosedda.
Utredningen förordar mot den bakgrunden for samtliga de fall som tas

*

upp i 41 rättshjlilpslagen en regel av innehörd att offentligt biträde skall
utses för den atgärden avser. om det inte är obehövligt. Förslagl'l innehlir
en presumtion för all offt:ntligt biträde skall förordnas.
I en reservation. till vilken en expert har anslutit sig. hlivdar utredningens ordförande att en viss uppmjukning bör ske av de nuvarande rekvisiten
när det gäller forutsätlningarna för förordnande av offentligt hitriide. Ordföranden anser emellertid all majoriletsförslaget gar alltför långt. l\jär del
gäller fall där etl administrativt frihetsberövande har skett eller kan väntas
ske. kan den av m<~ioritcten föreslagna regeln ofta vara väl avviigd. Förhällcu1dcna är emellertid mycket varierande. Man kan därfor enligt ordföranden nöja sig med en regel att biträde skall förordnas om det behövs och att
man vid avgörandet av behovet slirskilt skall beakta om den åtgärden avser
lir berövad friheten eller kan bli det genom den ätglird som det lir tal om i
ärendet.
Samtliga remissinslanser som tar upp frägan med anledning av rlittshjälpsutredningens förslag biträder tanken pi1 en generösare inställning till
rätten till offentligt biträde. Dliremot finns det delade meningar om hur
ningt man bör g[1. Till utredningsmajoritelen ansluter sig huvuddelen av
remissinstanserna medan ett något mindre antal i huvudsak ansluter sig till
ordförandens reservation. I något fall förs tanken pö obligatoriskt förordnande av offentligt biträdl.' fram.
I prop. 1978/79: 90 med förslag till lindring i rällshjälpslagen m. m. har.
som jag berörde inledningsvis. uttalats att frägan om offentligt biträde: hlir
behandlas i samband med den planerade propl'Siti1lllen om ny sociallagstiflning m. m.
Socialutredningen tar upp frågan om offentligt bitrlide i mtd och lirenden
om värd enligt L YU. Utredningen erinrar om att enligt 42 ~ rättshjiilpslagen skall offentligt biträde förordnas efter ansökan av den ~itgiirden avser
eller efter anmälan av den myndighet som handliigger iirendet. Enligt
utredningen förekommer del emellertid endast i begrlinsad omfattning att
socialnämnderna. som i första hand har att pröva fräga om omhlinderlagande för samhällsvftrd, gör sr1dan anmlilan. Den enskilde själv ansöker
endast i begriinsad omfattning om offentligt biträde i sådana iirenden.
Visserligen kan en vidgad information till st1väl myndigheter som enskilda leda till att möjligheterna till hjälp genoni offentligt biträde tas tillvara i
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stiirre utstriickning. Kvar slfir emellertiu enligt utredningen all en fakultativ hcstiimml'lse medför risk för att offentligt hitriide inte alltid utses i
situationer 1.Hir det iir p~1kallat. Heslut om v:'trd enligt LVU aktualiseras
först om samforstand inte kan nf1s riirande behovet av vfm.l eller vf1rdens
utformning. Uinsriillens hesl111 kan medföra viiscntliga ingrepp i den enskildes riitt all sjiilv bestiimma iiver sina perslmliga

förh~11landen.

Utred-

ningen anser mol den h;1kgnmden all offentligt hitriide alltid hör förordnas,
niir fr:1ga om omedl'lhart omhiindertagande eller om viird enligt I .VU
uppkl,mmer lws sm:ialniinmdcn.
E11ligt LVC överg;"1r ansvaret for viinlcn pii niimndcn s.:dan liinsriitten
har beslutat

(llll

vard. l>et ankommer pi·1 niimndcn att besluta i friiga om

vi1rdcns hest;md. I .iinrnar niimnden en begiiran

l)l1\

v{1rdens avslutande

utan bifall. kan dt·n unge eller hans v;\rdnadshavare fora talan mot beslutet. I dessa

~ituat i1mer

föreligger enligt ut redningens mening inte anledning

att uppriillh;·1\la kravet pi1 obligatoriskt förnrdnande. Det biir i s:1dana fall
a11J..11111ma pi1 liinsriitten att efter ansökan av den iircndt'l riir eller efter
;1nmiilan av socialniimmkn all i enlighet med besliimmelserna i 4:2
hjiilpslagcn pröva behovct

<IV

~

riills-

offcntligt bitriide.

Utredningens förslag tillstyrks av bl. a. RA. kammarriitten i Sundsvall
och Föreningen Sveriges sot·iakhcfer. Flera remissinstanser anst'r emellertid att utredningens förslag skulle föra för l:ingt. Enligt BRA bör bestiimmelsnna utformas sa att ofkntligt bitrfalc skall förordnas om det inte iir
uppenbart alt bitriide inte erfordras. Kammarriilten i Göteborg anser pi1
motsvarande siitt all 1,ffentligl

hitr~ide

skall

fon,rdna~

om det inte iir

obehövligt.
Den expertgrupp inom socialstyrelsen
l..Sl'V har tagit upp rr;t!_!<ln

11m

~11111

har gjort en översyn av

offentlig.I bitriide i mr1l m:h lirenden enligt

LSl'V. l..Sl'V-gruppen erinrar om all i 42

* rällshjiilpslagen anges sllm

111g:ingspunkl all hitriidc skall förordnas om del behövs for all tillvarata
palienkns riilt. Detta reJ..visil innebiir all del skall finnas objeJ..tivt konstaterbara skiil för ell förllrdnande. !\·led hiinsyn till all iirenden enligt LSPV
avser fri1ga om vard 1K·h behandling och till all niimndernas friimsla funJ..tilln iir all 1llgiira en riittssiikerhetsgaranli. anser expertgruppen att

fr~igan

om fiiwrdnande av offclllligt bitriide biir ske efter en si1dan objektiv
priivning i varje siirskill fall. Det la innebiir all vid prövningen av behovet
av offentligt bitriide hiinsyn 111i1ste \as till de faktiska omstiindigheterna i
varje siirsl\ill fall sf1so111 patientens sjukuom. möjligheter till riillslig handlingsfi.irmr1ga. tid s1H11 har för1lutil sedan den senaste prövningen etc.
Denna priivningsmöj\ighct innehiir enligt I .SPV-g.ruppen till viss del en
anpassning till det förslag som har framförts av ordföranden i rättshjiilpsu1redningen. Enligt LSl'V-gruppens förslag hör offentligt biträde förordnas. om det behövs för att tillvarata den enskildes riilt.
De remissinstanser som har yttrat sig över LSPV-gruppens förslag har
haft delade meningar i dl'nna fri1ga. Utskrivningsniimnden i Malmöhus län
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anser att nuvarande regler tillförsäkrar patienten riitt till biträde i den
omfattning som rättssäkerheten kräver. Kommun- och landstingsförbundcn föreslilr att förordnande av offentligt bitriide skall ske i samtliga fall.
Den särskilda arbetsgruppen inom regeringskansliet har i sin rapport
anslutit sig till rättshjälpsutredningens förslag att offentligt biträde skall
utses. om det inte är obehövligt.
Som jag har nämnt tidigare har genom en lagändring som har triitt i kraft
den I juli 1978 rätten till offentligt bitriide vidgats i utliinningsärenden. I
prop. 1977/78: 90 uttalas bl. a. följande om förslagets närmare innebörd.
Huvudprincipen bör (med visst undantag) vara att ingen utliinning skall
kunna avliigsnas frtm Sverige utan att ha erbjudits bistånd av offentligt
biträde. Erbjudandet bör ske sä snart man börjar ifrågasätta atl utlänningen skall avliigsnas. Görs den bedömningen. som ofta är fallet. av polismyndigheten. bör utlänningen redan pt1 detta stadium erbjudas offentligt bitriide. Vill utliinningen dt1 ha offentligt bitriide. så skall han normalt få det.
Offentligt bitriide skall självfallet också vid behov förordnas p!1 initiativ av
polismyndigheten. Framstttr det som klart att utlänningen skall fä stanna
hör biträde inte utses. Förht1llandena kan även annars undantagsvis vara
silllana att n{1gol behllV av bitrlide inte föreligger. Sft kan vara fallet om det
lir uppenbart att någon grund för uppehf11lstillstånd inte föreligger och att
hinder inte finns mot förpassning till hemlandet.
I propositionen sligs vidare all en omfattande rätt till offentligt biträde är
av grundliiggandc betydelse niir det gäller att i1stadkomma ett samtidigt
biide rlillssiikert och skyndsamt Hi1faramlc i dessa iirenden. Erfarenheterna visar all man för all uppnä den avsed<la utvidgningen av rätten till
hitrlidc inte kan förlita sig pft enbart förändringar i praxis. En lagändring är
diirfi.ir niidviindig. RällshjUlpsutredningens förslag att offentligt biträde
skall utscs om det inte är obehövligt liimpar sig väl för detta ändamål. Efter
lagiindringen gäller beträffande utliinningsärendena att offentligt biträde
skall utses. om det intc m{iste antas att hehov av biträde saknas.
Fiir egen del fi'H" jag efter samråd med chdcn för justitiedepartementet
anföra följande. Enligt 41 ~ riittshjiilpslagen kan offentligt biträde förordnas
i olika angcliigenheter som rör den personliga friheten eller den kroppsliga
integriteten. De mäl och ärenden som anges diir utmärks av att de kan leda
till djupt ingripande ätgärder för den enskilde. Beslut med stöd av t. ex.
LPM eller LV U medfi:ir all den enskilde hclt eller delvis betas möjligheten
alt rt1da över sin pcrson och sina personliga förhållanden i övrigt.
Som riittshjiilpsutredningen har framht1llit har man i den praktiska tilllämpningen av rättshjälpslagen varit återhållsam med att förordna offentligt biträde. Jag kan niimna alt är 1977 uppgick antalet framställningar om
offentligt biträde till ca 4 700. Av en undersökning är 1975 framgår att av
hela antalet iircnden om offrntligt biträde avstig 197, eller ca 900 frihetsberövandcn enligt BvL. l\vL. LSPV och omsorgslagen. Bara enligt LSPV
förekommer ca 11 000 nyintagningar vaije är. Rättshjälpslagen har i fråga
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om nfkntligt hitriidc diirigenom inte helt kommit att motsvara den önskan
om fiirstiirkta riittssiikerhetsgarantier för den enskilde som lag hakom
riittshjiilpsreformen. Jag delar rättshjälpsutredningens och socialutredningens uppfattning att det behövs en lagiindring beträffande förutsättningarm1 för offentligt bitriide for att de önskemål som lttg bakom rättshjälpsreformen skall kunna infrias.
Det linns starka gemensamma motiv för offentligt bitrii.de i de ärenden
s11m riiknas upp i 41 ~ rättshjälpslagen. Det finns dä1for inte anledning att i
fri1ga om förutsiittningama för förordnande av offentligt biträde göra t1tskillnad mellan olika typer av iircndcn.
1'iir det gäller att ta ställning till pä vilket sätt de nuvarande reglerna bör
iindras iir det som bl. a. rättshjälpsutredningen har framhållit nödvändigt
att iaktta en viss försiktighet. Det är enligt min mening inte lämpligt att nu
införa hestiimmelser som innebiir att offentligt biträde alltid skall förordnas . .lag ansluter mig i stiillet till förslaget frän rättshjälpsutredningen. som
har tillstyrkts av bl. a. den särskilda arbetsgruppen. att införa en presumtionsregel för att offentligt biträde skall utses i de uppräknade ärendena.
Regeln bör lämpligen utformas pä samma sätt som den särskilda regel som
nyligen har införts i utlänningsärenden, nämligen att offentligt biträde skall
förordnas. om det inte måste antas att behov av biträde saknas.
Detta innebiir att offentligt biträde skall förordnas om det inte av omständigheterna klart framgår att hehov av offentligt biträde inte föreligger.
Endast särskilda omständigheter kan föranleda avsteg från denna huvudregel. Det ligger i sakens natur att offentligt biträde inte skall förordnas. om
det redan från början klart framgår att myndighetens beslut kommer att gå i
den riktning den enskilde önskar. Hart. ex. patienten begärt utskrivning
enligt I()* LPM och framgår det av omständigheterna att hans talan skall
bifallas. finns det naturligtvis ingen anledning att förordna offentligt biträde för honom. En annan omständighet som kan föranleda att offentligt
biträde inte förordnas är att några nya omständigheter inte har tillkommit.
sedan ärendet tidigare prövades av myndigheten. Har t. ex. den som omhändertagits för vard enligt L VU fätt sin begäran om värdens avslutande
avslagen och väcker han kort tid därefter talan i samma sak. kan omständigheterna vara sådana att offentligt biträde inte skall förordnas.
Myndigheten skall, sä snart ärende som avses i 41 ~ anhängiggörs hos
myndigheten. även utan ansökan ta ställning till frågan om behovet av
offentligt biträde. Får myndigheten inte själv utfärda förordnande. skall
behörig myndighet utan dröjsmål underrättas.

2.4.4 Gemensamt biträde

*

Enligt 42 rättshjälpslagen skall offentligt biträde utses för den som
åtgärden avser. Uppkommer i ett ärende angående omhändertagande för
samhällsvård delade meningar mellan det offentliga biträdet och föräldrarna. skall biträdet iaktta barnets bästa. Frågan om föräldrarna i en sådan
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situation skall kunna n-1 allmiin riittshjiilr iir heroL·nde a\' lllnstiindigh.:terna. Fn allmiifl fiirutsiittning har anseth vara att föriildrarna har ett sjiilvstiindigt riittsligt intresse i saken. tvled den ullolkning best;immclserna har
föll har fiiriildrarna inte ansetts ha en sjiilvstiindi!! riitt till offentlil,!I hitriide.
Soeialutn:dningen erinrar om att fiiriildrar od1 barn intar rartssliillning i
mitl l1eh iirenden enligt LVU. Av dl'lla följn l'nligt utredningen alt 11ffrntlig1 hitriide hör utses för harnet och fiiriildrarna l:!emrnsamt. Fiireliggl'r dl'I
motstridiga intressen. skall emellertid hitriidet i första hand tillgodosL'
barnets intrc~sen. I s~1dant fall skall enligt utredningens förslag offentligt
biträde kumw utses iiven for föriildrarna.
Flera av di: remissinstanser som har yttrat sig över socialutredningens
förslag i denna del har framh;dlit all föriildrar och barn aldrig eller endast
undantagsvis kan anses ha ell gemensamt intresse i m«d av de slag
här är fri·1ga

llflL

Slllll

Lkl

Kammarriitten i Göteborg anser lfarför alt hitriidt: regel-

mäs-,igt <;kall mrnrdnas för föriildrarna llCh barnet var for sig. Kammarriitlen i Sundsv;1ll anser att hiträde alltid skall förordnas för barnet l.lCh all
siirskilt hitriide skall kunna förordnas för föriildrarna niir si1 är Himrligt. JO
anser att man inte generellt kan förordna hitriide gemensamt för föriildrar
och barn utan att man diirigenom allvarligt försämrar barnets riittsliga
ställning jiimfört med vad som giiller f. n. Det finns stora riskl'r för att ett
biträde som har form·dnats för föräldrar lH.:h barn gemensamt företriidl'r
föriildrarnas intressen pi1 bekostnad av barnets. Offentligt biträde hör
dä1for enligt JO förordnas för harnet. Om det behövs. skall bitriide iiven
kunna utses för föriildrarna.
Rättshjälpsutredningen föreslar all inte bara barnet utan iiven föriildrarna skall kunna tillerkiinnas riitt till offentligt biträde i samhiillsvi1rds~iren
den.
Rättshjiilp~utredningcns

förslag godtas av flertalet av de remissinstanser

berör frftgan. Samtidig! rf1rekas det dock att konstruktionen med
offentligt bitriide för barn under 15 i\r är otillfredsställande från formell

SlllTl

synpunkt. lfarn i de yngre fildrarna kan inte fungera som huvudmiin gentemot sitt offentliga hiträdc. Varken biträdet eller barnet har rätt att anföra
besvär över Jet beslut som kommer att meddelas.
Både föräldrar och barn är att anse som parter i mM och iiremlcn enligt
LVU. Finns det motstridiga intressen mellan förlildrar och barn - vilket
regelmässigt far anses vara fallet då ansökan om vt1rd med stöd av LVU
beror pä brister i omsorgen om barnet - bör offentligt biträde kunna utses
för si\väl föräldrarna som barnet. I andra fall torde offentligt bitriide kunna
utses för föriildrarna och barnet gemensamt.
Jag är ense med de remissinstanser som har påpekat att det är otillfredsställande att barnet och diirmed inte heller dess off:cntliga biträde kan föra
talan mot

be~lut

om v{1rd enligt LV U. Denna frt1ga ingår emellertid som en

del av hela frågan om det bör finnas en särskild representant för harnet i
situationer som angår barnets rätt. Enligt vad jag har erfarit kommer
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Uln.:dningen (Ju 1977: 08) om barnens riill att behandla dessa fr;tgor i sitt
fortsalla arbete. Fr(tgan om barnets talerätt hör anst~t i avvaktan rri utredningens rriivning.

2.S Övcrlämnande till särskild ,·ård som pilföljd för brott
:: .5. I N111·w·1111cfr ord11i11i.:

Enligt giillande riitt kan i1tgiinler enligt BvL ersiitta pilföljd enligt hrnttshalken (8rB) n:ir det giiller hrott som hcgätls av ungdomar. Sälcdes kan

*

domstol enligt 31 kap. l BrB sasom brottspaföljd överfamna åt barnavärdsniimnd eller styrelse för ungdomsvårdsskola att föranstalta om erforderlig v:inl enligt BvL av den som enligt hestiimmelserna i denna lag kan hli
foremitl för si1dan v(trd.
lngrirande enligt BvL kan med stöd av 25 §första stycket h) niimnda lag
göras om n!igon. som ej fyllt 20 år. pä grund av brnttslig gärning. sedeslöst
levnadssiitt. underlMenhet att efter förmåga ärligen försör:ia sig. missbruk
av rusdrycker eller narkotiska medel eller av annan jiimförlig anledning iir i
behov av särskilda tillrättaförandc åtgiirder från samhiillets sida. Mot den
som har begittt brott far dock ingripande inte göras efter det att han fyllt 18
ttr. om inte hans livsföring i övrigt utgör tillriiddig anledning för ett ingripande eller sådant maste anses liimpligast för hans tillrättaförande med
hänsyn till redan phgaende hehandling eller av andra skäl (25 andra
stycket).

*

När skiil för ingripande föreligger skall enligt 26 ~ BvL i första hand
vidtas förebyggande åtgärder. sa.som hjälp- och stödåtgärder, förmaning
eller varning, föreskrifter rörande den unges levnadsförhällanden eller
övervakning. Har förebyggande åtgärder vidtagits utan att medföra rättelse eller bedöms sil.dana åtgärder vara gagnlösa, skall den unge enligt 29 §
BvL omhändertas för samhällsvärd. Den som omhänd•.::rtas för samhällsvård skall överlämnas till enskilt hem eller placeras i lämplig anstalt.
Samhällsvärden upphör senast nlir den omhändertagne fyller 18 år eller,
om han omhändertagits med stöd av 25 §första stycket b) BvL efter det att
han fyllt 15 år, senast tre år efter omhändertagandet. I vissa fall kan den
som omhändertagits för samhällsvärd inskrivas vid ungdomsvårdsskola.
Med värd avses i 31 kap. I § BrB säväl förebyggande lltgärder som
omhändertagande för samhällsvärd.
Det ankommer i princip på domstolen att pröva huruvida förutsättningar
för vård enligt BvL föreligger i de fall åtal har väckts mot den unge. Vid sin
bedömning får domstolen ledning av det yttrande som skall inhämtas från
barnavårdsnämnden eller från styrelsen för ungdomsvårdsskola. Det är
inte något formellt krav alt nämnden eller styrelsen därvid tillstyrker
överlämnande, men i praktiken fattas inte beslut härom med mindre så är
fallet. Det ankommer på barnavårdsnämnden att i sitt yttrande ange vilken
eller vilka åtgärder den ämnar vidta.
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Det förhallandet att Jomstolen övcrhimnat nt1gon till viinl enligt BvL
innebär inte att den av harnavtirJsniimnden angivna vitrden automatiskt
kommer till stfind. Genom överliimnandCi gi1r ans varet for al I erforderliga
tltgärder viJtas över pii nämnden. I 38 kap. 2

*BrB föreskrivs emellertid all

domstol om den har överlämnat niigon till vard enligt BvL. senare kan
ompröva sitt beslut. Om det visar sig all i lag angivna föruts;ittningar inte
föreligger för stidan viird iiver huvud taget eller viml av Jet slag snm
barnavfirdsniimnd i yttrande till domstolen har förklarat sig iinma anordna.
kan domstolen niimligen efter ansiikan av iiklagaren undanröja förordnandet om överfamnande till v~trd och döma till annan pMiiljd för brottet.
Gcnnm olika bestämmelser i BrB har i1tgiirder enligt BvL getts fiirctriide
framför andra päfiiljder niir det giiller ungdomar under 18 {1r. I princip skall
si1lcdes ätglirder mot lagöverträdare i <)lderskategorin mellan 15 och 18 itr
ske inom harnavnrden och inte inom kriminalvarden. Som jag anförde nyss
kan niir det giillcr lagöverträdare över 18 lir värd enligt BvL förekomma
endast under jiimförelsevis sniiva förutsiittningar. I den mfö1 BvL medger
att Mgärder vidtas mot den som har fyllt 18 är föreligger emellertid inte
hinder mol att domstolen beslutar överfämnande till si1dan vi1rd. Enligt
förarbetena till HrB torde fri1ga hiirom framför allt kunna uppkomma i foll
där nitgon. som pi1 grund av tidigare kriminalitet eller av annan anledning
är ekv vid ungdornsvfadsskola. lagförs fiir brott efter fyllda 18 iir.
Är 1976 meddelades 692 domar i vilka huvudpMiiljden var överlämnamh:
till vitrd enligt BvL. 174 av dessa domar avsäg personer i nldern 18-20 tir.
Övriga domar giil!Je tilltalaue som var under 18 tir. Aren 1974 och 1975
dömdes sammanlagt endast sex personer i
BvL.
Enligt 31 kap. 2
g~irning

~1klern

21-24 t1r till v{1rd enligt

* BrB f<'ir domstolen. om den som har begf1tt brottslig

kan bli föremiil för drd enligt NvL genom (ivcrvakning eller

tvängsintagning i viirdanstalt. överlämna lit nykterhetsniimnd eller anstaltsstyrclse att föranstalta om erforderlig vi1rd. Till sin ledning vid valet
av päföljd skall Jomstolcn ha inhiimtat yttrande frt1n nykterhetsniimnd
eller fri111 styrelse för allmiin vfirdanstalt för alkoholmissbrukare diir den
tilltalade är int<1gen. Om det for brottet iir stadgat striingare straff lin
fangdse i sex mimader. far överfamnande ske endast om särskilda skäl
föreligger.
Även om niigL1n iildersgriins betrföTande överliimnandc till viirJ enligt
NvL inte är föreskriven iir i allmiinhet övcrHimnande till värd enligt BvL att
föredra. om den tilltalade iinnu inte har fyllt 21 är.
Är 1976 meddelades 289 domar i vilka huvudpMöljden var överliimnande
till vtird enligt NvL. Tvr1 av dessa domar avsåg personer i iildern 18-20 iir.
Övriga glillde tilltalade som var över 21 iir gamla.

2 .5 .2 Socia/111red11i11gc11s .fi"irslag
Socialutredningen konstaterar att en följd av utredningens förslag till ny
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socialtjänstlag hlir att påfoljdsformerna överlämnande till värd enligt RvL
och NvL inte kan behttllas. Den fråga som dä aktualiseras är enligt utredningen om ett överlämnande till socialtjänsten för frivillig vård m:h behandling kan sägas utgöra en tillräckligt ingripande påföljd för att kunna
tjäna som alternativ till andra ptiföljder. Fragan anknyter enligt utredningen till utvecklingen mot en ökad samordning av sociala och andra insatser i
syfte att pi\ ett ändamalsenligl sätt kunna tillgodose ett föreliggande värdhchov. Den enskildes behov av vård och hans vilja att medverka till att
behovet tillgodoses bör ges allt större hetydelse vid hestämmande av
päföljd för brott. Det är enligt utredningen st.ledes väl förenligt med de
ställningstaganden som utredningen i övrigt har gjort att möjlighet öppnas
för domstol att som päföljd för hrott överlämna den dömde till socialtjiinslens omsorger. Sådant överlämnande skall kunna ske såviil när den unge
·frivilligt ingär i vård- och behandlingsarhete som dt1 värd hereds honom
med stöd av den av utredningen föreslagna lagen med särskilda hestiimmclser om vard av underririg.
Socialutredningen har övervägt om överlämnande till st1dana omsorger
skulle underlättas om socialtjänsten älades viss rapporterings- eller kontrollskyldighet men funnit att bestämmelser därom skulle vara mindre viil
förenliga med en verksamhet som bygger på samverkan mellan den enskilde och socialtjänsten. Gällande bestämmelser om äklagarens kontrolluppgifter enligt

o ~ kungörelsen t I904: 740) med föreskrifter för åklagare i vissa

hrottmäl ger här tillriickligt underlag för åklagarens hedömande. Utredningen anser att möjligheten att överlämna den dömde till socialtjiinsten
bör stå öppen även för vuxna lagöverträdare som är i behov av socialtjänstens omsorger. För dem förfogar emellertid socialtjänsten inte över nf1gra
möjligheter till värd utan samtycke. Utredningen konstaterar därför att
dess förslag om överlämnande till socialtjänstens omsorger ställer krav pii

*

si1dan ändring av 38 kap. 2 BrB att omprövning kan äga rum för det fall
den vtirdbehövande undandrar sig den värd som han har samtyckt till och
som har legal till grund för domstolens bedömning.

2 .5 .3 Ö1·en·äRa11de11
För egen del vill jag efter samritd med chefen för justitiedepartementet
anföra följande. Den utformning som socialtjänsten i framtiden kommer all
fä niir det gäller vrlru av unga som har gjort sig skyldiga till hrott överensstiimmer i allt viisentligt meu vad som f. n. gäller enligt BvL. Möjligheter till
ingripande kommer att finnas i samma omfattning som nu. Den väsentligaste skillnauen ligger däri all. liksom när det gäller vuxna vfö"dbehövande.
skall i värden av barn och ungdom socialtjtinslcns insatser s[1 l!mgt möjligt
ges i frivilliga former och i samarbete med den unge och hans föräldrar.
Förehygganck insatser skall över huvud taget inte kunna beslutas mot den
enskildes vilja. Vidare försvinner möjligheten all kunna förordna om övervakning. I stiillel skall kontaktperson kunna utses i frivilliga former. Inte
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heller skall särskilda föreskrifter kunna meddelas. Enligt LVU kommer
dock den som är under 20 är och som har gjort sig skyldig till brottslig
verksamhet under vissa förhållanden.att kunna beredas vård mot sin vilja.
Beslut om omedelbart omhändertagande eller beslut om vard enligt I. V lJ
medför rätt för socialnämnd att bestämma hur vanlen skall ordnas och var
den unge skall vistas under vårdtiden. Jag delar socialutredningens uppfattning att del även i fortsättningen bör finnas möjlighet att i nt1gon form
som påföljd överlämna unga lagöverträdare till särskild vård. Den som kan
bli föremål för värd inom socialtjänsten med stöd av l.VlJ bör sfilcdes
kunna överlämnas till st1Jan vård.
Frtigan är emellertid om överlämnande av unga skall begränsas till delta
fall. Som framgatt av vad jag har anfört tidigare innebär ett överlämnande
till vård enligt BvL att den dömde kan bli föremål för ett brett register av
atgärdcr alltifrän rena hjälpätgärder, innefattande vard och stöd. till omhändertagande pt1 ungdomsvårdsskola. Skulle man inskränka möjligheten
till övcrliimnande till särskild vård till enbart vård med stöd av L VU.
innebiir det en väsentlig inskränkning i förhållande till vad som giiller nu.
Eftersom vård enligt LVU kommer i fråga först när det har visat sig alt den
behövliga vården inte kan ges i frivilliga former. skulle en sådan inskränkning medföra all överlämnande inte kan ske i fall när den behövliga vården
kan ges med föräldrarnas eller den unges samtycke. Att märka är vidare att
området för överlämnande av unga till särskild värd hör st1 långt som
möjligt överensstämma med vad som gäller för illalsunderlåtefse vid brott
av unga enligt I lagen (1964: 167) med särskilda bestämmelser om unga
lagöverträdare. Såväl enligt den nuvarande som enligt den föreslagna
lydelsen av denna bestämmelse kan åklagare besluta att inte åtala på grund
av brottet även i fall när den underärige endast blir föremål för hjälp- och
stödätgärder. Jag förordar därför en ordning som innebär att överlämnande
till siirskikl vb.rd skall kunna ske betriiffande den som iir under 20 år vare
sig del är frfiga om vard med stöd av L VlJ efier eljest med stöd av
socialtjänstlagen.
Vad gäller vuxna innebär den framtida lllformningen av socialtjänsten
att någon tvi:tngsvård i princip inte kommer att kunna äga rum inom denna.
Som jag har anfört tidigare förordar jag dock att i LSPV förs in nya
bestämmelser enligt vilka den som till följd av missbruk av alkohol eller
narkotika är i trängande behov av avgiftning och psykiatrisk vård i samband med denna får beredas värd med stöd av lagen oberoende av eget
samtycke. Värdtiden begränsas till högst fyra veckor. Att denna för vissa
akuta situationer avsedda speciella form av psykiatrisk vård vare sig skall
räknas som sluten psykiatrisk värd enligt 31 kap. 3 ~ BrB eller kunna
användas som en särskild päföljd är enligt min mening uppenbart. Kvar
står dt1 beträffande vuxna lagöverträdare möjligheten att överlämna den
dömde till sm:ialtjänsten för de åtgärder som den dömde kan vara villig att
underkasta sig. Enligt min mening kan tanken pt1 en st1dan päföljd ifräga-
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siittas rc:Jan fr{m principiella synpunl\ter. Inte minst pi1 grunda\' nrisu:n p;i
miijlighcter till tvi1ngsi11gripalllle sl\ulle den fo ett mycl\ct oncstiimt 1ii.:h
v;1ricramk i1111cl1iill. Diirtill kommer att det av just dessa sbl 1Kks~1 finns
a11kd11i11g riikn;1 med att den i praktiken cnJ;1st skulle komma till anviiml11i11g i cl! starkt hegriinsat antal fall. Det föreligger vidare en skillnad mellan
unga och vuxna lagiivertriidare. Retriiffande de unga l"inns ju miijligheten
till ett tvangsi11gripa11de enligt LV LI. en möjlighet som kan tillgripas om
vi. 1nl i frivilliga former visar sig otillriicklig. Vid si1Jan1 fo1foillande biir
i'lverliimnanclc av vuxna lagi·1venri.1dare till viml enligt sl1cialtjiins1lagcn
inte komma i fr;iga som

l'll

s_iiilvstiindigt institut i BrH:s paföljdssystem . .lag

förnrdar diirfiir att hestämmelsen i 3 l kap. 2 ~ RrB upphiivs utan all ersiillas
med niigon motsvarande mi:ijlighel till överhimnamle av vuxna lagiivntriidare till v~ml inom s<'cialtjiinstcn. BrB:s p<'iföljdssystem i ihTigt iir tillriickligt nyanserat för att en aJehat p;iföljd iindock skall kunna adiimas. för
det klientel som f. n. överlämna~ till vi1rd enligt i\vL torde ol"ta en dom pi1
skyddstillsyn k11nna komma i frt1ga. F. n. finns det mi~jlighel all i samham.1
med dom pii skyddstillsyn meddela siirskikla föreskrifter om Hikarviird.
nyktcrhctsv~1rd

eller annan v{1rd eller behandling i eller utom sjukhus eller

annan liknande inriittning. Enligt vad jag har erfarit övcrviigs behovet av
att kunna meddela siidana föreskrifter nu inom justitiedepartementet i
samband med hehandlingen av ungdomsfångelseutredningcns betiinkanJe
(SOU 1977: 83) TillsynsJom. Även i framtiden kommer det dock i varje fall
att finnas miijlighet för den Jömde att meJ hjiilp av frivf1rJens personal ll!.:h
resurser crht1lla stöd och anvisningar för hur han hlist skall klllnma till rlitta
meJ exempelvis en misshrukssituation.
Som jag har anfi.irt tidigare (avsnitt 2.2.9l kommer Jet behov av lindring i
31 kap. 3 ~ RrB som föranleds av den föreslagna 2 ~ i LPM att beaktas i
samband med den översyn av institutet överllimnandc till sluten psykiatrisk vt1rJ som f. n. pftgfa inom justitiedepartementet pi't grundval av nctänkam.let tSOU 1977: 231 Psykiskt störda lagövcrtrlidarc.

3

Upprättade lagförslag
I enlighet med vad jag har anfört nu har inom socialdepartementet

upprättats förslag till
I. lag med särskilda hestämmelser om vän.I av unga.

2. lag om ändring i lagen (1964: 167) med särskilda bestämmelser om
unga lagövertrlidare.
3. lag om ändring i lagen ( 1966: 293) om beredande av sluten psykiatrisk
vf1rd i vissa fall.
4. lag om ändring i rättshjälpslagen ( 1972: 429).
5. lag om ändring i brottsbalken.
Jag har samrått med chefen för justitiedepartementet beträffande lagför-
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slagen under 2. 4 och 5 och med statsradet I .indahl hetriiffamk lagfiirslagct
under 3.
fiirslagcn biir fogas lill proltlk1llle1 i della iin:mle som hi/11g11 .J.

4

Specialmotivering

4.J Fiirslagct till lag med särskilda hcstämmclscr om \'ärd a' unga
B e r c d a n d e a \' v ~1 r d

I

~

Den som lir under IX iir skall hcredas van\ med sliill av denna lag. 01111k1
kan antagas all hchövlig vi1rd in1c kan ges honom 111ed eget clkr v;\rdn;ubhavares samtycke ot:h
I. hrister i omsorgen om den unge eller annat förhallande i hemmet
medför fara för hans hiilsa eller ut veckling eller
2. den unge utslittcr sin hälsa eller utveckling för allvarlig fara genom
misshruk av heroendeframkallandc medel. hrottslig verksamhet eller ;111nat
diirmed jlimförhart belccnde.
Yi1rd med stiid av fiirsta slyckct 2 för iivcn hcredas den snm har fyllt IX
men inte 20 iir. om vi.ini inom socialtjiinsten med hiinsyn till den unges
hehov och personliga förhi1llande11 i övrigt lir uppenhart lämpligare lin
annan v~int.

Fiir.1·1u .11yckl't. L1gcns syfte är att till skydd for den unge kunna bereda
honom vi1rd i vissa situationer dn det inte gar att fä samtycke till viirden.
Motsiillcr sig fiirlildrarna eller annan värdnadshavarc insatser som niimnden anser vara nödvändiga kan en tillämpning av lagen komma i fri1ga.
Som framgiir av den allmänna motiveringen (avsnitt 2.1. n) skall ocksii den
unges egen mening tillmätas självstämlig hetydelse vid prövningen av
lagens tillämpning om den unge har fyllt 1.5 är.
Lagen är emellertid inte ovillkorligen knuten till frägan om samtycke
föreligger eller inte. Även i en situation d11 ni1gon av föriildrarna t. ex. pi1
grund av utlandsvistelse eller annars inte kan nf1s av nämnden kan lagen hli
tilHimplig. Det kan ocksti förekomma atl föräldrarna tidigare har undandragit sig att medverka till den vt1rd till vilken de har samtyckt. Niimnden kan
av detta eller andra skäl ha grundad anledning all anta alt föräldrarnas
samtycke inte är allvarligt menat och all de inte är villiga att pii sikt lata
nämnden genomföra vården si1 som nämnden finner nödvändigt. Pti motsvarande sätt kan nämnden med hänsyn till omständigheterna ha grundad
anledning anta att den unge inte kommer att medverka till den värd som
han har samtyckt till. I lagrummets första stycke har därför som förutsättning för lagens tillämpning angetts att det kan antas att behövlig värd inte
kan ges med den unges eget eller vårdnadshavares samtycke.
Genom att samtycka till den vård som nämnden finner behövlig, förklarar sig föräldrarna och i förekommande fall den unge sig villiga att medverka till vården och att följa de anvisningar som nämnden bedömer nödvän-
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diga för all genl1mfiira vr1nkn. Det lir dföi'ör viktigt alt niimnden noggrant
redogör för inm::hiilkt i och formerna för den nödvlindiga vr!l'den innan
samtyl·ke Himnas. Della kan ske genom den rlan över behandlingen som
det ankl1mmer pi1 nlimnden all upprlilla. Som niirman:: anförs under 2

~

skall en sadan plan bl. a. ange vilken vt1rd eller behandling som den unge
hehiiver och hur nämnden tänker ge honom den. Med hlinsyn till den
betydelse som samtyd.;et alltst1 kan fa lir det nödvändigt att det Himn;1s
skriftligen. Föriilder eller annan vt1rdnadshavare liksom den unge. om han
har fyllt 15 tir. skall säledes skriftligen fi.irklara sig villiga all medverka sft
all den rlanerade vitrden kan genomföras.
I första stycket I och 2 har angetts de niirmare förhr11landen som kan
föranleda en tilHimrning av lagen. Dessa gälln dels den unges hemförhitllanden, dels hans eget beteende.
I fiirsta styc/..et I anges som grund för tttgänl fri1n samhällets sida all
brister i omsorgen om den unge eller annat förhi1llande i hemmet medfiir
fara för hans hälsa eller utveckling. Härmed avses situationer dr1 den unge
inte far tillräcklig omvitrdnad i sill hem eller där utsätts för en behandling
som innebär fara för hans psykiska eller fysiska hälsa eller sociala ut veckling. Med hemmet menas sriväl föräldrahemmet som annat hem där den
unge vistas stadigvarande. Under den gjorda beskrivningen ryms bl. a. fall
där den unge utsätts för misshandel i hemmet. Redan vid ringa grad av
misshandel far fara för den unges hälsa eller utveckling antas uppkomma.
Motsäller sig föräldrarna i sådant fall de insatser som nämndt:n bt:dömer
nödvändiga för den unges skydd, kan det alltså bli aktuellt all tillämpa
lagen. Vid misshandel av allvarligare art bör den unge regelmässigt beredas värd utom det egna hemmet. i varje fall för en tid.
I likhet med vad som nu gäller enligt BvL kan bestämmelsen ocksti
tillämpas i de fall föräldrarna står i begrepp att placera den unge i en miljö
som innebär fara för hans hälsa eller utveckling eller niir de inte hindrar
honom frän att vistas i en sådan miljö.
Lagrummet omfattar således alla de situationer där barnet utsälls för
kroppslig misshandel eller vanvård. Även dl\. föräldrarna genom sina personliga egenskaper framkallar fara för barnets psykiska hälsa kan lagen
vara tillämplig. Utsätts barnet genom föräldrarnas beteende, t. ex. genom
ständigt återkommande uppträden i hemmet till följd av missbruk av alkohol eller narkotika eller på grund av föräldrarnas psykiska särart eller
tillstl\.nd, för fara till psykisk hälsa eller utveckling bör vård kunna beredas
barnet med stöd av lagen.

Första stycket 2 omfattar den unges eget beteende. Här anknyts frägan
om åtgärder frän samhällets sida till den risk för den unges hälsa eller
utveckling som kan följa av hans beteende. Utsätter den unge sig för
allvarlig fara till hälsa eller utveckling genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller annat därmed jämförbart beteende skall han kunna beredas vård med stöd av lagen.
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Det måste sftlcdes krävas att omständigheterna år sådana att det föreligger allvarlig fara för den unges hälsa eller utveckling. Farorekvisitet har
stl.ledes skärpts i förhållande till första punkten. Detta skall ses mot bakgrund av dels att bestämmelserna är tillämpliga på framförallt äldre barn.
tonårsungdomar med sociala anpassningssvårigheter. dels att inte varje
missbruk liksom inte heller va1je brottslig gärning bör få medföra så
längtgä.ende åtgärder som vård med stöd av lagen kan komma att innebära.
Det blir här fråga om en avvägning mellan den unges rätt till självbestämmande och den rätt till adekvat vård och behandling som bestämmelserna
avser att tillförsäkra honom i en si1uation då han inte själv förmår bryta en
kriminell eller annars destruktiv utveckling.
Det förtjänar att framhb.llas att bestämmelsens utformning öppnar möjlighet att bereda underä.rig vård redan innan skadeverkningar av social
eller medicinsk natur har inträtt. Redan den allvarliga faran för sådana
skadeverkningar utgör tillräcklig grund för beslut om värd enligt LV U.
I beskrivningen har som exempel särskilt angetts missbruk av beroendeframkallande medel. Med sådana medel avses alkohol. narkotika eller
därmed jämställda tekniska preparat som thinner. Ett regelbundet bruk av
sådana preparat i barn- och ungdomsåren kan mycket snart leda till fara för
den unges hälsa eller utveckling. Ur bruket av alkohol kan utvecklas ett
beroende som den unge inte själv förmår ta sig ur. Redan i utvecklingen
mot en beroendesituation kan det således sägas ligga en fara för den unges
hälsa och utveckling. Uppenbarligen skall i första hand insatser i den unges
eget hem ge honom stöd och hjälp. Missbruket kan emellertid ha nått den
grad att del föreligger allvarlig fara och att det behövs värd utom det egna
hemmet. Gärdet i ett sådant fall inte att få samtycke till vården. kan det bli
nödvändigt att bereda den underårige värd med stöd av LVU.
Det förekommer inte sällan att ungdomar använder narkotiska preparat
vid något enstaka tillfälle. men att missbruket upphör av sig självt. En
längre tids frekvent missbruk - oavsett vilket preparat det är fråga om kan däremot innebära en allvarlig fara för den unges hälsa eller utveckling.
På motsvarande sätt kan lagen bli tillämplig vid allt icke medicinskt bruk
av läkemedel som innefattar allvarlig fara för den unges hälsa eller utveckling. Kan i sådant fall behövlig vård inte ges den unge i frivilliga former,
bör L VU :s bestämmelser kunna bli tillämpliga.
Som en grund för beslut om vård enligt lagen anges även brottslig
verksamhet. Under beskrivningen faller givetvis inte rena bagatellförseelser och inte heller enstaka andra brott som inte är av allvarlig art. Det
är först vid en brottslighet som ger uttryck för en sådan bristande anpassning till samhällslivet att det kan sägas föreligga ett värd- och behandlingsbehov som det kan bli fråga om att bereda den unge vtl.rd med stöd av
LVU.
I beskrivningen har således som exempel på beteenden som kan föranleda vård enligt lagen angetts missbruk av beroendeframkallande medel och
7 Riksdag,·11 /()79/80. I sam/. Nr I. Del C
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brollslig verksamhet. Det står emellertid klart att det kan finnas även
andra jämförbara yttringar av en livsföring, ett beteende. som kan siigas
innefalta allvarlig fara för den unge. Den unge kan ha hegt1lt nägot eller
n~1gra

enstaka allvarliga brott utan att man för den skull kan tala om
brottslig verksamhet. Ett annat exemrel är om den unge - nicka eller
rojkc - hemfaller ht rrostitution.

J .VU skall primiirt möjliggöra för socialtjiinslen att tillgodose den unges
behov av värd. Det hlir det föreliggande v:'1rdbehovet och vad s,Hn i
stunden och för framtiden kan göras för att tillgocilise delta hehov som hlir
bestiirnmandc för socialniimndens insatser. Som jag har framhtlllit i den
allrniinna motiveringen kan lagen däremot inte rrimiirt anviindas för att
tillgodose samhiillsskyddet. En annan sak iir att om den unge genom sin
bwttsliga verksamhet behöver beredas värd med stiid av l.VlJ, detta iiven
far konsekvenser när det giiller samhällsskyddet.
Socialn~i.mnden

skall vidla behövliga tltgli.rder s;l snart den finner att dl.!l

föreligger förhållanden som har angetts i första stycket I eller 2. Det kan
t. ex. ha kommit till nämndens kännedom att ett barn utsiitts fiir oliimrlig
behandling eller direkt fara i hemmet. Förh;1llandena kan vid före1agen
utredning visa sig vara siidana att barnet hör beredas v{trd utom det egna
hemmet. Nämnden bör dä i första hand söka tillgodose behovet av v;1rd i
samförstånd med föräldrarna. Kan emellertid niimmlcn och föriildrarna
inte komma öven:ns i frtigan om hur barnet hör beredas vård. mt1s1e
nämnden viinda sig till liinsrätten för att fä beslut om vi1rd med stiid av
LV U med en diirmed följande befogenhet for niimndcn att bcstiimma om
hur viirden skall utformas.
Ett annat excmrel är att en socialassistent i den uppsiikande verJ...samhL'tcn triiffar pä en tonitring som iir pi1verkad av narkotika. under den
utredning som nämnden sedan företar kommer det fram att den unge har
missbrukat narkotika under en längre tid och att det föreligger allvarlig fara
för hans hälsa och utveckling. Nämnden ~ir di1 skyldig att se till att den
unge för det stöd och den hjiilr som han eller hon hehöver. 1\iimnden hör i
sarnritd med föriildrarna och den unge ge honom hjiilp i hemmet niir det ta
är tillräckligt. Finner nämnden att t1tgärder i hemmet iir otillriickliga och
kan samförstimd inte näs om att ge den unge viird utom hemmet, si-all
nämnden hos länsrättcn begära beslut om vi1rd med stöd av LVU.

Andra styd.1•1. Aestiimmelserna i I.YL avser i första hand dt'n

~om

iir

under 18 !ir. Som framg!ir av vad jag har anfört i den allmiinna motiveringen (avsnitt 2.1.4) kan ocksCt 111{111ga unga i åklrarna

n~irmast

diiröver till

följd av försenad mognad eller utveckling ofta ha ett stort hehov av de
insatser som kan ges inom socialtjiinsten. För unga missbrnkare kan sitlcdes den vftrd som kan ges genom socialniimnden vara h~ittre ägnad att
förhindra att missbruket leder till skada for den unges utveckling än dL'
insatser som kan ges genom annat samhiillsorgans försorg. P[1 nwtsvarande siitt kan den unges personliga förhitllandcn vara si1dana att de särskilda
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insatser som kan ges inom socialtjänsten och som är anpassade till de
ungas behov av personlig vård och omvardnad ger bättre förutsättningar
för en social rehabilitering än den vård som kan ges inom t. ex. kriminalvården. En förutsättning för att LVU i de fall som avses i andra punkten
skall få tillämpas på den som är äldre än 18 år är att värd inom socialtjänsten med hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden i övrigt är
uppenbart lämpligare än annan värd. Högsta åldersgräns för beslut om
vård enligt L VU är 20 år. Vård som har inletts med stöd av LVU dessförinnan skall, som framgår av 5 ~.kunna pr1gl1 viss tid därefter.

2

*Beslut om vård med stöd av denna lag meddelas av länsrätt efter ansökan

av socialnämnd.
Ansökan skall innehålla en redogörelse för den unges förhi:\llanden,
tidigare vidtagna åtgärder och den vård som socialnämnden avser att
anordna.
Länsrätten för förordna om omedelbar verkställighet av beslut om vård
enligt lagen.
Socialnämnden har det yttersta ansvaret för att den unge far den värd
som han behöver. Nämnden skall dä1for inleda utredning om den unges
behov av värd sa snart det finns anledning att anta all den unge har el!
sådant. Utredningen skall syfta till att klarlägga den unges förhållanden,
och den skall utmynna i en bedömning av vilket behov av stöd och hjälp
som föreligger. Anser nämnden det nödvändigt all bereda den unge v1trd
utom det egna hemmet. bör nämnden upprätta en plan över behandlingen.
Jag ämnar återkomma till dessa frågor i propositionen om socialtjänsten.
Det finns emellertid skäl all ocksf1 i detta sammanhang heröra nämndens
planering av vårdinsatser för unga. Av planen bör framgå vilka insatser
nämnden tidigare har vidtagit. den unges nuvarande situation samt det
behandlingsbehov som föreligger och det säll pf1 vilket niimnden avser att
tillgodose della behov. Planen bör ockst1 visa hur den v<'trd som skall äga
rum utom hemmet skall ingti som en dd i ett vitrdprogram. Planen för
emellertid inte lasa den fortsatta behandlingen. Den skall ge utrymme för
de förändringar i värdinnehället som utvecklingen kan föranleda.
Planen skall sa långt möjligt upprättas i samråd med föräldrarna och i
förekommande fall den unge själv. Det är således viktigt all den unge sf1
snart han har nål! tillräcklig mognad själv får ge sin mening till känna. Det
är ptt grundval av den planen som föräldrarna skall ta ställning till om de
skall samtycka till den föreslagna värden.
Vård enligt LVU skall till skillnad från den ordning som gäller enligt BvL
beslutas av länsrätten efter ansökan av socialnämnden. Sä snart det har
visat sig att den nödvändiga vården inte kan ges med föräldrarnas eller
annan vårdnadshavares samtycke eller den unges eget samtycke ankommer det på nämnden att ta ställning till om ansökan skall ges in till
länsrätten. Den prövningen kommer inte att kunna delegeras. Bestämmel-
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ser llm Jclla kommer all ges i socialtjiinstlagen. I kommun där social
distriktsniimnd inte har inriittats kommer dock heslutanderiitten i siidan
friiga alt kunna uppdras i1t siirskild avdelning som hestr1r av ledamöter eller
suppleanter i niimmkn.
För förfarandet niir niimnd skall hcshlla om ansiikan till llinsriitten giiller
FL:s bestiimmelser. Det innehiir bl. a. att FL:s regler om parts riitt till
insyn. om kommunikation. om parts riitt all meddela sig muntligen llCh om
beslu1smLllivering lir 1ilfampliga.
Som framgi1r av hestiimmelserna i andra stycket skall niimndens ansökan till liinsriitten innehitlla en redogörelse för den unges förhi1llanden.
tidigare vidtagna :1tgiirder samt di.:n varu SLlm socialnämndi.:n avser att
anordna. Di.:t är diirvid liimpligt att nämnden vid sin ansökan fogar den
plan över behandlingen. som i.:nligt vad nyss har sagts bör uppriillas. En
fyllig redovisning är av vikt för alt hinsriitti.:n skall fo el\ fullgott heslutsundcrlag vid sin prövning. Det iir givetvis inte minst viktigt för länsrältens
prövning all det klart framgär vilken vård som niimnden ämnar anordna.
Länsrättens prövning avser enbart frågan om vitrd skall beredas den
unge med stöd av lagen diirför att det inte gär att fä den unges eller
vfirdnadshavares samtycke.

Uinsr~itten

skall däremot inte ta stiillning till

niimndens val av värdform. Som framgi1r av 11 *ankommer det pi·\ niimnden att sedan liinsrätten har beslutat om vttrd hestämma om vt1rdens
närmare utformning. Det förutsätts emellertid alt värd som har beslutats
med stöd av lagen i varje fall skall inledas utom den unges hem. se niirmare

H.
Samtycker den unge eller hans föräldrar till den planerade värden sedan
nämnden har gjort ansökan hos liinsriitten om vård med stöd av LV lJ, fiir
nämnden bedöma om samtycket bör föranleda att ansökan t1terkallas.
Oetta beror givetvis pt1 om niimnden anser att samtycket är allvarligt
menat och om värden kan antas hli genomförd i frivilliga former även pä
sikt. Vidhåller nämnden sin ansökan, kan oeksä Hinsrätten komma att fä
göra samma prövning och eventuellt lämna ansökan utan bifall.
Det ligger i sakens natur att beslut i mäl om vi1rd med stöd av lagen oftast
mäste kunna verkställas omedelhart. En uttrycklig bestämmelse om detta
har tagits in i tredje stycket.

3

*Beslut om vård förfaller, om vtird

utom den unges eget hem inte har
påbörjats inom fyra veckor frän den dag då beslutet har vunnit laga kraft
eller på grund av rättens förordnande annars har kunnat verkställas.
Det är angeläget från rättssäkerhetssynpunkt att nämnden ser till att
värden av den unge inleds s11 snart som möjligt efter rättens beslut. Nämnden bör inte kunna hålla den frågan svävande under någon längre tid.
Eftersom grunden för beslutet om vård med stöd av L VU är att vård inte
har kunnat beredas i frivilliga former, ligger det i sakens natur att värden
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m;1ste inledas utom lkn unges eget hem. 1 lagrnmmel fön:skrivs all r~iltens
beslut om vi1rd förfaller. L•m vi1rJ utom den unges eget hem inte rabii1jats
inom fyra veckor fr{in Jet att rlittens beslut har vunnit laga kraft eller r;1
grund av rlillens förordnande (enligt 2

* tredje stycket

I

annars kan vnk-

stiillas. Det innebär saledes att vard i familjehem clkr annat hem som
avses i socialtjlinstlagen skall ha inktts inom den angivna tiden. Som regel
kan den unge ni1s av niimnden n~ir beslutet skall verkstlillas. Är den ungl'
inte omhiindertagen och viigrar han all insliilla sig vid det hem diir viird
skall ge~ honom. kan enligt vad som nlirmare framgilr av 19

*SlH:ialnlimn-

den pt1kalla rolishanJrlickning. Det kan emellertid i undantagsfall komma
att inträlfa all den unge hindrar verkstiillighcten genom all hi1lla sig undan.
Kan nämnden i st"1danl fall inte bereda Jen unge v~ml inom den angivna
tidsfristen fö1follcr beslutet. Dessa fall torde dock bli siillsynt;1.

4

~
~

Om socialnämndens befogenheter ges föreskrifter i 11- 16 99. Betrliffande värdens innehäll och utformning gliller i övrigt bestfönmclserna i socialtjiinstlagen ( 1979: OOU ).
LV LI skall göra det möjligt för nämnden att genomfora nödviinJig v;ml
när det inte går att fä samtycke till vänlcn. De siirskilda befogenheter som
skall tillkomma nämnden för att Jen skall kunna genomföra vtmlen anges

**·

närmare i 11- 16
Lagen kompletterar rt1 så sätt socialtjtinstlagen som
kommer att innehalla bestämmelser om vi1rdens innehitll och utformning.
En erinran om detta har getts i förevarande lagrum.

5

*

Socialnämnden skall noga följa vården av den som har berclls värd med
stöd av denna lag. När vard enligt lagen inte längre behövs. skall nämnden
besluta att den skall upphöra.
Har den unge beretts vård med stöd av I första stycki:t 2 eller andra
stycket. skall socialnämnden inom sex mttnadcr från dagen för verkställighet av beslutet och därefter senast var sjätte mänad besluta om vtirJen
skall fortsätta med stöd av denna lag. Nämndens beslut för verkställas
omedelbart.
Vard som har beslutats med stöd av I första stycket I skall upphöra
senast när den unge fyller 18 ä.r.
Vä.rd som har beslutats med stöJ av I ~ första stycket 2 eller andra
stycket skall upphöra senast när den unge fyller 20 ä.r. Har sex månader Ji1
inte förtlutil från del länsrällen beslutade om vård eller socialnämnden
senast beslutade om fortsatt vård. för dock vårJ med stöd av lagen pågä
längst tills sexmånadersperioden har löpt ut.

*

*

Första stycket. Har länsrätten beslutat om vård övergii.r ansvaret för den
unge på socialnämnden. Det är nämnden som i föräldrarnas och den unges
ställe skall bestämma om den nödvändiga värden. Härmed folier ockst1 en
skyldighet för nämnden att noga följa vården. Nämnden skall förklara värd
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mcd stiid av lagen avslutad si\ snart dt:t inte H\ngrc finns hchov all utöva de
siirskilda hefogt:nhetcr som lagen ger niimndcn. Visar det sig all fortsatt
v~ml kan ges i frivilliga formcr eller att behov av fonsall vilrd inte föreligger. skall niimndcn s:dedes förklara vi\rden avslutad.
Andra sryck1•1. Lagen innehi11ler - bortsett frtm tildersgriinserna - inga
föreskrifter om vi\rdtidens längd. Det iir den unges behandlingsbt:hov som
skall vara hestiimmandl' för hur l«mg tid värden skall bestå. Det ankomml'r
r~1 niimmlen. som efter hinsriittens beslut har ansvaret för v{mlen. all
rröva under hur li111g tid värd med stöd av lagen skall pågå. Det är viktigt
att nänrndcn far s~1dan insyn i hur vttrden bedrivs rn.:h att nämnden kontinuerligt kan följa vi1rdcn. Den tjiinsteman som under nämnden har ansvaret
fiir vi1rden hör diirför med hestämd tidsintervall anmäla för nämnden hur
värden hetlrivs lH.:h hur barnets och föriildrarnas förhållanden har utvecklat sig. En st1dan underriillelse kan föranleda att nämnden tar upp frågan
om värdens beständ till prövning. Det ankommer pä nämnden att ge
behövliga föreskrifler om när och i vilka former en sädan anmiilan skall
ske. Som har framhWits i den allmiinna motiveringen (avsnitt 2.1.6) bör
underrättelse till nämnden lämnas minst en gäng om året. Närmare föreskrifter avses hli intagna i en Vl'rkställighetsföronlning till lagen.
l fråga om ungdml\ar som bereds vård på grund av sitt eget beteende kan
som regel kortare vård tider förutses. I enlighet med vad som har förordats
i den allmänna motiveringen har det för dessa fall getts en uttrycklig
bestlimmelse i L VU om en halvårsvis omprövning av beslutet om värd
med stöd av LVU sävida värden inte redan dessförinnan har kunnat
avslutas. Socialnämnden skall st1ledes inom sex månader från dagen för
verkställighet av beslutet och därefter senast var sjätte månad besluta om
värden skall fortsätta med stöd av lagen. Som har framgått av den allmänna motiveringen skall vård som har beslutats innan den unge fyller 18
år kunna fortsätta även därefter. Vid den omprövning av vårdbchovet som
skall ske skall nämnden även beakta de särskilda omständigheter som
anges i I § andra stycket.
För nämndens befattning med dessa ärenden blir bestämmelserna i FL
tillämpliga. Enligt de gemensamma bestämmelser som kommer att tas in i
socialtjänstlagen har den saken rör rätt att företräda inför nämnden och
nämnden skall också underrätta den enskilde om att det föreligger en sådan
rätt. Vid prövning av behovet av fortsatt vård bör regelmässigt den unge
själv och hans föräldrar vara närvarande. Det finns emellertid inte anledning att ge nämnden möjlighet att utfärda föreläggande om sådan inställelse.
I enlighet med vad som kommer att föreslås i den gemensamma lagstiftningen kan beslut om vårdens avslutande delegeras till särskild avdelning
som bestär av ledamöter eller suppleanter i nämnden, endast om social
distriktsnämnd inte har inrättats i kommunen. Mot nämndens beslut får
t~lan fö@s ~_nli~t ~O §.
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Trecfje och.fiiirdc styc/.:.e11a. Värd med stöd av lagen kan endast beslutas i

fräga om den som vid tiden för beslutet inte har fyllt 18 är. eller om st1dana
särskilda omständigheter som anges i I
Har vtirdcn beslutats med stöd av I

~

andra stycket föreligger. 20 är.
stycket I. skall värden

s första

upphöra senast när den unge fyller 18 år. För den vård som har beslutats
med stö<J av I *första stycket 2 eller I *andra stycket gäller en annorlunda
reglering. I dessa fall skall vfirden kunna fortgtl längst sex milnader efter
det att den unge har fyllt 20 ar. räknat från dagen för länsrättens beslut om
värd clkr socialnämndens beslut om fortsatt v[1rd.

0 m e d e I b a r t n m h ii n d e rl a g a n d e
h ~

Slll:ialniimnden far omedelbart omhiindertaga den som iir under 20 t1r om
det är sannolikt att den unge behöver beredas vtird enligt denna lag sarit
Hinsriittens beslut inte kan avvaktas med hansyn till risken för den unges
hiilsa eller ut veckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan
försvftras eller vidare ;·itg~irder hindras.
Kan socialniimndens beslut om omhändertagande inte avvaktas. för
beslut om omhiinde11agande fattas av niimndens ordförande eller annan
ledamot som niimnden har förordnat. Beslutet skall anmiilas vid nämndens
niista sammanträde.
Beslut om omhiindcrtagande för \'erkstiillas omedclban.
Fijrsra st_l'!"f..1·1.

Som förutsiittning för beslut om omeJelbart omhiinder-

tagandc giiller i första hand alt det iir sannolikt att Jen unge behöver
bereJa~

vi\rd enligt lagen med stöJ av I

~första

stycket I eller 2 eller andra

stycket. De övriga förutsättningar som giiller för paragrafens tillämpning
hiinför sig till dels ett omedelbart behov av värd. Jcls utredningsfötfarandet.
I de situationer som anges i I *kan det ihland vara nödviindigt att ta den
unge om hand i avbidan pr1 en utredning oni hans vi·1rJbehov. Socialnämnden kan t. ex. fo kännedom om att ett harn ut~ätts för vanvärd i hemmet.
Föriildrarna kan inte anträffas. Det iir uppenbart att niimnJcn i ett s:ldant
fall mtiste kunna ta barnet om hand i avvaktan pfi den f'onsatta utredningen. Det ankommer pa nämnden att st1 snart som möjligt ta kontakt med
föräldrarna for att tillsammans med dem pröva den unges behov av fortsatt
vfad. Kan den viirden ges i frivilliga former. skall omhlindertagandet
genast upphöra.

Pii motsvarande siitt kan det vara nödvlimligt att t<t hand om t. ex. en
tont1ring som anträffas under stil.lana förhtillanden att omedelbara v1'1rJinsatser är nödvändiga. Även hiir kan anledningen till omhändertagandet
vara att den unge inte vill medverka till vfinJen eller att förht1llandena inte
meJger att föräldrarnas instiillning till värden inhiimtas. Grund för omhändertagande kan även vara att den unge genom brottslig verksamhet har
visat sig vara i omedelbart behov av socialnlimndens insatser.
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Som framgår av lagrummet kan nämnden besluta om omedelbart omhändertagamle. endast om förhållandena är sådana all länsrällens beslut inte
kan avvaktas med hänsyn till den fara för den unges hälsa eller utveckling
som föreligger.
Omedelbart omhändertagande kan även komma i frl\ga om det föreligger
risk för att föräldrarna eller den unge inte vill medverka vid utredning om
den unges behov av vard. Som exempel kan här nämnas att föräldrarna
avviker med barnet eller att de motsätter sig en läkarundersökning som
nämnden anser vara nödvändig eller att de på annat sätt hindrar eller
försvhrar utredningen.
Det kan ocksä hända att sedan utredningen har avslutats sådana förhållanden uppkommer som påkallar omedelbar värd av barnet och att nämnden därför inte kan avvakta länsrättens prövning. Även i sådana fall bör
den unge omedelbart kunna tas om hand av nämnden.
Nämnden bör i beslut om omedelbart omhändertagande ange p{l vilken
grund omhändertagandet sker. Av beslutet bör således framgå om omhändertagandet sker på grund som anges i I § första stycket I eller 2 eller l ~
andra stycket.
Andra styc/..et. Det är socialnämnden som skall fatta beslut om omedelbart omhändertagande. Ofta är del emellertid mycket bråttom. Det är dä
inte alltid möjligt att tillkalla nämnden för att denna skall besluta i frågan.
Nämndens ordförande eller annan ledamot som nämnden har förordnat har
därför getts rätt att besluta om omhändertagande. om nämndens beslut inte
kan avvaktas. Även vice ordförande får besluta om omedelbart omhändertagande. Nämnden kan således fördela beslutanderätten sä att det vid
helger och under semestrar alltid finns någon som lätt kan ntls för prövning
av fraga om omedelbart omhändertagande.
Beslut som har fattats av nämndens ordförande eller annan ledamot kan
inte ändras av nämnden. För att ge nämnden insyn i hur dessa ärenden
handläggs har emellertid föreskrivits en anmälningsplikt till nämnden.
Besltilel skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
Tredje stydl't. Det ligger i sakens natur all beslut om omhändertagande
genast skall kunna verkställas. En särskild bestämmelse om detta har getts
för att undanröja varje tvekan.
7

s

Beslut om omedelbart omhändertagande skall underställas länsriilten för
prövning inom en vecka frän den dag dä beslutet fattades.
Underställt beslut skall av länsrätten prövas sh snart del kan ske och.
om synnerligt hinder inte föreligger, inom en vecka från den dag dii
handlingarna kom in till rätten.
Har underställning inte skett inom föreskriven tid. upphör omhändertagandet.

Farsta styc/..et. Det har ansetts nödvändigt frän rättssäkerhetssynpunkt
att länsrätten även prövar ett omedelbart omhändertagande. Det har därför
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föreskrivits att nämndens beslut om omhändertagande skall underställas
länsrättens prövning. Sådan underställning skall ske utan dröjsmål. Regelmässigt kan beslutet och skälen får detta dokumenteras samma dag som
del fattas. Hinder torde därför inte möta mot att niimnden eller den som
annars har fattat beslutet redan samma eller påföljande dag ger in beslutet
till länsrätten. Det kan emellertid vara nödvändigt att vid beslutet foga
även annan utredning som finns tillgänglig hos nämnden. Vid helger kan
det vara svitrt att få tag på sädan utredning. Också den försening av
posthefordran som mellankommande helgdagar kan innebära m11ste beaktas. Tiden för understiillning har bestämts till en vecka. Som framgår av
den allmänna motiveringen (avsnitt 2. 1.11) iir denna tid något längre än vad
socialutredningen hade föreslagit. Handlingarna skall ha kommit in till
länsrätten inom den angivna tidsfristen. I 44

* FPI. ges bestämmelser om

när handling skall anses inkommen. Vid beräkning av tiden bör vidare
uppmärksammas att om tiden för underställning utgår pf1 helgdag eller
vissa andra siirskilt angivna dagar giiller lagen ( 1930: 137) om bcriikning av
lagstadgad tid, vilket innebär att tidsfristen utgår först nästkommande
helgfria dag.
Andra styck.er. Understiillt beslut mtistc prövas skyndsamt. Det har

sa

dföfor föreskrivits att länsrättens prövning skall ske
snart som möjligt
och senast inom en vecka från det handlingarna kom in till rätten. Även
denna tid är något längre än vad utredningen hade föreslagit. Finner
länsrätten det nödvändigt att fä utredningen kompletterad eller föreligger
annat hinder som

oml~jliggör

prövning inom den angivna tiden. kan avvi-

kelse ske frän den angivna huvudregeln. Förutsättning är att länsrätten
anser att det fön:ligger synncrliRl hinder mot prövning. I sådant fall skall
prövningen ske omedelbart efter det hindret har fallit bort.
8

*Faststiiller länsrätten beslutet. skall socialnämnden senast inom fyra

veckor från den dag då omhändertagandet skedde ansöka hos länsrätten
om att den unge: skall beredas värd med stöd av denna lag.
Omhändertagandet upphör. om
I. ansökan om värd inte har gjorts inom den tid som anges första
stycket.
2. ansökan om vård inte bifalles,
3. den unge häktas.
Finns det annars inte skäl för omhiindertagande, skall socialnämnden
besluta att omhändertagandet genast skall upphöra.
Fijrsra .1rycf..et. I syfte att ge garantier för att omhändertagande inte

bestt\r under liingre tid än som oundgiingligen behövs har tidsfrister ocks:i
hestämts för den fortsatta handläggningen. Har länsrlitten faststiillt beslut
om omhändertagande. åligger det socialnämndc:n att senast inom fyra
veckor inge ansökan om vt\rd till länsrätten. Denna tidsfrist är ovillkorlig.
Tiden räknas fr1m dagen för det faktiska omhändertagandet och inte fran
beslutsdagen. Ansökan skall. p:i motsvarande sätt som är fallet vid under-
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s1;illning. ha kommil in till liinsriitten innan tidsfristen har g;tll till iinda.
Andra sf.l"<'kel. För~ummar niimnden all i1wm föreskriven tid ge in
ansökan till riitten orn v~ird av den som iir omhiimlcrtagen. skall omhiinderlagandet genast upphöra. Det far anses följa av allmiinna hiltsgrundsa\ser
att nytt beslut om omhiindertagande i s~idanl fall inte for triilfas pi1 samma
grunder som föranledde.det tidigare beslutet. Det iir uppenbart alt en regel
av de!la innehilll. vars syfte iir al! fi_irsliirka riillssiikerheten i förfarandet.
stiiller elt oavvisligt krav p!1 niimnden att iaktta tidsfristen. Den omstiindigheten att nmhiindertagandct enligt vad förut har sagts skall upphöra
~1lgiir sjiilvfallet inte hinder mot att n~imnden ansiiker om v~trd enligt LVU
och all Hinsriitten prövar sadan ansökan.
Fragan om viird ·;kall beredas ckn unge med stöd av LV lJ skall prövas
av hinsriil!en efter ansökan av socialniimndcn. Syftet med elt omeuelbart
omhiindertagande är alt säkerställa de viinitttgiirder som anses nödviindiga
under tiden fram till dess riitten prövar ansökan om vr1rd. Uimnar länsriitten eller. efter hesviir. högre riilt ansiikan utan bifall far beslutet 1lmedelhara riiltsverkningar i det fall Jen unge iir omhändertagen vid tiden för
beslutet. Det liggcr i sakens natur all si1dana ätgiirder som iir beroende av
myndighets tills\änd inte för vidtas efter det alt myndigheten har funnit alt
laga grund l"ör [1tgiirdcrna saknas. 1 dessa fall är riillskraf\en inte hernende
av all myndighetens beslut vinner laga kraft. Vad nu har sagts innebär
cmcllatid inte all besvlir över sr1dant avslagsbeslut är uteslutna. Som
niirmare anförs under ~O kan nämnden föra talan mot länsrättens beslut
att famna ansökan utan bifall. Det hör uppmärksammas att hinder inte
heller möter mot att niimnden, om nya omständigheter tillkommer. faltar
nytt heslut om omedelbart omhiindertagande.
Om ansökan om vård inte bifalles, ~aknas sttleues grund för fortsatt
omhiindertagamk. Omhändertagandet skall diirför genast upphöra. Om
länsrätten clkr högre rätt lämnar ansökan om värd utan bifall. bör riitten i
beslutet erinra om att omhlindertagandet därmed ockst1 omedelbart skall

*

upphiira.
Det ligger i sakens natur att beslut om omhiindertagande inte skall besta
om d.:n unge häktas. Även i sädant fall skall omhiindertagandct genast
upphiira.
Tredje slycket. Socialnämnden har ansvaret för alt omhändertagande

inte besttir under längre tid än som är behövligt med hänsyn till den unges
vårdhehov. Visar del sig under den fortsalla utredningen att grund för vård
enligt lagen inte föreligger, skall nämnden besluta att omhiindertagandet
genast skall upphöra. I motsats till vad som är fallet i de situationer som
anges i andra stycket krävs saledes ett särskilt beslut av nämnden i fråga
om omhändertagandets fortsatta besttmd. Finner nämnuen att grund för
vård enligt lagen inte föreligger aktualiseras självfallet inte heller någon
ansökan om vård. Finner nämnden att den unge bör beredas vtmi med stöd
av lagen, men att skäl för fortsatt omhändertagande likväl inte föreligger,
skall nämnden pä motsvarande siitt besluta att omhändertagandet genast
skall upphöra.
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L ii n s r ii l l L' n ~ p r ii \ n i n g
9 ~
\\fal enlig\ dcnna lagshall pr\i\·as ~hyndsaml.
Är dt'll u ngc 0111 h;indertagen . .,kall fiirhand Iinµ i 111alc1 hallas i1111111 l va
Vt'ckor fri1n den dag d;1 an ... ökan on1 \'ard inkom. Denna tid far fiirl;ingas.
om yllerligare utredning cllcr annan siirskild urn ... 1iimlighel µlir tkl niidv;indigl.
Har soeialn;imnden funnit det niid\';imligl alt ansöka 11111 vard. ;ir tkl
som regel angchigel <tll Li ansiikan prii,·;1d sk~ nds;1m1. 1:1'1.. "''lll reglerar
handl:igµningen vid 1;insr:i11. inneh;tller inga hcst;immclser 11111 handl;i~·.µ
ningstiden vid denna typ av 111al. Dct h;1r tHirför ansL'lh niith·;i11dig1 <111
komplellera FPL med siirskilda b~'st;immclscr i LVll.
Är den unge omhi.111dertagen av socialn;in111den od1 •brmed hL-riivad
friheten. iir del siirskilt vikti)!l alt mitlet priivas av l;insr;itlcn ~a sna:l som
möjligt. I andra -;tyd.Cl anges lfarför all en l'örhandling i 111;1lc1 sbll h;\llas
inom tvii vechor fran del ansökan om viinl kt1111 in till bnsriillen. Som
framgi1r av den allrn;inna motiveringen (;1vsnill 2.1.11 J har tiden ökah fr;in
en till tvi1 veckor j;imfiirt med socialutredningens förslag. Lagen har ingL'I
krav pi1 alt mi1lc1 skall vara avgjort inom den angi\'na tiden. Det iir 1illr;iL·kligt att Hinsriitten har tagit upp m:ilet till förhandling inom tiden. Visar det
sig vid förhandlingen all del behöv-; ytterligare utredning. iir det inget
hinder mol all liinsriilten tar upp 111;1le1 till ny förhandling iiven eftcr
tidsfristens u1gi111g.
OmstUndigheterna kan vara si1dana all förhandlingen inte kan hi1llas
inom den föreskrivn~1 tiden. Den unge eller hans fiiriildrar kan ha giltigt
hinder för instiillclse. Frarnstiillning om komplellering av utredningen kan
ha inkommit. Del kan visa sig all liinsriillen under den förberedande
handläggningen finner I. ex. bkarundersökning nödviindig och all undersökningen inte kan genomföras 11medclhar1. I lagrummet anges diirfiir all
om ylterligare utredning eller annan siirskild umsl~indighet gör del nödviindigt. st1 för den föreskrivna tidsfristen förHingas.
Undantagsregeln lir avsedd all kunna tillämpas endast i undantagsfall.
Länsrällen bör diili'ör pröva hehovet av kompletterande utredning och
bestämma dag för förhandling si1 snart ansökan har kommit in till rällen.
10

*

I mitl om vtird enligt denna lag skall liinsrätten hitlla muntlig förhandling,
när detta inte är uppcnhart ohehövligt.
Muntlig förhandling skall alltid ht1llas. om part begär det. Part skall
upplysas om rälten all hcgära muntlig förhandling.
Enligt FPL är förfarandet i länsrätt skriftligt. De mäl det här är fräga om
är för den enskilde ofta av djupt ingripande art. Som har framgäll av den
allmänna motiveringen (avsnilt 2.1.13) bör därför länsrättens prövning ske
efter muntlig förhandling.
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I förevarande paragraf angcs nu som huvudregel alt länsriillen skall hälla
muntlig förhandling i mäl l•m v;1rd enligt lagcn.
Föriildrarna och den unge sjiilv. nm han har nittt tillriicklig mognad. hör
vara niirvarande niir m<'ilet prtivas. Länsrälten bör diirför som regel kalla
parterna till personlig insUillelsc. Mälets beskaffenhet kan emellertid ntigon g~ing föranleda undantag hiirifriin. Hart. ex. föräldrarna fört talan mot
niimndens hcslut enligt 20 ~och skall besvären uppenbarligen bifallas. kan
personlig instiillelsc vara onödig. Det hör således ankomma på länsrälten
att i varje siirskilt fall pröva hehovet av personlig inställelse. Här hlir
bestiimmclserna i 14 FPL tillämpliga. Där framgt1r att länsrälten fär kalla
den enskilde att inställa sig personligen vid vite eller vid påföljd att hans
utevaro ime utgör hinder för mttlets vidare handläggning och avgörande. I
det senare fallet för parten själv ta ställning till om han vill närvara vid
förhandlingen.
Finner länsrätten att muntlig förhandling är uppenbart obehövlig. för
liinsrätten avgöra m~tlct genom skriftligt förfarande. Part skall i sådant fall
underrättas innan mt1let avgörs och beredas tillfälle att påkalla muntlig

*

förhandling. Begär part muntlig förhandling. skall sadan förhandling alltid
hållas. Detta framgår av andra stycket.
Omständigheterna i målet kan ofta vara sådana att länsrätten vid sin
prövning hör ha tillgång till social. psykologisk eller medicinsk sakkunskap. Vad som åligger länsrätten i sådant hänseende framgår redan av
FPL, varför någon särskild hestiimmelse i denna del inte behövs.
Socialnämndens befogenheter
11 ~
Beslut om omhändertagande eller beslut om vard enligt denna lag medför
rätt för socialnämnden att bestämma hur varden skall ordnas och var den
unge skall vistas under vårdtiden. Nämndens beslut i sådan fråga får
verkställas omedelbart.
Den unge får under vårdtiden vistas i sitt t:get ht:m, om detta kan antagas
vara bäst ägnat att främja vården av honom. Värden skall dock alltid
inledas utom den unges eget hem.
Fiirsta stycket. Med socialnämndens beslut om omedelbart omhändertagande och länsrättens beslut om vård följer en rätt för socialnämnden att
bestämma hur vården skall anordnas och var den unge skall vistas under
vårdtiden. Grunden för beslutet är att den unge - åtminstone i ett inledande skede - behöver beredas vård utom det egna hemmet. Det ankommer
på 11ämnden att ta ställning till om den unge skall ges vård i annat enskilt
hem. familjehem. eller om hans förhållanden nödvändiggör vård på en
institution. annat hem för vård eller boende. Det ligger i sakens natur att
nämndens beslut i siidan fraga genast kan verkställas. Nämnden är därvid i
och för sig inte bunden till de åtgärder som har redovisats för länsrätten i
samband med ansökan om vård. Nya omständigheter kan föranleda avvikelser från de tidigare planerna.
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Andra stycket. Det anses inte vara förenligt med gällande bestämmelser
i BvL att placera den unge för fortsatt vard i hans eget hem så Hinge han är
omhändertagen för samhällsvärd. Soni h<ir framgtilt av den allmänna motiveringen (avsnitt ::?..1.9) bör det inte vara något hinder enligt L VU mot att
placera den som vf1rdas med stöd av LVU i hans eget hem, om man i ett
senare skede av vanten anser detta vara det bästa för alt frän1ia vflrden av
honom. En särskild erinran om detta har tagits in i denna paragraf. Så
länge beslut om värd med stöd av L VU gäller kan den unge i och för sig
äter tas ifran sitt hem. om de!la skulle visa sig nödvändigt. All It.ta barnet
byta miljö flera gfrnger är dock oftast skadligt för barnet. Det finns ocksti
skäl att understryka vad som har ullalats i den allmänna motiveringen.
nämligen att det så li'ingl möjligt milste finnas garantier för att den unge kan
fä en betryggande omvärdnad i sitt eget hem innan man ltiter honom
komma tillbaka. Har länsrätten beslutat att ett barn skall värdas med stöd
av LVU därför att det har funnits brister i omsorgen om barnet som har
utgjort en fara för harnets hälsa eller utveckling tir det alldeles givet all
nämnden måste vara försiktig innan den återför barnet till hemmet. Det iir
emellertid inte möjligt att uttala nt1got generellt om under vilka förutsättningar detta bör lt1ta sig göra. Det ena fallet är inte det andra likt. Föräldrar
som på grund av egna svårigheter allvarligt har försummat eller rentav
misshandlat sitt barn. kan !. ex. ha fått så ändrade förMllanden att n~imn
den sedermera anser att det finns säkerhet för att föräldrarna kan ge harnet
en omvärdnad som är hetryggande.
I ')- sK
Bestämmelserna i 13 andra stycket samt 14 och 15
g~iller endast när
den unge vistas i hem som är anpassat för vi\rd av unga som behöver stn
under särskilt noggrann tillsyn. Regeringen eller. efter regeringens bemyndigande, socialstyrelsen bestämmer vilka hem som skall anses som hem
för sådan siirskild tillsyn.

*

**

Som närmare anges i förslaget till socialtjänstlag kommer de nuvarande
institutionerna. bl. a. ungdomsvtirdsskolor, barnavardsanstalter och värdanstalter för alkoholmisshrukare. att sammanföras under benämningen
hem for vård eller boende. Dessa hem skall i princip stil öppna för alla dem
som behöver vflrd. ocks~1 för unga som bereds v~ml med stöd av LV L.
Hemmen kommer stiledes inte enbart all vara inr~ittade för att ta emot unga
som behöver kunna kvarht1llas och i övrigt underkastas begränsningar i sin
rörelsefrihet.
Det kan emellertid vara nödvändigt att utforma vlmlen vid vissa institutioner pä stidant sätt att de unga, som bereds värd av anledning som anges i
I *första stycket::?., kan ställas under särskilt noggrann tillsyn vid hemmet.
I lagrummet ges regeringen bemyndigande all fastställa vilka hem som
skall anses som si1dana hem för särskild tillsyn. Regeringen kan överliita pä
socialstyrelsen att fastställa dessa hem. Hemmen avses bli upptagna i en
särskild förteckning.

l IO
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Si1snm framg[1r av 13 ~andra stycket samt av 14 och 15 *~ges siirskilda
hestiimmelscr för vi1rden av dem som har omhiindertagits med sti\d av I ~
flin;ta stycket 2 eller andra stycket. Syftet med dessa hestiirnmelser är att
ge den som har ansvaret for v:tnlen de befogenheter Sllll1 har ansetts
niid\'iindiga fiir att v:·irden .~!..ull J..11n11a gc11omfliras. Dessa siirskilda hefogenhcter far emellertid uti.ivas endast i de fall den unge hcrcds viird rii
si1dant hem. som iir anrassat för dem

Slllll

behöver stiillas under siirskilt

nnggrann I illsyn. Bcstiimllll'iserna kan si1lcdes tilliimpas endast vid sf1dant
hem som regeringen eller. dter rcgcringens hemyndigande. Sl1cialstyrelsen
har anvisat.
De hem som hiir avses kommer i allt viisentligt att fä Ut iiver de urpgiftcr
spm i dag fullgi.irs av ungdomsdrdsskolorna. Det har emellertid inlc
ansetts att del finns skiil att utforma viinlcn sf1 att den medger miijlighetcr
till siidan siirhehandling som i dag förekommer inom ungdomsvi1rdsskl1lenrganisationcn. Nagon motsvarighet till dcn vi1rd pil specialavdelning
som nu kan ges enligt stadgan ( 1%0: 72Xl for

ungdomsv~\rdssklilorna

forut-

siitts s:1lunda intc kunna hli anordnad enligt den nya lagstiftningen. Det
hindrar inte att den unge. om det hehövs. skall kunna stiillas under siirskild
uppsikt inom rallll'n för de hefogenheter som enligt vad niirmare framg;'1r
av 13 ~ tillkomml.'r den som har ansvaret för vrmlen.

13

*

Socialniimnden elkr den rit vilkl'n niimnden har anför1rnt1 vi1rdcn skall
ha uppsikt över den unge och. om det behövs for vi1nkns gl.'nomforande.
hestiimma om hans personliga förhiillanden.
Har omedelhart omhiindertagande eller viml av den unge heslutat s pi1
grund som anges i I första stycket 2 eller andra sty..:ket. for han hindras
att famna del hem diir han iir intagen od1 i övrigt underkastas den hegriinsning av rörelsefriheten som iir nödviindig for att vi1rden skall !..unna grnomfi.iras. Den unges rörelsefrihet fitr ocksii inskriinkas niir det pi1kallas av
övriga intagnas eller personalens säkerhet.

*

fiirs1a s1_1·t"/..t•/. Niimnden har efter beslut om omedelbart nmhiindertagamle eller om vard intriitt vid sidan av föräldrarna eller i deras stiille. Den
hör

d~irmed.

i den omfattning som hehiivs fi:ir att genomföra vrmlen. ha

samma skyldigheter od1 befogenheter som tillkommer föriildrarna. I likhet
med fiiriildrarna J..an niinrndcn s<·dedcs vid1<1 i1tgiirder

Slllll

bl.'hövs för att

den unge inte skall skada sig sjiilv eller annan. Niinmden hiir diirfiir pi·i
samma siitt som föriildrarna t. ex. kunna förhindra att den ungt.' rymmer.
Niimnden hör ocksii i likhet med föriildrarna kunna hesluta i rr,·1gor som rör
den unges rersonliga förhallamlen. Det kan hiir giilla fri1gor om medicin<.k
viml dlcr behandling, om riitt för den unge att företa resor elkr att

p~ibö1ja

arhetsanstiillning. I överensstiimmelse med de principer som skall giilla i
viirdarhetet om socialtjiinstens samverkan med den enskilde bör niinrnden
niir förhiillandena medger det samriida med föriildrarna i siidana friigor.
Den omstiindigheten att niimnden har tagit över ansvaret för vr1rden av den
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unge för sf1ledes inte leda till att föräldrarna fråntas allt inflytande. Föriildrarna bör sa långt möjligt sjiilva medverka vid vårdens utformning. Det är
sttlcdes endast i de hänseenden det är nölh;iindigt för att genomföra vården
som nämnden genom fänsrättens beslut tar över föräldrarnas bestämmande över den unge.
Andra stycket. Beträffande si'ldana ungdomar som bereds värd pf1 grund
av sitt eget beteende har nämnden fäll längre gående befogenheter vid
värdens genomförande. Det kan förutsiittas all mtinga av dessa unga. i vart
fall inledningsvis. av olika skäl försöker undandra sig vfirden. Det kan
ncksl1 hända att de till följd av missbruk eller av annan orsak allvarligt stör
vrtrden vid det hem dfö· de vistas. S{1dana omständigheter kan göra det
nödviindigt att den unges rörelsefrihet begränsas utöver vad som följer av
den uppsiktsplikt som niimnden har enligt första stycket. Enligt bestämmelserna i andra stycket fär den unge underkastas den begriinsning av
rörelsefriheten som är nödviindig för att vården skall kunna genomföras.
Den unges rörelsefrihet för vidan: inskränkas nlir det påkallas av övriga
intagnas eller personalens säkerhet.
Lagen upptar ingen närmare bestämning på vilket sätt vi1rden i dessa fall
skall genomföras. Värden för utformas utifrån den unges behov i vaije
siirskilt fall. Det iir emellertid nödvändigt att i ett par hänseenden begränsa
den kompetens. som enligt det anförda tillkommer nämnden. Sålunda bör i
princip isolering inte fä förekomma under vården. De skadliga verkningar
som en isolering kan få för den unge är numera allmiint erkända. En annan
sak är all det kan vara nödvändigt att i vissa extrema situationer - t. ex.
när den unge under akut påverkan av alkohol eller narkotika eller av annan
orsak är starkt "utagerande" - under kortare tid hälla den unge avskild
frän övriga vårdhehövande. Han bör emellertid i ett sådant fall stt1 under
stlindig uppsikt av vitrdpersonalen. Dessa begränsningar i de befogenheter
som enligt vad förut har sagts tillkommer nämnden bör tas in i en verkstiillighetsförordning till lagen. Bestiimrnelserna i andra stycket för endast
tillämpas vid s{1dant hem för särskild tillsyn som avses i 12

*·

14

*

Den som skall beredas vård i hem för vt1rd eller boende på grund som
anges i I första stycket 2 eller andra stycket fär kroppsvisiteras när han
kommer till hemmet för kontroll att han inte hiir pt1 sig föremi'tl som
allvarligt kan störa v~irden eller ordningen vid hemmet. Detsamma gäller
om det under vistelsen på hemmet uppkommer misstanke om att sådant
föremi\I skall påträffas hos honom.
Vid visitering skall iakttagas all den hänsyn som omständigheterna
medger. Om möjligt skall vittne närvara.

*

Första stvcket. Det kan vara nödvändigt att kroppsvisitera ungdomar
som efter beslut om omedelbart omhändertagande eller viml pi1 grund av
alkohol- eller narkotikamissbruk etc. eller kriminalitet skall tas in för vf1rd
p{1 ett hem. Pti. grund av hestämmelserna i 2 kap. o ~regeringsformen. som
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tillforsiikrar den enskilde skydd mot hl. a. s;1dan i1tgiird. iir det niidviindigt
att siirskilt reglera denna fri·iga i LV L.
Enligt de föreslagna hcstiimmelserna far den unge niir han kommer till
det hem diir han skall ges viinl kroppwisiteras för kontroll att han inte hiir
pi·i sig förcmtil som allvarligt kan störa viirden eller ordningen vid hemmet.
Bestämmelsens syfte iir all ge vimlpersonalen mi~jlighcl att hindra att den
unge för med sig alkohol, narkl)tika, injektinnsspruta eller annat liknande
föremM till hemmet. Andra exempel fa vapen. tillhygge elkr annat förem{d
som kan vara farligt för personalen~ eller övriga intagnas siikcrhet. Lagrummet ger il ven möjlighet att hindra all den unge tar med sig mediciner till
hemmet som vid oriktigt hruk kan medföra skada fiir honom. I si1dant fall
bör den som har ansvaret för v~m.len sf1 snart som möjligt undcrriitta
läkare. som har att ta stiillning till den unges bt:hov av st1dana medicint:r.
Kroppsvisitation far ske niir den unge kommer till hemmet. Hiirmed avses
såväl de fall d{i den unge först tas emot vid hemmet som df1 han efter
permission eller annan tillfällig bortovaro äterkommt:r till hemme1.
Den unge far emellertid iiven kroppsvisitt:ras under vistelsen pa hemmet
om man misstiinker att han har kommit i besittning av sådant som han inte
hör inneha pt1 hemmet. Det kant. ex. ha förekommit nt1got som gör att det
kan finnas anledning att anta all den unge efter ett hesök eller genom nägon
annan som vtirdas i hemmet har kommit i hesittning av narkotika eller
annat herusningsmedel. Under hestämmelserna faller även att <len unge
underkastas en mera ytlig visitation för kontroll av eventuellt innehav av
vapen eller annat farligt föremM. Det kan t. ex. ha kommit upp misstanke
om alt den unge tänker rymma frtrn hemmet och all han för della ~indamiil
har utrustat sig med tillhygge eller annal farligt fiircmäl.
Med kroppsvisitation avses undersökning av nt1gons kliidcr eller av
väska eller annat som han för med sig. Det kan i och för sig överviigas om
inte lagt:n även borde innehr1lla hcstärnmelser om kroppsbesiklning. dvs.
undersökning av någons kropp. För de unga som dt:t här är fråga om finns
del dock regelmässigt inget behov av st1 långt gt1endc kontrollätgiirder. Det
skulle vara svårt alt förena med syftet med vtirden. om vårdpersonalcn
gavs möjlighet att genomföra si1 integritetskränkande åtgärder som en
kroppsbesiktning inneb~ir. I de fall den unge kan misstänkas för att i
kroppen medföra något som han inte får inneha kan nödvändig grad av
säkerhet nås om den unge ställs under särskild uppsikt inom hemmet.
Bestämmelserna om kroppsvisitcring gäller endast vid sädant hem för
särskild tillsyn som anges i 12 §.
Andra stycket. Del ligger i sakens natur att man vid visitering skall iaktta
all den hänsyn som omständigheterna medger. Om möjligt skall ett vittne
närvara.
15 §
Ges den unge vård i hem för vård eller boende på grund som anges i I ~
första stycket 2 eller andra stycket fär, om särskilda skäl föreligger, den
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sorn har ansvaret för värden där övervaka den unges hrevviixling rn:h för
detta iindamt\l öppna rn:h ta del av försändelser som ankommer till eller
avsändes fr[tn honom.
.
lnneh{11ler ankommande försändcise alkoholhaltiga drycker eller andra
herusningsmedel. injektionsspruta eller kanyl. som kan användas för insprutning i miinniskokroppen, eller annat som kan vara till men för v{trden
elkr onlningen pi1 hemmet. skall förs;indelsen omh~indenagas av den SlHn
är ansvarig för värden.
Den unge har alltid riill all fritt meddela sig skriftligen med -.ocialstyrel~,.n. liinsstyrelse. socialnämnd eller annan myndighet och med advokat
och offentligt hiträde.
Det kan i vissa fall finnas anledning all granska den unges hrevviixling.
t. ex. om det kan misstänkas att den unge i sam räd med annan iimnar
avvika frän hemmet eller att han i brev eller annan försändelse kommer att
motta narkotika eller nägot annat som han inte för inneha. Paragrafen ger
däd"ör möjlighet för den som har ansvaret för vt1rden att öppna och ta del
av btillc ankommande och avgtlende försiindelser. Härmel.1 avses s~1väl
hrev som paket.
Finner den som iir ansvarig för vården att försändelsen innehaller ni1got
som den unge inte bör inneha. skall försändelsen omhändertas. Är det
fr~iga

om herusningsmcdel. injektionsspruta eller kanyl. för egendomen
förverkas i enlighet med bestämmelserna i 23 ~. Innehåller försändelse
annan egendom som kan vara till men för varden eller ordningen. t. ex.
föremal som kan användas som vapen eller användas av den unge i syfte
al\ rymma frilll hemmet, fär egendomen förvaras av den värdansvarige i
avvaktan pä al! den unge skrivs ut från hemmet. Vad som har sagts om
förvaring av egendom gäller emellertid inte brottsverktyg eller annat som
sli.<111 förverkas i enlighet med bestämmelserna i BrB eller enligt annan
författning.
Som framgr1r av tredje stycket bör vissa undantag gälla från möjligheterna att granska den unges hrevväxling. Han har så.ledes alltid rätt all fritt
meddela sig skriftligen med tillsynsmyndighet - socialstyrelsen eller länsstyrelsen - eller annan myndighet, t. ex. JO, eller med advokat eller
offentligt biträde. Av lagrummets lydelse följer att den unge därvid inte far
utsättas för nagon kontroll eller paverkan från vårdpersonalens sida.
Avsikten är att ge närmare föreskrifter om granskning av brevväxling i
verkställighetsförordning till lagen.
Bestämmelserna i denna paragraf är tillämpliga endast på sådant hem för
särskild tillsyn som anges i 12 §.
16

*

Om det är nödvändigt med hänsyn till ändami'llet med vård eller omhändertagande enligt denna lag. tar socialnämnden meddela föreskrift beträffande förälders eller annan vårdnadshavares umgänge med den unge eller
bestämma att den unges vistelseort inte skall röjas för föräldern eller
vårdnadshavaren.
~
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Vid v{irdens genomförande bör nLimn<len

s~1

l;'mgt möjligt samarbeta 111cd

förLildrarna och medverka till att kontakterna mellan föriildrarna rn.:h den
unge uppriitth~11ls. Beslut om omhiindertagamlc eller om vfö·d hiir som har
sagts förut inte leda till an<lra hegriinsningar i föräldrarnas umgiingl' med
den unge Lin som Lir nödviindigt för att genomföra vilflkn.
Omstiindigheterna kan emellertid vara si1dana att föriildrarna under den
tid som viinlen pf1gi\r inte bör triiffa den unge. Det kant. ex. finnas risk t"ör
att föriildrarna obehörigen griper in i vården. Föriildrarnas personliga

förhr1llanden kan ockst1, cxempclvi<, vid längtgr1cmle missbruk elkr vid
psykisk sjukdom. vara sädana att de över huvud tagct inte hör triiffa harnct
eller den unge. Socialniimmkn far därför om det iir nödvändigt mcd hiinsyn till ändami1lct med vården eller omhiindertagandet meddela föreskrift i
fri1ga om umgiingcsrätten. Bestämmelsen svarar i huvudsak mot 41 ~andra
stycket BvL.
För att en föreskrift om umgängesrätt skall bli effektiv kan det i vissa fall
vara nödviindigt att niimmlen häller barnets vistelse1irt hemlig för föriildrarna. Denna riitt följer f. n. av bestämmelsen i 41

~

an<lra stycket BvL.

De föreslagna bestämmelserna om begränsningar i umgiingesriillen hör
tillämpas rest1iktivt. Det bör således endast i rena undantagsfall behöva
förekomma att nL-imnden häller den unges vistelseort hemlig för föriildrarna.
Av 20

~framgår

att talan för föras mot hes lut som har sagts nu.

Övriga bestämmelser

lH
I mål eller ärende enligt denna lag får läkare förordnas att undersöka den
unge. S{1dan undersökning skall. om inte av särskilda skäl en st1dan undersökning är obehövlig, äga rum innan nämnden ansöker om vard enligt
denna lag.
Kan tillträde till d~n unges hem inte vinnas när detta är nödviindigt för
att genomföra läkarundersökning, fä.r rätten, socialnämnden eller nämndens ordförande påkalla polishandräckning för att vinna tilltriide till hemmet.
Kan läkarundersökning inte lämpligen genomföras i hemmet, far rätten.
nämnden eller nämndens ordförande förordna att den unge sk.all inställas
till undersökning på annan plats genom polismyndighets försorg när detta
är nödvändigt för att genomföra undersökningen.

Första stycket. Läkarundersökning är oftast nödvändig för att nämnden
skall kunna bedöma den unges behov av vård enligt lagen. Inte minst vid
misstänkt barnmisshandel är det av stor betydelse att läkarundersökning
kommer till stånd utan dröjsmål. Även när nämnden överväger att ansöka
om värd av den unge på grund av hans eget beteende, är läkarundersökning som regel ett viktigt led i utredningen.
Det föreskrivs därför att läkare får förordnas att undersöka den unge och
att sådan undersökning skall ha ägt rum innan nämnden ansöker om värd

11.'i
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enligt tagen, om inte särskilda skäl gör en st1dan undersökning obehövlig.
Sådana särskilda skäl kan vara att den unge redan tidigare har genomgått
läkarundersökning eller att det annars föreligger en tillfredsstiillaride utredning om hans hlilsotillständ.
Föwrdnande av läkare behöver inte avse bestiimd fäkarc. Det kant. ex.
avse läkare vid viss barn- och ungdomspsykiatrisk klinik.
Andra stycf..et. Framför allt när det är fräga om smä barn är det av stort
värde att undersökningen kan genomföras i den unges eget hem. En
undersökning i en främmande miljö kan i en situation när ett omhiindertagande överviigs vara ett sa oroande inslag att undersökningen allvarligt kan
försvåras. Motsätter sig föräldrarna i s[1dant fall undersökningen kan denna omständighet, tillsammans med vad s0m i övrigt har kommit fram i
ärendet, vara tillräcklig anledning för nämnden att besluta om omedelbart

*·

omhändertagande enligt o Anser nämnde~ att det inte finns tillriiåliga
skäl för ett sädant beslut, bör nämnden ha möjlighet all p;\ annat siill fä
undersökningen genomförd. Nämnden har diirför getts möjlighet att pf1kalla polishandräckning för att genomföra undersökningen i den unges hem.
Det ligger i sakens natur att niimnden endast i undantagsfall bör utnyllja en
sådan befogenhet. Oftast finns det förutsällningar att vid samtal med
föräldrarna fa deras förstf1clse för del nödvändiga i att undersökningen
genomförs.
Beslut all pakalla polishandräl:kning fattas av socialniimnden. Ordföranden kan rn:ksfl fatta beslut i nämndens ställe. Även länsriill och högre rätt
skall enligt förslaget ha möjlighet all päkalla polishandrlickning.
Trei{ie styc/..et. Omständigheterna kan vara sädana all undersökningen
inte lämpligen kan genomföras i hemmet. Den unge mf1ste kansJ...e sti1
under observation under nägon tid. Vill föräldrarna i st1dana fall inte
medverka till undersökningen. fttr nämnden. dess ordförande eller rällen
förordna om polishandräckning för all föra den unge till liikare.
18

*

Uteblir part som har kallats vid vite att instiilla sig personligen vid
förhandlingen. rnr rätten förordna att han skall hämtas till rätten antingen
omedelbart eller till senare dag.

*

Enligt 14 FPL fär rätten kalla enskild part att inställa sig personligen till
muntlig förhandling: vid vite eller vid pMöljd av att hans utevaro inte utgör
hinder för mitlets vidare handläggning och avgörande.
I mal av det slag som det här är fräga om är det som regel nödvändigt att
den unge och hans föräldrar inställer sig personligen. Ofta kan de uppgifter
som lämnas vid förhandlingen vara av stor hetydelse för rlittens bedömning. Ibland kan omständigheterna vara stldana att det för rätten framstfir
som nödvändigt att höra föräldrarna eller den unge innan mälct avgörs.
Hörsammar inte föräldrarna eller den unge rättens kallelse. bör rätten
därför ha möjlighet att förordna att den enskilde skall hämtas till förhand-
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Iingen genom polismyndighetens försorg. Eftersom f PL inte innehäller
nf1grn hestiimmclser nm detta, har det i denna paragraf tagits in en särskild
hestlimmelse om hiimtning av enskild part till förhandlingen.
Om vite och om hesviir tiver heslut varigenom vite utdömts

finn~

he-

stiimmelser i FPL.
19 ~
Polismyndighet skall pti hegiiran av socialniimnd eller av lcdam11t eller
tjiinstcman som niimnden har förordnat liimna handriickning för att genomföra heslut om v!trd eller omhändertagande enligt denna lag.
Är den unge intagen i hem som avses i 12 pii grund som anges i I ~
forsla stycket 2 eller andra stycket skall polismyndighet p~t begiiran av den
som förest!ir vi1rden vid hemmet liimna handriickning för att efterforska
och ;1terhiimta den unge. om denne har avvikit fri1n hemmet. eller för att
omhesörja annan fornyttning av honom.

*

Sedan liinsrätten har heslutat om v;1rd. övergi"tr ansvaret för v;·1rden pi"1
niimnden. )\jämnden har även ansvaret för vitrden av den s11111 genom
niimndens heslut har tagits om hand omedelhart. Om fliriildrarna eller den
unge sjiilv inte vill medverka till att beslutet genomförs. har socialniirnnden
enligt denna paragraf riitt att pilkalla polishandriickning. !\ v detta följer
ocksii att niimnden om den unge Himnar det hem diir han enligt niimndens
hestiimmande skall vistas fitr begiira polishandriickning för att efterspana
och i1terl"öra den unge till hemmet. För att beslut skall kunna fattas med
nödviindig skyndsamhet har iiven ledamot eller tjiinsteman som niimnden
har förordnat getts hefogenhet att pi1kalla polishandriickning. I fri1ga 11111
unga som bereds vtird pa hem diir deras rörelsefrihet 1-.an umkrl-.astas
begriinsningar tillkommer s;1dan riilt ocksii den vid hemmet som har ansvaret för den unges vi1rd.

20

~

Talan mot socialniimndens beslut för föras hos Hinsriitten genom hesviir.
om niimnden
I. under viirdtiden har beslutat att flytta den v;1nlbehövande friin del
hem diir han vistas.
2. har prövat fri1ga om vitnl med stöd av lagen skall bt:'sU°l,
3. med stöd av I h ~ har meddelat föreskrift bet riiffande umgiinge med
den ungt:' eller viigrat att uppge hans vistelseort.
\<1ot hinsriitts eller kammarrätts beslut om liibrundersökning enligt denna lag for talan ej föras. I övrigt giiller i fr~iga om besviir över liinsriitls
beslut bestiimmelserna i förvaltningsprncesslagen ( 1971: 291 ).
Fiirs111 s1yc/..1'!. Enligt 3 ~ankommer det r~·1 soeialnLimnden att inom fyra

veckor fri·1n den dag df1 beslut om V[trd har kunnat verkstiillas bereda den
unge v;·1rd utom det egna hemmet. Som regel har nLimnden niir den planerade v~1rden eller behandlingen tagit stiillning till var den unge skall beredas
vi1rd. Den unge kan därför oftast i omedelbar anslutning till att heslutet kan
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verkställas placeras i det hem diir han skall vistas under v11nltiden. Mot
nämndens beslut i detta fall kan särskild talan inte foras.
Besvärsrätt föreligger däremot enligt första stycket 1 om nämnden efter
det att den unge har beretts värd it. ex. etl familjehem finner att omständigheterna har ändrats sti att den unge bör flyttas till ett annat familjehem
eller att den unge i stället bör fä institutionell vård. Skälen för denna
besvärsrätt har angetts i den allmiinna motiveringen (avsnitt 2.1.14 ). Länsrättens prövning skall avse frttgan om den av socialniimndcn beslutade
förändringen i fråga om varden av den unge är förenlig med den unges
bästa. Länsrätten måste därvid beakta vilka faktiska möjligheter Sl>m finns
att bereda den unge vård. Uinsrätten kan självfallet inte besluta att den
unge skall stanna kvar i ett fosterhem om fosterföriiklrarna förklarar sig

*

inte ha möjlighet att bereda honom fortsatt värd diir. Som framgtir av 11
första stycket får nämndens beslut verkstiillas utan hinder av alt beslutet
inte har vunnit laga kraft.

Besvärsrätten gäller bara vid flyttningar under vårdtiden. Om niimndcn
efter beslut om omedelbart omhändertagande flyttar den unge frän ett hem
till ett annat. föreligger däremot inte besvärsrätt.
Det står den unge och hans föriildrar fritt all när som helst begiira alt
varden skall upphöra. Lämnas en st1dan begäran utan bifall. får enligt
första stycket 2 talan foras mot beslutet. Besvärsrätten avser även det fall
att nämnden mot föräldrarnas eller den unges vilja förklarar vttrden avsluta<.!. Det har ansetts att föräldrarna även i sådant fall bör kunna föra talan
mot beslutet.
Enligt första stycket 3 för talan ocksit föras mot nämndens beslut i fr{1ga
om föräldrarnas umgänge med den unge eller om nämnden har vägrat att
uppge hans vistelseort.

Andra styc/.:.et. I fräga om rällen till fullföljd av länsrätts beslut ges
bcstiimmclser i FPL. Enligt vad som sägs diir förs talan mot länsriitts
beslut genom besvär till kammarriitten. Mot kammarrättens beslut förs
talan hos regeringsriitten. Det har ansetts att det inte finns tillriickliga skiil
att medge fullföljd av Hinsriitts eller kammarrätts beslut om liikarundersökning.
21

*

Vad som enligt 2 ~tredje stycket o~h 10 *gäller för liinsräll skall ocks~i
gälla för kammarrätt.
För handläggning av mäl som efter besvär fors till kammarriitten gäller
FPL. Det har ansetts nödvändigt att komplettera FPL i vissa fall för

*

kammarrältens del. Det gäller bestämmelserna i 2 tredje stycket om
omedelbar verkstlillighet av beslut om värd och 10 *om muntlig förhandling.

**

all även kammarrätt för
Det följer redan av lydelsen av 17 och 18
förordna om läkarundersökning och om polishandräckning för att genom-
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röra ~i1d;111 undersökning. liksom all riillcn i i...alldse av enskild rart till
rörhandling fär utsiitta vite lldl t"iirordna 0111 hiirntning av parten till förhamllingcn. Nitglrn siir>.kild hiinvisning i denna del iir 1.Hirför inte ri1kallad .

--...,, Av' riittshjiilrslagcn t 1972: 429) framgiir att offentligt bitriidc kan förord~

nas i rni·d eller iircmk enligt denna lag.
lkt har med tanke pa LV U :s karaktiir av tv;'ingslag ansctls liimrligt alt
ta in en hiinvisning till rättshjiilrslagcns hestiimrnelser om offentligt hitriide. Angiiemle förslag till lindring i riittshjiilpslagen. se avsnitl 2.4.

2H
Alkoholhaltiga drycker eller andra herusningsmedd skall förstöras eller
fiirsiiljas enligt bestiimmelscrna om beslagtagen egendom i 2
lagen
( 1958: 205) om förverkamk av alkoholhaltiga drycker m. m .. om berusningsmedlen
I. har omhändertagits med stöd av 15 denna lag.

*

*

*

2. annars påträffas hos den som bereds värd i hem som avses i 12
denna lag.
,
3. r<'1triiffas inom sadant hem utan att det finns nt1gon känd ägare till
dem.
Belopp som har crh:1llits vid försäljning tillfaller staten.
Bestiimmclserna i första och andra styckena har motsvarande tillämpning p:1 injektionsspruta eller kanyl som kan anviindas för insprutning i
miinniskokroprcn.
Bestämmelserna motsvarar i huvudsak 88 a

*HvL.

(j, ·e rg ii 11 g shes/ ii 111111 els e rn a

I. Denna lag triidcr i kraft den I janua1i 1981.
2. Har barnavftrdsnfönnden före den I januari 1981 enligt barnavårdslagen ( 1960: 97) beslutat om förebyggande åtgärder eller om omhändertagamlc för samhällsvård. fär sädana ätgärdcr och sådan värd bestå längst till
den I juli 1981. Därvid gäller barnavttrdslagens bestämmelser.

BvL avses hli upphävd samtidigt som den nya sociallagstiflningen träder
i krati den I januari 1981. För många unga kommer det vid lagens ikraftträdande att föreligga beslut om förebyggande åtgärder enligt 26 eller 79 ~ Bv L
resp. omhändertagande för samhällsvtird enligt 29 eller 31 § BvL. Eftersom
förebyggande åtgärder inte längre skall kunna beslutas mot den enskildes
vilja. blir det en viktig uppgift för socialnämnden att pröva förutsättningarna för fortsatta insatser i frivilliga former enligt socialtjänstlagens bestämmelser. Stär den unge under övervakning vid lagens ikraftträdande, bör
nämnden överväga att i samråd med den urige i stället utse en kontaktperson. För au övergången till den nya lagen skall bli så smidig som möjligt
har det i punkt 2 föreskrivits att beslut om förebyggande åtgärder eller
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\1111h;i!lden;1gande fi\r samh;ill'>\'<ll"d

S\lll\

har fallah fore lagens ikrafttrii-

dande sk;lll g;il!a J;ingsl till dt:11 I juli 19X I. allt sa sex mi1nader.
lktriiffamk beslut

0111

samhiillw:1rd sorn i;lillcr \'id dcri nya lagens ikraft-

11fala11dc iir del en s;irskild fr;1ga hur man skall betr;1kta dessa n;ir dt:t efter
niimndens beslut har inhiir111ats samtycke till verkstiillight:l enligt 24 ~ Hvl,.
Ffterson ni1gon moh\'arighet inte finns i den nya lagen. skulle samhiills\·;1rde11 komma all urrhiira den I januari 19X I om inte iivergangsrt:gdn
gjordes til!iimplig \ick<i i dessa fall. Snmi111aders1idcn sammanfaller i
limhiindertagandcfallcn med omrrlivningstiden flir v{1rd enligt I ~ forsla
styekl'I 2 eller andra sl\l·h·t LVLI.
Den
vard

Il)

S\llll

a h1gc11 medför del\'is omfallande fi.iriindringar i fraga

0111

den

skall gt·s den unge. Bl. a. kommer ansvaret för vi1rden av dem

som 111ed nuvaramle hestiimmdser ;ir 11hkrivna for vi1rd utom skolan all
iiverg:1 fri111 styrelsen filr sk\llan till niimnden. Som framgi1r av iiverg;lllgshest;immdserna har det anst::ll'- himrliga'>t all h11a BvL.:s hcst;immdsc:r
giilla 11nder övergi111!;!.stide11.
3. Har r;illt::n fort: den I januari 19X I dkr understiillning .::lkr hesvär
fas1s1;illt beslut som barnavardsn;imnden har mt:ddclal om omhiindcrlaJ,!.<1111k l\ir samh;illsvi1rd. skall bcsh1t enligt 2) ~ a) harnav{mlslagen
I 1%11: 97) anse<., ha fattats med stöd av I ~första stycket I den nya lagen
l>l'h he~l111 t:nligt 25 ~ h) barn;n·;·1nlslagen anses ha fattats med stöd av I ~
fiir\lil s\\'l:ke1 2 el kr andra stycke\ den nya lagen.

Har

s<11111~e1't·

till 0111hi.111dl'rtagamlc för o;a111h;illsvi1rd inte kunnat n:is.

aligger dl'l enligt Bvl. niimndcn att undt:rstiilla ht:slut.::t hinsrällcns prliVning. Har liinsr;i11en före lagens ikrafttr;idande faststiillt beslutet t:ller har
beslutet cfll.'r besv;ir faststlillts av högre r;i11. bör dt::n nya lagens ikrafttriidandl' inte leda till en umrrtivning av hl!slutet. Delta si1 mycket mindre
som de grunder för vanl som anges

i L VU ligger niira dem som ange.\ i

Bv L. Om d;iremot llinsrättens eller högre rLitts heslut fattas e.fil'I" LV U :s
ikrafttriidande. hör den nya lagen tillämpas. Det innehär bl. a. att so1.:ialniimndl.'ns beslut om omhändertagande mi1stt: ersiiltas med rliltens beslut
om V~ffd enligt LV U enligt de förutsiittningar som har st;illts urr i denna
lai;.
4. Har harnav~mbnämndt::n före den I januari 1981 beslutat om omhändertagande för utrcl!ning. skall best;immclserna i barnavärdslagen
( 1%0: 97) om s:1dant omhändertagande giilla även därefter. Bestämmelserna i 8 ~ st1vitt avser ansökan 1ill länsrätten och 9 andra stycket den nya
lagen tilHimras dock Liven i s!idant fall.

*

LV lJ: s grunder för omt:delhart omhändertagande stämmer nära överens
med dem som anges för omhändertagande för utredning enligt 30 ~ Bv L.
Det har därför föreskrivits alt beslut som har fattats före den nya lagens
ikraftträdande skall gälla även d:irefter. Bestämmelserna i LVU om den tid
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inom vilken niimndcn skall ge in ansökan om vtird och om liinsrä11cns
prövning av mäl beträffande den som är omhändertagen skall dock gälla
~iven vid omhändertagande som har skett enligt BvL.
). I fråga om underställning och överklagande av beslut som har meddelats före den I januari 1981 skall bestämmelserna i barnavfö-dslagen
( 1%0: 971 gälla.
Hcstämmelsen innebär bl. a. att beslut om omhändertagande för utredning liksom beslut om omhändertagande för samhällsvård skall underställas länsr~ittens prövning i enlighet med bestämmelserna i 24 BvL. Har
fråga om omhändertagande för utredning efter underställning kommit under länsrättens prövning efter den nya lagens ikraftträdande. skall i enlighet med vad som har sagts förut omhändertagandet prövas enligt BvL:s
bestämmelser. Har underställning skett av beslut om omhändertagande för
samhällsvård. skall däremot i enlighet med vad som har anförts under
punkt 3 prövning som infaller efter den nya lagens ikraftträdande ske efter
de grunder som anges i denna lag.
På motsvarande sätt skall besvärsprövning som sker efter lagens ikraftträdande göras med beaktande av övergångsbestämmelserna. Det innebär
att besvär över beslut om övervakning som har fattats före lagens ikraftträdande kan fastställas av rätten inom den angivna övergångstiden på de
grunder som anges i BvL. Besvär över beslut om omhändertagande för
samhällsvård som prövas efter lagens ikraftträdande bör dock i anslutning
till bestämmelserna under 3 prövas enligt den nya lagen.

*

4.2 l<'örsfaget till lag om ändring i lagen (1%4: 167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

1

*I lagrummet har gjorts de ändringar som följer av LVU. Hänvisningarna

till BvL har ersatts med en hänvisning till bestämmelserna om värd med
stöd av LV U. Som har framhållits i de allmänna motiven bör det förhållandet att någon motsvarighet till bestämmelserna i 26 § BvL om förebyggande
åtgärder inte har tagits in i L VU, inte leda till en restriktiv tillämpning av
1964 års lag. Den principen bör även framdeles upprätthållas att de insatser
som kan ges inom socialtjänsten bör ges företräde framför påföljd för brott
av unga i åldrarna 15-18 år. Kan den unge genom socialnämndens och
föräldrarnas försorg ges de omsorger som han behöver, bör åtal som regel
kunna underfätas.
I l § i dess nuvarande lydelse används uttrycket tillrättaförande. Uttrycket. som återfinns i 25 § BvL men inte i L VU, för tanken till att de insatser
som ges inom socialtjänsten också primärt skall tillgodose samhällsskyddet. De åtgärder som skall vidtas inom socialtjänsten syftar emellertid till
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all tillgodose den unges behov av viird elkr andra omsorger och kan bara
indirekt fylla en funktion i frtiga om samhällsskyddct. Åtalsprövningen har
därför i stället anknutits till fri1gan om vilka åtgärder som kan antagas vara
Himpligast för den ungc.
fi ~
Lagrummet inncht1ller i sin nuvarande lydelse en hänvisning till bestäm-

*

*

melserna om fitalsundcrlätclsc i 69 BvL och '57 NvL. Eflersom berörda
bcstiimmclser om v~lfll enligt NvL upphör att gälla vid ikrafttriidandet av
socialtjiinstlagen. har hiinvisningcn till Nvl. utgfitt. Till 6 *har samtidigt
överförts en motsvarighct till den ätalsregcl som nu finns intagen i 69
BvL.
Ö1 ·c rg1l 11gshe.1/

*

ii 1111111•/s 1'/"

Lagen skall triida i kraf"l den I januari 1981. Enligt övcrgtmgsbestämmelserna till LV U skall i fr;'1ga om samhällsvtird som har beslutats före den I
januari 1981 BvL:s bestämmelser gitlla under en övergt111gstid av sex mänader. Det innehiir hl. a. all BvL:s bcstämmelser om vård vid ungdom svärdsskola kommer att giilla under denna övergt111gstid. I konsåvens hiirmed

*

bör bestämmclserna i o9 Bv L gälla i fräga om t1talsprövning för brott som
har begf1lts av elev vid ungdomsvMdsskola före den I juli 1981.

4.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1966: 293) om beredande av sluten
psykiatrisk vard i vissa fall

I det följande redovisas specialmotiveringar till de bestämmelser som
avviker M111 arbetsgruppens förslag och i övrigt endast om särskilda skäl
har ansetts motivera det. För övriga specialmotiveringar hänvisas till arbetsgruppens rapport. hilaga 2. m·.rni114.
R11hri/,,1•11

Lagens namn - lag om psykiatrisk värd och vrlf"d av missbrukare i vissa
fall - har till viss dcl motiverats i avsnitt 2.2.5. Hilrutöver skall noteras att
begreppet s/111e11 vfird har utgii.tt ur rubriken liksom för övrigt ur hela lagen.
Delta har skell i enlighet med LSPV-grnppens och arbetsgruppens förslag.
Motiven till dcn iindringen ges i arbetsgruppens rapport.
I~
~

Se arbetsgruppens rapport.

2*
Bakgrunden till hestämmelsen heskrivs utförligt under avsnitt 2.2 . .'i i den
allmänna motivcringen.
Frän arbetsgruppens förslag sk11jcr sig bestiimmelsen p[t tva punkter.
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!kis har det tillkommit den inskjutna satsen "liven om han int..:
kan ans..:s lida av sjukdom som avses i

I~".

dels har det tillagts ..:tt

avslutande bl enligt vilket ingripande kan ske [i ven till ~kydd för annans
personliga siikerhet eller hiilsa.
Den inskjutna satsen avser att klargöra att grund fiir ingripande enligt
lagen kan föreligga. iiv..:n om misshrukaren inte enligt vednhi.iramk liikar..:s uppfattning har kl•mmit all Sllm en följd av missbruket lida av psykisk
sjukdom. Allt givetvis umkr forutsiittning att misshrukaren i övrigt uppvisar den ht:hl1vsbild som beskrivs i fons:iuningen av best:immeh..:n. Det
kan knappast hli aktuellt all tillämpa hestiimmels..:n i fall d:ir ett tillfälligt
hruk av b..:rusningsmedel i iivermiill har föranlett ett akut <1vgift11ingsb..:hnv. D..:t förut~iitts att om missbrukaren int..: far den angivna vi1rden. d..:t
antingen skulle medföra allvarlig fara for honom sj[ilv dler för andra. I
b;1da folien m;1ste hehlw av avgiftning och psykiatrisk vard i samband med
d..:n föreligga hos missbrukaren.
Avgiftning anse~ normalt inte innefatta V<'irdinsatser av enhart psykiatrisk art. Med hiinsyn till det tillsHmd som missbrukaren befinner sil,! i n~ir
fr:1ga

0111

intagning aktualiseras och till atl det i hehovsbilden ing<1r kravl't

pii psykiatrisk viml. fiinibiitb dock att viffdcn normalt skall inkdas pi1
psykiat!"isk klinik eller motsvarande sjukhus. All v:1rden har fi.irntsatts
kunna flll·ts:itla pi1 annan slags institution efter viss tid framg:ir bl. a. av
arbetsgruppens motivering till 3

*· - Betrliffandt.> betydelsen av begreppet

"narkotika" hlinvisas till arbetsgruppt'ns motivering till 2 !i.

H
Se arhet-.grupp..:ns rapport och den allmiinna n111tivcringen. avsnitt
2.3.3.
Utiiver vad arbetsgruppen har anfört bör följandl' klarliiggande giiras.
Arbetsgruppen förutslittn att bestämmelsen skulle kunna fa den konst'k vensen att patient som har tagit-. in p[1 sjukhus m..:d stöd av d..:n h;ir lag..:n
skulk kunna beredas v:1rd inte hara p:1 psykiatrisk l..linik eller mo1svarandc
s_iuhhus utan ocksi1 pii t. ex. klinik eller sjukhus för hropp~s.iuh[ird. Som
sk~il

anför arhetsgruppen all det ;ir el\ allmlint linskem:\l att den v~ml

'>lllll

ges patient med stöd av LSPV skall knytas till patientens tillstand och inte
till kliniken eller sjukhuset.
Dt.>t fiirhi1llandet att patienter som vardas enligt LPM för sin vard fr~imst
pa v~mknheter avsedda för psykiatrisk vard hernr inte sa mycket pa
LPM: s konstruktion som pi1 bestiimmdser som llnns i den gnindJ;iggand..:
vardlagen. dvs. sjukviirdslagen. S~tlunda sligs i ::!5

* andra

stycket sjuk-

v~trdslagen att intagning int..: far liga rum för annan värd eller observation

lin s:1dan. varför sjukhuset iir avse!\, med mindre shrskilt tr:ingande omstlindighcter är diirtill. Detta liir fiir en patient som lider av psykisk sjukdom av s<\dan art och grad att han uppfyller kraven för intagning enligt I ~
LPM innebiira att han inte annat än rent undantagsvis fö· i större behov av
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kroppssjuk vanJ än <1v k valiticcraJ psykiatrisk värd. Han skall alltsti normalt vardas pt1 enhet avsedd för psykiatrisk varJ.
Skulle Jet inträffa att en patient som i och for sig uppfyller kraven p;'1
värd enligt LPM ocksil är i trängande hehov av somatisk vflrd pä annat
sjukhus eller annan klinik. skall han naturligtvis heredas s{tdan värd. I
si'tdant fall kan det vara av värde all även under tiden p<'t den st11natiska
v1\rdenhcten kunna tilHimpa LPM: s regler om kvarhtillning m. m. För
Jessa fall kan det alltsi1 - om de rent praktiska förutsättningarna fön:ligger
- vara av viirdc att en psykiatrisk konsultliikare ges befogenheten att
utöva de beslutsfunktioner snm tillkommer överliikaren pfi den psykiatriska kliniken.

4*
Utöver vad arhetsgruppen här har anfört bör följande noteras. Arbetsgruppen anför att det ytterst hlir fäkaren som bedömer behovet av undersökning. Finner läkaren vid undersökningen att förutsiittningar för vr1rd pi1
sjukhus enligt lagen föreligger blir det. sedan kravet pti ansökan har tagits
bort. ocksi1 ytterst undersökningsläkaren som bedömer behovet av att
föranstalta om intagning. Det blir allts{t undersökningsfakaren som har att
se till att värdintyget kommer till sjukhuset där intagningen skall ske. Detta
får anses följa av 3

*allmän liikarinstruktion ( l 963: 34 l) enligt vilken be-

stämmelse envar liikare är skyldig att meddela patient de riid och. sävitt
möjligt. den behandling. som patientens tillständ fordrar. När intyget har
kommit till sjukhuset. for ett iirende om ifrt'igasatt intagning av den sjuke
anses anhiingiggjon.

5-7 **

*

I 5 andra stycket och h * (järde stycket har gjorts redaktionella förändringar i förhiillande till arbetsgruppens förslag. I 7 ~ har det av arhetsgruppen tillagda sista stycket. vilket anger undantag för::! *-falL bedömts vara
obehövligt och därför inte tagits med. I övrigt hänvisas till arbetsgruppL:ns
rapport.

Första stycket i arbetsgruppens lagförslag har i stället placerats som ett
andra styL:ke.
I ett fjärde stycke har lagts till en regel. som motsvarar vad som f. n. sägs
i 10 *·nämligen att den läkare som har utfärdat vttrdintygct inte lKksä för
fatta hcslut om intagning. Frtrn denna huvudregel. som alltsti uttrycker
principen om tväläkarpri.ivning. görs undantag för de konverteringsfoll
som regleras i det nya (järde stycket av ti ~-

9§
Andra och tredje styckena i arhetsgruppens förslag har ersatts med ett

1::!4
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enda andra stycke. Innebörden lir dock densamma som tidigare. - Fiireskriftcn i andra stycket första punkten om n;immlpriivning vid fall av
knnvertering gliller enbart den situationen nlir kllnvcncring fr~m frivillig
vim.l till viin.l oberuendt: av samtycke sker inom samma klinik eller vid
sjukhus som inte ;ir klinikimldat och dtl liven om vän.lintyg och intagningsbeslut har gjorts av tvil olika läkare. Däremot far överllikaren sjlilv göra
priivningen av det fortsatta v[1rdbehovet enligt huvudregeln, om konverteringen har skett gcnom överförande från en klinik till en annan inom
samma sjukhus med stöd av 6 * lredjc stycket.
Si1dana förh~dlanden som skall föranleda nlimndprövning enligt lJ bör
slit khra för överläkaren viu intagningstillfället eller kort därefter. Han
m{1ste allts;1. som arbetsgruppen har anfört. gcnast underrätta nämnden
hlirom. Skulk iiverfakaren i tiden mellan intagningen och den dag d:1
nlimnden har all göra 9 ~-prövning finna all patienten inte fangre bchövcr
beredas v~l!"d enligt lagen hör han skyndsamt underrätta nämnuen ocbil
om dctta. Dct för dlireftcr bli nämndens sak att bedöma om nämndprövningen behöver tidigarefaggas.

*

IO

*

Den nuvarande IO *har utgt1tt. Förbudet för överläkaren att besluta om
intagning m:h göra 9 *-prövningen när han sjiilv har utfärdat vård intyg kan
nu i stället utfäsas redan i 8 * ~jän.k stycket respektive 9 *andra stycket. Under 10 *tas nu upp den regel som f. n. återfinns i 11 *·

Il

*

*

Bestämmelsen motsvarar vad som f. n. sägs i 12 LSPV. För att det inte
skall behöva uppstå något missförständ om att det endast är påföljden
överlämnande till sluten psykiatrisk värd enligt 31 kap. 3 brottsbalken
som avses i best;immclsen. så har lagrummet i brottsbalken angt:tts i stället
för ordet ''sluten". Detta uttryck har genomgående tagits bort ur lagen.

*

12

*

Som har anförts i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.2.8) kan den plan
för eftervård som socialnämnden skall upprätta tillsammans med läkaren
och patienten komma att innehålla inte bara förslag om sociala stödåtgärder utan även om fortsatta medicinska vårdinsatser. Bestämningen "den
sociala eftervärden" i arbetsgruppens lagförslag har därför ersatts med
"den eftervård som bedöms nödvändig". - Föreskriften att behandlingsplanen skall upprättas tillsammans med patienten. skall uppfattas så att
planeringsarbetet inte får ske över huvudet på honom eller henne. Vill eller
kan patienten inte aktivt medverka i arbetet kan patienten inte tvingas till
detta. Planen för då göras med hjälp av det material som står till buds och
presenteras för patienten. som har att anta eller förkasta de förslag som
planen innehåller. - Den socialnämnd som avses är nämnden i den kom-
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m11n tHir missbrukaren hiir hemma. - I övrig1 hiinvisas 1ill arnclsgruppen.,
rappnrt. 12 a

~-

141:;
Se arbetsgruppens rapport.
~

15

Arbetsgruppen har föreslagit att patienter som har hcretts v:1rd med sliid
av 2

* inte skulle vara underkastauc besliimmclserna om brevgranskning

m. m. Med hiinsyn till de intressen som besliimmclscn skall hevaka. bl. a.
siikcrhetcn pf1 sjukhuset och v<'mlresultatet. har del emellertid ansetts
kunna vara av betydelse alt ha denna riitt även gentemot missbrukarpatienterna. I bestiimmelsen har också vidtagits en del spri1kliga justeringar
jämfört med arbetsgruppens förslag. För övriga sakliga

iindringsfiir~lag

hänvisas till arbetsgruppens rapport.
16-20**
I 18 ~ andra stycket och 19

*har vidtagits ni1gra spr;ikliga föriindringar

jiimfört med arbetsgruppens förslag. För innebörden av bestiimmclscrna
hiinvisas till arbetsgruppens rapport.

*

20 a
Bakgrunden till bestämmelsen framgilr av den allmänna motiveringen
(avsniu 2.3.4). Överläkarens anmälningsskyldighd inskränker sig inte till
si1dana patienter beträffande vilka han själv är behörig all fatta beslut om
utskrivning utan gäller lika för alla patienter. Visserligen för nämnden
anses ha skyldighet att beträffande de patienter som avses i 17

* andra

stycket. dvs. främst de domstolsöverlämnade. fortlöpande pröva fr~1gan
om utskrivning enligt föreskriften i 16 ~tredje stycket. Detta utesluter dock
inte behovet av att överläkaren även beträffande dessa patienter äläggs att
med jämna mellanrum motivera varför enligt hans mening vtirdcn bör
fortsätta. Hans skyldighet att uppmärksamma nämnden pä alt en domstolsöverlämnad patient bör skrivas ut framgrir redan av 17
stycket.

21

* tredje

*

Av skiil som har framgi11t av den allmänna motiveringen (avsnitt 2.2.7)
har här i tredje stycket föreskrivits skyldighet för psykiatrisk nämnd att
pröva besvär eller annan talan som förs beträffande patient som viirdas
med stöd av 2

*. dvs. missbruksfallen, senast på fjärde dagen efter det att

framställningen kom in till nämnden. Att särskilda regler har ansetts motiverade för denna grupp av patienter beror pä den korta värdtid som är
möjlig för dessa. Det utesluter emellertid inte att alla besvär eller framställningar från patienter skall behandlas si'l skyndsamt som möjligt av nämnden (jfr 7
dernal.

* nuvarande

instruktionen ( 1966: 566) för utskrivningsnämn-
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S11m l"ramg;1r av .~..\ ~- kan n:imnden avgi1ra ~irendc lbr den korta t idsfriskn n1;i;;1e ia!..ttas m<.:'d endast 1v~1 lcJamiiter.
l\fotsvarande s!..yldighet för
dell CL'ntr;tla [1syJ..iatrisk;t n:imndcn att rriiva talan fnin 2 ~-patienter inlllll
\'iss !..11rtare tid har ink fiiröl\ri,·its.

Har psyl\i<ttrisk n:imnd ersatt iivcrHikaren vid rriivning ud1 hesl11t anµ;tL'Jidc det f11rtsatt;1 \';·1rdhd1ovet enligt Y
f;·1r talan nwt sadant heslut
enligt den 1illagda hL'stiimlllL'lsen i fiirsta styc!..et foras hos den centrala
psy!..iatri-,J..a n:imnden. Detta innehiir att ratienten-; möjlighet att föra talan
i dessa fall inskriin!..s till enhan en instans. Det inrn:biir vidare att ratienter
Slim h;1r herel ts v:1rd llled stöd av 2 ~ under s;1d;tna omstiindighetcr som
ange-.; i lJ ~andra stycket !konvertering~- lH.:h jiivsfalll inte fi1r samma riitt
till snahh rriivning -,0111 andra 2 ~-fall. l\kd hiinsyn till vi1rdrckvisiten i 2 ~
liir d11cl\ endast undantagsvis !\unna föreligga hclwv av att hereda en
patient. som har tagih in pa sjukhus ph egen hegiiran. vanl med stöd av 2 ~
i stiillet.

*·

I första styc!..L't har ocks<t lagts till en regel som möjliggör talan mot
rsykiatri-,ka niimndens heslut vid prövning enligt den föreslagna nya 20 a

*.

24. 28-JO och 32 ~*

*

JO tredje stycket har U1tt en ni1got iindrad utformning j:imfört mt:d
arhetsgruprcns förslag. I nnehörden lir dock oför~indrad. Beträffande specialn111tiveringarna till samtliga bestiimmelser. se arbetsgruppens rappnrt.

JH
I Firs111 stYcl,e1 har ji-imfört med arhetsgruppcns förslag lagts till den
11ndantagsregcl .som möjliggör för psykiatrisk nämnd att i fall som rör talan
fr<ln 2 *-ratient avgöra iircndet i förminskad sarnmansiittning. Möjlighi;:ten
att handbgga :irl~11det pit detta siitt innehiir emellertid inte ntlgot avsteg fr~tn
övriga handliiggningsrcgler. Sitlunda skall t. ex. i normalfallet patienten
och iivcrliil\arcn vara niirvarande vid namndens sammanträde. Den korta
tidrn för rrövning av patientens talan gör det ocksä nödvändigt att nämnden. sa snart ~irendet har kommit in. föranstaltar om förordnande av
offentligt hitriide för dt:n klagande (jfr förslaget till ändringar i rättshjälpslagen ).
I 1rn(i1· st_\'t'f..1•1 ges föreskrift om skyldighet för on..lförandcn all anmiila
s~tdant avgörande som har fattats i förminskad sammansättning för hela
niimnden vid dennas niista sammantriidc. Anmälan bör innehi\lla redogördse för hela iiremlct. sillcdes grunden för intagning. besvären. beslutet
och skiilcn for detta. Föreskriften om anmälan medför inte ntigon möjlighet
för niimnden att Llmpröva beslutet.

**

35. 311 a och 37
Se arhetsgruppcns rapport.
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(j, ·crt.:1l 11t.:.1·hl'sl iim 1111•/scrna

Ikraftträdandet av lagen föreslf1s ske den I januari 1981. eftersom avsikten iir att den nya

~ociallagstiftningen

df1 skall triida i tilliimpning och bl. a.

N v L samtidigt upphöra att gälla. De ändringsförslag som inte direkt har
samband med de nya reglerna rörande missbrukare har bedömts böra träda
i kraft samtidigt ~llm dessa.

4A Förslaget till lag om ändring i rättshjälpslagen ( 1972:4291

*

41

l"i'irsta 111111k11•11. Bestiimmelserna svarar i huvudsak mot vad som giiller

*

s

nu. Det bör dock uppmiirksammas att enligt 17 fjärde stycket och 20 a
LPM ges psykiatrisk nämnd en generell riitt att besluta om utskrivning
enligt lh eller 19

*LPM. I iirenden om utskrivning som pf1

s~i

sätt kommer

under niimndens prövning kan offentligt bitr:.ide förordnas.
Genom de iindringar som föreshis i LSPV kommer prövning om intagning enligt 9
i.iverläkaren.
~trots

* i vissa fall att göras av psykiatrisk nämnd i stället för av

S~i

iir bl. a. fallet niir liikare har beslutat om intagning enligt 8

att han har varit jiivig.

Det har inte ansetts att det finns anledning att i dessa fall öppna möjlighet till offentligt hitriide redan i :.irendet hos psykiatriska nämnden. Riitt till

*

llffentligl hitriide bör i likhec meLI vad som giiller när överläkaren enligt 9
L.PM har beslutat om intagning inträda först när talan förs mot beslutet.
HesUimmelserna har utformats i enlighet hiirmed.

7re<Ue fllll1ktc11. Offentligt biträde skall kunna förordnas i mt1I eller
iirendcn angilende bcredande a\' vtml med stöd av L VU. omedelbart
llmhändertagande enligt samma lag och upphörnnde av sådan vård enligt

*

lagen. Bestiimmclserna svarar mot vad som nu enligt 41 4 rättshjälpslagen
giilkr iirenden enligt Bv L. Lagrumm..:t omfattar dessutom en ytterligare
iirendegrupp. Har socialniimnden llyttat den som viinlas med stöd av L VU
friin t. ex. ett familjehem till ett annat eller till en institution skall offentligt
nirriidc kunna förordnas hos förvaltningsdomstol om talan förs mol beslutet.
()1.,.iga p1111ktl'r. L.agrurnmct svarar i övrigt mot vad som har föreslagits i

prop. 197'/l./79: 90. De :.indringar som fi.ireslf1s nu medför do1:k en iindrad
numrering av punkterna.

42

~

Fiirsta stycf..1•1. Den presumtinnsregcl som nu g~iller för utlänningsären-

den har gjorts tilliimplig pii samtliga iiremkn enligt 41

~-

Regeln inneblir att

offentligt hitr~ide skall förordnas. om det inte av omstiindigheterna framgår
att bchov av bitriidc saknas. Som har an föns i den allmiinna motiveringen
kan en s{1dan omständighet vara att neslut i lircndet inte kommer att gt1 den
cnskildc emnt.

1~8
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Det bör hiir uppmiirksammas all förh<'dlandena undantagsvis kan vara
si1dana att mynJighclen inle kan l:11a ansli1 med iiremlch handHiggning i
avvaktan pa att bitriiJe utses. Ett beslut om omedelbart omhiindertaganJe
enligt L VLI far sflledes inte fördröjas av Jen anledningen att offentligt
bitriide iinnu inte har utsells. I si1dant fall kan offentligt bitriide i n:gel
förordnas innan beslutet

11111

omhiindenagande prövas i fansriitten.

An.lru stv('/..t't. Rfide v:11·dnadshavaren m:h barnet är att anse s1lm parter i
mi·11 eller iirende enligt 41

~

3. Olfrntligt bitriide kan di1rför utses for drn1

i;eniensamt. Fördigger nwhtridiga intressen mellan dem skall offentligt
bitriide utses för si1väl vardnadshavaren som barnet. Motstridiga intressen
fi"tr regelmiissigt antas föreligga niir beslut om omhiindntagamk eller ansökan 11m värd grundas

p~1

att föriildrarna har brustit i sina omsorger 1in1

barnet. l andra ärenden har fi.iriildrarna oftast inget ht•hov av offentligt
hitriide fiir egen del.

.-13

~

Lagrummet svarar med vissa redaktionella föriindringar mot vad Slllll
föresli1s i prop. 1978/79: 90. Till första sty<:ket har emellertid forts en ny
bestämmelse. Lnligt 18 och ~4

** LPM far bl. a. niira anhöriga till patienten

ansöka om utskrivning a\· patienten samt föra talan mot iiverliikares eller
p~ykiatrisk

niimnds beslut. Det har ansetts att den som

p~1

si1 vis för fora

talan bör kunna ansöka om offentligt biträde för patienten. IX1 den "om pi1
si1 vis har talerält i mal eller iirende enligt LPM far anses inta partsstiillning
far han även fora talan nwt beslut i fräga om offentligt hitriide i s!1dant m;"d
eller iirende. Att ensJ..ild part far föra talan framg{1r av 49 ~ riittshjiilrslagen.
(i1·<·rgi'111gsh!'sti'i111111ds1·r

Enligt i.ivi:rgimgshcstiimmelscrna till LV U skall Hv L:s hestiimmeber
giilla under t•n övergimgstid av sex nH111ader. Riittshjiilrslagrn hi\r ges
motsvarande tillämpning i de mal eller iirenden for vilka FhL:s bestiimmelser pt1 s:-1 siitt skall i;iilla. Det innebiir all den vidare rätt till riittshjiilp
genom offentligt bitriide som nu inför:-. skall giilb

~iven

si1dant m:·11 eller

iirende. I fraga om omri1det fiir offc:ntligt bitriide hör bestiimmelserna i 41

~

4 oeh 5 riittshjiilpslagen i dess lydelse före den I januari 191-i I dii1:jiimte
giilla.

4.S Fiirslagcl till lag om ändring i brottsbalken
~8

kap. I ~
Skyddstillsyn ma ;'1di.imas för bnllt vart1 kan följa fi.ingelse. s;1framt det
prövas e1fmderligt att den tilltalade stiillcs under övervakning od1 mera
ingrip;inde piifiiljd Lin skyddstillsyn ej finnes påkallad.
Den som iir under aderton ;'1r mi't ej dömas till skyddstillsyn. meJ mindre
denna pi1följd finnes liimpligare lin v{ird inom "l'Cialtjänsten.
Ar det lindrigaste straff som iir stadgat för hni1tet fi:ingelse i ett ;1r eller
diiriiver. mii dömas till skyddstillsyn allenast om synnerliga skiil iiro diirtill.
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Andra .1·1yckct. Här har vidtagits en konsekvensändring av den föreslagna 31 kap. I Liksom hittills skall således tilltalad under 18 är som finnes
ha begMt brott i regel. om inte endast böter finnes böra ådömas. med stöd
av 3 J kap. I överlämnas till särskild värd. I framtiden kommer övervakning inte att kunna anordnas inom ramen för socialtjänsten. Övervakningen ersätts niirmast med en mQjlighet att i frivilliga former förordna kontaktperson. Delta kan komma alt medföra att domstolen i sitt påföljdsval i
vissa fall finner att skyddstillsyn är en lämpligare pflföljd än värd inom
SL1cialtjänsten. Jag tiinker df1 pa det fall att socialnämnd i yttrande till

*·

*

domstolen har förklarat sig avse att förordna kontaktperson men domstolen finner att övervakning behövs. I ett sädant fall kan det vara lämpligt att
i\döma skyddstillsyn i stället för att överlämna till särskild värd.

31kap.I*
Kan den som är under tjugo är och som begätt brottslig gärning bliva
förcmi1l för viml med stöd av lagen ( 1979: 000) med särskilda bestämmelser
om Vitrd av unga eller eljest enligt socialtjänstlagen ( 1979: 000). mä rätten
efter hörande av socialnämnd överlämna åt nämnden att föranstalta om
erforderlig vtird imim socialtjänsten.
Om det för den dömdes tillrättaförande eller av hänsyn till allmän laglydnad finnes p<'ikallat. mh jämte överlämnande till värd inom socialtjänsten
dömas till dagsböter. högst etthundratjugo, vare sig böter äro stadgade för
brottet eller ej.

*

Enligt 31 kap. I BrB kan rätten under vissa förutsättningar överlämna
den som har hegatt brottslig gärning till vard enligt Bv L. De ändringar som
föreslås i förevarande paragraf är i viss utsträckning rena följdiindringar till
den nya lagstiftningen p[t socialtjänstens område.
Värd enligt BvL kan avse antingen förebyggande åtgärder enligt 26 §
eller omhändertagande för samhällsvård enligt 29 §. Åtgärderna skall vidtas under förutsiittning att vissa missförhållanden som sägs i 25 § föreligger. Till förebyggande atgärder räknas hjälpätgärder som innefattar råd
och stöd. förmaning och varning. föreskrifter rörande den unges levnadsförhttllanden och övervakning. Den som har omhändertagits för samhällsvtird skall överlämnas till enskilt hem eller placeras i lämplig anstalt.
Yftrd enligt BvL skall bara komma till stånd när det är motiverat av ett
individuellt hjillpbehov. Valet av åtgärder skall i princip träffas oberoende
av den brotlsliga gärningen. R::itten har inte heller möjlighet alt inverka pti
harnav<\rdsnämndens val av påföljd. Skulle rätten anse att den åtgärd som
barnavårdsnämnden ämnar vidta inte är tillräckligt ingripande har riitten
givervis mi.~jlighet all i.stället döma till annan påföljd.
Socialtjänstlagen kommer till skillnad från BvL inte atl innehMla nf1gon
uppräkning av de vardätgärda som skall eller kan komma i fraga i vissa
situationer. De v[mlätgärder som nämns i olika sammanhang utgör endast
exempel. SocialtjHnsten bygger emellertid genomgöcnde på att värden
kommer till ständ i frivilliga former. Tvtlngsvis anordnad vård skall bara
9 Rik.1d11i:en !97<JJ80. I .rnm7. Nr I. Del C
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kunna förekL1mn1a niir beslut om della har fattats enligt den föreslagna
lagen med särskilda bestämmelser om värd av unga <L VU ).
Lika litet s1'm enligt nuvarande bestiimmdser har rätten möjlighet att
inverka p~1 valet av ;ugiird. Oel\a skall triiffas av socialnämnden tilllsarnmans med den unge och hans föriildrar. Valet av ätgiird kan avse alltifrt1n
s{1dana :\tgiirder som i BvL heniimns förebyggande till vrird i familjehem
eller annan genom socialniimndens försorg anordnad värd i särskilt hem.
För de olika vimltitgärderna har jag redngjon tidigare. Det finns här endast
anledning all erinra om alt övervakningsinstitutet kommer att upphöra. I
stället har socialniimnden möjlighet att som en stöd;'1tgiird i frivilliga former
utse kontaktperson ät den unge. Inte heller kommer socialniimnden i
fortsättningen all kunna utdela förmaning eller varning eller meddela föreskrifter rörande den unges levnadsförhttllanden.
Beträffande illderskategorin mellan 15 och 18 hr bör även i fortsättningen
den principen gälla att titgärder mot lagövertriidare i denna i\ldersgrupp
skall ske inom socialtjänsten och inte inom kriminalvtmlcn. Det är inte
avsett att ändra den praxis som har utvecklat sig för päföljdsval beträffande denna äldersgrupp. Eftersom m~jlighet till övervakning inte finns inom
den sm:ialtjänst som kommer att föreslf1s. kan dol.'.k en viss förskjutning
ske mot påföljden skyddstillsyn. Jag bedömer dock inte att denna möjlighet kommer al\ behöva utnylljas i nägon niimnvärd utsträckning. När det
gäller lagöverträdare i ftldern över 18 är kan värd enligt Bv L förekomma
endast under jämförelsevis snäva förutsättningar. Detsamma gäller beslut
om värd enligt LVU för den som är i tildern 18-20 ttr. I förslaget till LVU
saknas visserligen en direkt motsvarighet till hestämmclsen i 25 ~ andra
stycket BvL som inskränker möjligheterna att omhänderta den som efter
fyllda 18 är har gjort sig skyldig till brottslig gärning. Som jag tidigare har
pi'lpekat innehär emellertid detta inte att vard inom socialtjänsten med stöd
av LVU skall ges en vidare tillämpning vid brottslig gärning än vad BvL har
i dag. Inte heller beträffande aldersgruppcn över 18 år är någon förändring
av nu gällande praxis för päföljdsval avsedd. Jag vill dock betona att om
socialnämnd har förklarat att en tilltalad i denna åldersgrupp inte kan bli
föremäl för värd enligt L VU det endast undantagsvis och vid förhållandevis ringa brottslighet kan bli aktuellt att överfamna honom till vård i frivillig
form enligt socialtjänstlagen.
Liksom f. n. skall det ankomma på domstolen att bedöma om den tilltalade kan bli föremål för vård med stöd av L VU eller i frivilliga former inom
socialtjänsten. Vad gäller frivillig vård inom socialtjänsten har domstolen
därvid först att konstatera om ett behov av sådan värd föreligger och
sedan, om så är fallet. huruvida den unge eller hans föräldrar verkligen
avser att frivilligt underkasta sig den vård som socialnämnden har bedömt
nödvändig.
Värd med stöd av L VU upphör senast när den sexmånadersperiod löper
ut som pågår när den unge fyller 20 år. Vid sitt val av påföljd har domstolen
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si1kdes all noga beakta om \ädan viirJ pi1 ell meningsfyllt

s~itt

kan

kumm~1

till stand dessförinnan eller om förutsiittningarna är sildana att enligt LVL'.
viirdcn kan forsätta iiven efter det att den d(imde har fyllt 20 i1r. Om v~1rden
beriiknas till viisentliga delar iiga rum efter det att den dömde har fyllt 20
~tr,

biir annan paföljd än överliimnande till värd i regel viiljas.

Friiga om att överliimna den som har fy lit I 8 ftr till vltrd inom SlH.:ialtjiinsten torde framför allt kunna uppkomma i fall diir n~1gon som pii grund av
tidigare kriminalitet iir föremf1l för v~ml med stöd av LYLJ lagförs for nya
brott efter fyllda 18 i·ir.
För att domstolen skall kunna bedöma om överHimnande hör ske eller
annan pMöljd beslutas, mä~te domstolen ha tillglmg till uppgifter om den
unges förhitllanden. tidigare vidtagna ätgärder 01.:h den värd
niimnden avser att anordna (jfr 2

s andra sty1.:ket

Sllfll

social-

LV lJ ). Det finns d~irför

anledning att starkt understryka att socialnämnden i sitt yttrande till domstolen ingticndc bör redogöra hiirför.
38 kap. 2 ~
Har domstol överlämnat nägon till vtm.l inom so1.:ialtjiinsten men finnes
diirefter att värden ej kan genomföras med den dömdes samty1.:ke eller, vid
prövning i därför stadgad ordning, att i lag angivna förutsiittningar brister
for vård av det slag som socialnämnd i yttrande till domstolen förklarat sig
ämna anordna, äger efter ansökan av aklagare den rätt som först dömt i
målet undanröja förordnandet om överlämnande till vård och döma till
annan påföljd för brottet.
Ändringarna i paragrafen har utformats så att den generellt gäller allt
överlämnande till vård inom socialtjänsten. Sådan vård kan. med de undantag som framgar av LVU, anordnas endast i frivilliga former. Man
måste därför räkna med möjligheten att den dömde efter domen ångrar sig
och vägrar att medverka till att förutsatt vård kommer till stånd. McJ tanke
härpf1 anges i paragrafen att påföljdsfrågan kan tas upp på nytt, om värden
ej kan genomföras med den dömdes samtycke. Vidare har föreskrivits att
päföljdsfrågan fär omprövas, om det vid prövning i därför stadgad ordning
visar sig att i lag angivna förutsättningar brister för vård av det slag som
so1.:ialnämnden i yttrande till domstolen har förklarat sig ämna anordna.
Härmed avses att den planerade vården inte har kunnat komma till stttnd
med stöd av LV U därför att någon i denna lag angiven förutsättning inte
har varit uppfylld. Det bör dock understrykas att det förhållandet att
tänkta vardatgärder av mindre ingripande beskaffenhet efter domen visar
sig inte komma till stånd inte alltid bör föranleda att påföljdsfrågan tas upp
på nytt.
Enligt 6

*kungörelsen ( 1964: 740) med föreskrifter för åklagare i vissa

brotlmål åligger det åklagare att i fall då någon av domstol har överlämnats
till värd enligt BvL inhämta upplysning om vilken vård som har anordnats.
Uppkommer fråga om att ådöma annan påföljd enligt 38 kap. 2

*BrB skall
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{1klagaren ofönlriijligcn vidta erforderliga i1tgardcr. Ni1gon skyldighet all
utan siirskilJ begiiran fnm itklagan: rarrortera vidtagna l1tgiirder kommer
~ivila

inte all

sol:ial!jänstcn. Det kommer i annat sammanhang att föresläs

*

att 6 nyssniimnda kungörelse iindras som en konsekvens av den nya
utformningen av .~I kap. I ~ 13rl3. Det kan i det sammanh~rngct finnas
anledning att niirrnare överviiga om kontrollen kan göras effektivare.

01·crgi'i11gshl'.1/ ii 111111c/.1em11
I. Denna lag triider i kraft den I januari 1981.
2. Vad i denna lag stadgas skall. med det undantag som kan följa av 3.
liga tilhimpning iiven p{1 giirning som har begt1tts fore den I januari 1981.
3. Har barnavärdsniimnd fiire den I januari 1981 beslutat om omhiindcrtagande för samhiilhvtird far. om vfaden vid tiden för domen består. 31
kap. I i dess äldre lydelse tilliimpas till utgtmgen av juni 1981.

*

Angäende 3, se spcl:ialmotiveringen till övergångsbestämmelserna till
LVU punkt 2. Bestiimmclsen vid 3 har föranletts av önskemälet att fä en
samordning till ständ av domstolarnas och socialnämndernas handlande
under övcrgtmgen till LV U. Att observera i förhållande till punkten 2 i
överg1mgsbestämmc\sen till L VU är dm:k att

best~immelsen

vid 3 endast

gör undantag for det fall att barnavardsnämnd har beslutat om omhändertagande för samhällsvärd.

5 Hemställan
Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över förslagen till
I. lag med särskilda bestämmelser om värd av unga,
2. lag om ändring i lagen ( 1964: 167) med särskilda bestämmelser om
unga lagöverträdare,
3. lag om ändring i lagen (1966: 293) om beredande av sluten psykiatrisk
värd i vissa fall.
4. lag om ändring i rättshjälpslagen ( 1972: 429),
5. lag om ändring i brottsbalken.

6

Beslut
Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan.
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Bila!:" I
Socialutredningens lagförslag
Förslag till
Lag med särskilda bestämmelser om vård m· underarig
Härigenom föreskrives följande.

Bacdandc m· 1·1/rd

*

J
Underfö"ig som ej kan ge~ behövlig vfird pf1 annat sätt skall beredas
v{1rd med stöd av denna lag om
I. brister i omsorgt:n om den underårige eller annat förhällande i hemmet medför fara för hans hälsa eller utveckling eller
2. den underfirige utsiitler sig för allvarlig fara i sfidant hiinseemlc genom missbruk av beroendeframkallande medel. brottslig verksamhet eller
annat därmed jämförbart hetcende.

*

2
Värd enligt denna lag beslutas a~· länsräll efter ansökan av sm:ialnämnd.
Ansökan skall innehhlla en redogörelse för den undert1riges situation.
tidigare vidtagna ätgiirder och den vård som socialnämnden avser att
anordna.

*

3
I beslutet skall anges den tid under vilken vård enligt denna lag fangst
fär best~1. Denna tid far ej överstiga tre mhnader frän det vfaden inleds.
Uinsrätten kan dock förordna att vtird som har beslutats pä grund av
forhällanden som anges i I ~ I far bestf1 under längre tid eller tills vidare.
Uinsrällen far förordna om omedelbar verkställighet av beslutet.

*

4
Uinsriitlens beslut om värd förfaller. om socialnämnden ej inom 14
dagar frbn del att ninsrällcns beslut har kunnat verkställas vidtagit iitgiird
för all bereda den underärige värd utom hemmet. Är den underiirige ej
omhiindertagen enligt denna lag. räknas tiden frtin det den unge varit
tillgänglig för vtlnJ.

*

**·

5
Om srn.:ialnämndens befogenheter ges föreskrifter i 12- 14
Betriiffande vtirdens innehMI och utformning gäller i övrigt bestämmelserna i
socialtjänstlagen ( 1978: 00).
6 § Nlir v~1rd enligt denna lag ej liingrc behövs. skall den förklaras avslutad. Beslut om delta fallas av socialnämnden.
Har förordnande enligt 3 andra stycket meddelats. skall socialnämnden inom ell [1r th1n dagen för verkställighet av beslutet och därefter
rirligen rröva om vi1rd enligt denna lag alltjämt skall bestå.
Viird som har beslutats med stöd av denna lag skall upphöra senast n~ir
den unge fyller 18 iir.

*

0111edelh11 /'/ 11111 hii ndert aga 11li e
7 § Socialnlimnden for omedelbart omhändertaga undcrtirig om
del är sannolikt att den 11ndcrttrigc behöver beredas vfad enligt denna lag
samt
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länsriittens lieslut ej kan <1vvak1as med hänsyn till risken för den underäriges hiilsa elkr u1veckling eller 1ill <111 den fortsat1<1 utredningen allvarligt
kan försvt1ras eller vidare f1tgiirder hindras.
Kan sol:ialnämnJens ticslut om omhändert<1gande ej avvaktas, för beslut
om omhändertagande fattas av nämndens ordförande eller annan ledamot
som nämnden har förordnat. Beslutet skall anmälas vid nämndens niista
sammantrLide.

*

8
Beslut om omedelliart omhiindcrlagande skall underställas länsrätten
för prövning senast fyra dagar efter det beslutet fattades.
Underställt heslur skall av länsrätten prövas sit snarl det kän ske ol·h,
om synnerligt hinder ej föreligger. im1m fyra dagar frän det handlingarna
inkom till riitten.
Har understiillning ej skett inom föreskriven tid. fö1faller heslutet.

*

9
faststiillcr länsrättcn beslutet. skall socialnämnden senast inom t va
ved.lir cf\er det omhiindertagandet skedde ansöka hos länsrätten om all
den undcrärige skall beredas v;1nl enligt denna lag. Om särskilda skiil
föreligger. for liinsriitten pit nämndens begäran förlänga denna tid till högst
fyra vel"kor.
Fiireligger ej liingre skäl för omhiindertagande eller har ansökan om vård
ej gjorts till länsriitten inom den angivna tiden. skall omhändertagandet
genast upphöra.
!faktas den underfö·ige. förfaller beslukt om omhändertagande.

Lii11srii11e11s 1m"ir11i11g
10
Mäl enligt denna lag skall prövas skyndsamt.
Är den um.leri1rige omhändertagen. skall förhandling i mitlet htlllas inom
en vecka frtm det ansökan om vtml inkom. Denna tid för förlängas om
y!terligarc 111redning eller annan siirskild omständighet gör det nödvändigt.

*

l l ~ Mtd om v;1rd enligt denna lag skall av länsriillen avgöras vid muntlig
förhandling.

Soc ·ia /11ii11111dC'11.1· hl'.fi 1RC'11 hc t tr
12
Beslut om omhändertagande eller beslut om värd enligt denna lag
medför riitt för sol"ialnämndcn all bestämma hur varden skall ordnas och
var den unge skall vistas under viirdtiden.
V:1rden hör sf1 snart som möjligt förläggas till den underitriges hem.

*

*

13
Socialniimnden eller den i1\ vilken nämnden har anförtrott v1trden
skall ha uppsikt över den underi\rige samt. om det behövs för vitrdens
genomförande. bestiimma om hans personliga förMllanden. Den under{1rige för underkastas den begränsning av rörelsefriheten som är nödvändig
för att genomföra v<'.lrden. Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter
h;irom.

*

14
Om det är nödvändigt med hLinsyn till ändamålet med vård eller
omhändertagande enligt denna lag. far socialnämnden meddela föreskrift
betriiffande förälders eller annan vårdnadshavares umgänge med den underärige eller bestämma all den underåriges vistelseort ej skall röjas för
denne.
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Övriga bestämmelser
15 § I mål eller ärende enligt denna lag får läkare förordnas att undersöka
den underårige.
.
Om det är nödvändigt för undersökningens genomförande, fär rätten
eller socialnämnden förordna att den underårige skall inställas till undersökningen genom polismyndighetens försorg.
16 § I kallelse av enskild part till förhandling i mål enligt denna lag fär
rätten utsätta vite. Uteblir part som har kallats att vid vite inställa sig
personligen vid förhandlingen, får rätten förordna att han skall hämtas till
rätten antingen omedelbart eller till senare dag.
17 § Polismyndighet skall på begäran av socialnämnd eller av ledamot
eller tjänsteman som nämnden har förordnat lämna handräckning för att
genomföra beslut om vård eller omhändertagande enligt denna lag.

18 § Talan mot socialnämndens beslut föres hos Uinsrätten genom besvär. om nämnden
I. i fall som avses i 3 § andra stycket avslagit framställning rörande
underi\rigs placering i visst hem.
2. avslagit framställning om vårdens avslutande,
3. med stöd av 14 § meddelat föreskrift beträffande umgänge med den
underårige eller vägrat att uppge hans vistelseort.
Mot länsrätts beslut om läkarundersökning enligt denna lag får talan ej
föras. I övrigt gäller i fråga om besvär mot länsrätts beslut bestämmelserna
i förvaltningsprocesslagen (I 971: 29 I).
Denna lag träder i kraft den

2

Förslag till

Lag om ändring i rättshjälpslagen (1972: 429)
Härigenom föreskrives att 41 -45 §§ rättshjälpslagen skall ha nedan
angivna lydelse.

Föreslagen lydelse

Nurnrande lydelse

41 §
Offentligt biträde kan förordnas i mål eller ärende
I. hos utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden angtiende intagning enligt 8 eller 9 §eller utskrivning enligt 16 eller 19 §Jagen (1966: 293)
om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall.
2. hos beslutsnämnd eller psykiatriska niimnden angående inskrivning i
eller utskrivning från vårdhem eller specialsjukhus enligt lagen ( 1967: 940)
angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda eller placering av
särskolelev enligt 28 § samma lag.
3. hos förl'tlltningsdomstol an3. angående m-.~lutande ai· 1·tlrd
gående 11·ångsin1aw1ing i allmiin
enlig! lagen (1978:00) med särskil1·c/rda11stalt för alkoholmissbrukare
da beslämmelser om 1·tln/ m· unc>n/igt 18 eller 55 9 lage11 (1954: 579) derårig,
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Fiiresluge11 lyddl't'

0111 11_1·ktcrltct.1Tiircl dler /.;1·or/111/lw1clt' e11/ig1 45 ~ sw1111111 la;:.
4. a11g1ic11clc 0111hii11clatagu11dt'
.fi"ir samltiifl.fftlnl 1'11/igt 29 ~ hama1·ii rdslugt•n (/ <)60: IJ7 I elll'I' 11trcci11i11g enligt 30 -~ s11111111a lag eller
1111g1ic11cle såcla11 sa111hiill.1Tlircls
slutliga 111111hiira11de enligt 42 ~
swn 111 u I ag.
5. hos .f('in·ul111i11gsc/0111.1·10/ a11gdt'ntie i111ag11i11g i dia 111skrirni11g
frti11 1111gdom.l'l'årdss/..ola enlii;t hur11m·1irclslagt'11 ( 1960: Y7J.
6. hos utlänningsniimnden enligt utlänningslagen ( 1954: 193).
7. ang~1ende förpassning eller utvisning enligt utlänningslagcn
(1954: 193),
8. angf1ende avvisning enligt utlänningslagcn t 1954: 193). dock ej hos
polismyndighet, såvida icke utlänningen enligt 35
samma lag hållits i
förvar längre än en vecka.
9. angående verkställighet enligt utlänningslagen (1954: 193). om underställning skett hos centrala utlänningsmyndigheten med stöd av 58 andra
stycket eller hänskjutits dit med stöd av 58 S tredje stycket samma lag eller
om utlänningen enligt 35 § samma lag hållits i förvar längre iin en vecka.
10. angående uppehållstillständ, om utliinningsnämndens yttrande pt1
grund av 12 *första stycket utlänningslagen ( 1954: 193) skall inhiimtas.
11. angående föreskrifter som meddelas enligt I 0 ~, 34 ~ eller 51 ~ f cm te
stycket utlänningslagen ( 1954: 193).
12. angäende hemsändande av utlänning med stöd av 71 §första stycket
utlänningslagen (1954: 193),
13. angäcnde förverkande av villkorligt medgiven frihet enligt 26 kap.
brottsbalken,
14. ang1iende återintagning i anstalt enligt 29 eller 30 kap. brottsbalken.
15. angående verkställighet utomlands av frihetsberövande påföljd enligt lagen ( 1963: 193) om samarbete med Danmark. Finland. Island och
Norge angående verkställighet av straff m. rn. eller lagen ( 1972: 260) om
internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmillsdom.
16. angftende utlämning enligt lagen (1970: 375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller
behandling.
17. angående kastrering enligt lagen ( 1944: 133 lom kastrering, om giltigt
samtycke till åtgärden ej liimnats,
18. hos regeringen enligt I§ andra stycket lagen (1975: 1360) om tvl\ngsåtgärdcr i spaningssyfte i vissa fall.
Of]t'ntligt hiträde skall alltid .f('irordnas 11iir fråga 11ppl.:om111er hos
socialnämnd om omedelbart omhii11dertaga11de eller beredande m·
i·iircl enliRt lagen (/978:00) med
särskilda bestämmelser om d1rd m·
underårig.

*

*
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Fiirc·slag1·11 l1dd1"

Offentligt hitriidc t'l11ig1 41 ~ .fi"ir.11.fff..1·1 skall utses fiir den som
;·11giirden aVSL'r. om det hchi.i\ s för
tillvaratagandl' av dennes riitt. Vid
hcdiimningen av hdlllVd skall siirskilt beaktas lllll i v;isentligt h;insecnde motstridiga sakuppgifll'r liimnats under utredningen eller hL·tydelsdulla sakfii1fotllandcn i övrigt
iir oklara.

Ofkntligt hitr;idc skall utses for
den som {1tg;irdcn avser. om det behövs fiir tillvaratagande av dennes
riitt. \'id hcdiimningcn av hchllVcl
skall <irskilt beaktas llm i v;iscntligt hiinsccntk motstridiga sakuppgifter liinrnats under utredningen eller hctydcbdulla sakförhidlandcn i
(ivrigt iir oklara.

.1/a

(if.fr111iig1hi1riicl<'1'111ig1 -11 ~ .fiirs1<1 .11_1.-f..!'1 3 dia andru .1l.1Tf..!'I
111.1<·.1 .fiir hume/ och .fi"iriildmnw di<·r a11111111 1·iin/1111d1/im·11rc g<'lllt'll.1a1111. ()/.fr111/ig1 hilriiclc /..u11 ii1'1'11
111s1·s .1iir.1/..il1 .fi'ir ji"iriilclruma dia
1111111111 1·11 rc/11 il els /1111 ·il rc•.

Offentligt bitriide förordnas av
riittshjiilpsniimnd efter ansökan av
den som ittg;irden avser eller anmiilan av den myndighet sLim handliigger miilct eller iirendet. I iiremle
hos regeringen för anmälan göras
av chefen fiir del statsdcpartemenl.
till vilket iirendet hör. eller av tjiinsteman som departementschefcn hcstämmer.

Offrntligt hitriide förordnas av
riittshj;ilpsniimnd. 0111 1'.i <11111111

.fi"i(ia
111111,fr

111·da11 .1iig.1. Fiinm/111cclcld11s dkr ansökan av

a1· 1·ac/

den som itlgärden avser eller anm;ilan av den myndighet som handliiggcr mr1let eller ärendet. I iircndc
hos regeringen far anmiilan göras
av chefen for det statsdepartement.
till vilket ärendet hör. eller av tjiinsteman som dcpartementschcfen bestämmer.
Föwrdnande giiller iiven niir talan fullföljes elll'r meddelat beslut underst;illcs annan myndighets prövning eller saken överliimnas till annan myndighets avgörande.
Ansökan eller anmälan upptages av den riitlshjiilpsniimnd inom vars
verksamhetsomrade den som t1tgiirden avser är bosal\ eller. i fri1ga om den
som ej iir hosatt i landet, av den rättshjiilpsn~imml som regeringen bestämmer.
Ansökan eller anmälan far upplagas av annan rättshjtilpsniimnd än som
följer av tredje stycket. om nämnden finner särskilda skäl föreligga.
Of.k111/ig1 hitriiifr i n11// e//a
iirendc s11111 a1'.11·s i 41 ~ .fi"ir.lfa
slycket 3 l'ill'I" andra styc/..c·t .forord-

nas 111· lii11srii11. Bc.11ii111111dsema i
fiirsta -tredje slrckcna iiga cliin·icl
1111 I/SI ·11rw1t/c Ii//ii111p11i11g.

44
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Har den som fttgärden avser till offentligt biträde själv föreslagit nägon
som är lämplig, skall denne förordnas. om ej hans anli1amle skulle medföra
avsevärt ökade kostnader eller i övrigt särskilda skäl föranleder annat.
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N111·11n1111fr

lydelse

Fiires/agen lydelse

I fri'1ga om offentligt bitriide äger bestiimmdserna i 21 *andra LH:h tredje
styd.ena. 22 första och andra styckena samt 23 motsvarandi: tilllämpmng.
Er~~ittning till offrntligt biträdi:
Ersättning till offentligt biträde
faststl"1\\cs av riittshjälpsnii.mnden
fastställes av rättshjälpsnämnden
od1 utg{ll' av allmänna medel.
och utgär av allmänna medel. / 1111//
e/la iirendc .10111 a1·se.1· i 41 ~ f('jrsta
.1·1ycke1 3 eller andra .1·1yc/..1•1 .f(iststiillcs crsii1111i11ge11 m· /ii11srii1te11.

*

*
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I m{d eller iirendc som avses i 41

* f?tr offentligt biträde

föranstalta
om ~:1dan utredning som är skäligen
pi1kallad för tillvaratagande av dens
rli\\ som ätgärden avser och som ej
kan erhållas genom myndighet som
handlägger mälet eller ärendet. Har
offentligt biträde ej utsetts. för
riittshjälpsnämnd som avses i 43
pi'.t ansökan av den som åtgärden
avser besluta om utredning.

*

Den som efter beslut av offentligt
biträde eller rättshjälpsnämnd medverkat vid utredning har rätt till ersättning av allmänna medel enligt
bestämmelser som regeringen meddelar. Ersättningen fastställes av
rättshjälpsnämnden.

*
I mål eller ärende som avses i 41
§ far offentligt biträde föranstalta

om sådan utredning som är skäligen
påkallad för tillvaratagande av dens
rätt som åtgärden avser och som ej
kan erhållas genom myndighet som
handlägger målet eller ärendet. Har
offentligt biträde ej utsetts. far
rättshjälpsnämnd eller liinsriill som
avses i 43 på ansökan av den som
åtgärden avser besluta om utredmng.
Den som efter beslut av offentligt
biträde eller rättshjälpsnämnd eller
/ä11srä11 medverkat vid utredning
har rätt till ersättning av allmlinna
medel enligt bestämmelser som regeringen meddelar. Ersättningen
fastställes av rättshjälpsnämnden
eller länsrä11e11.

*

Denna lag träder i kraft den

3 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1966: 293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall
Härigenom föreskrives i fråga om lagen (1966: 293) om beredande av
sluten psykiatrisk vård i vissa fall
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 12 a §. av nedan angivna
lydelse.
dels att rubriken närmast före 13 § skall sättas närmast före 12 a §.

12 a § Har någon som missbrukar beroendeframkallande medel intagits på
sjukhus med stöd av denna lag, skall överläkaren eller den han bemyndigar
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med raticntens samtycke umkrriitta sm:ialniimnden om raticnten har hehov av sociala stöd- och hjiilrinsatser som ii;;ke liimrligen kan ges genom
sjukvt1rdshuvudmannens försorg.

Denna lag lriider i kraft den

4

Förslag till

Lag om ändring i brottsbalken
Hiirigenom föreskrives i fdga om hrottshalken

*

dels all 31 kar. 2 skall urrhöra att gälla.
elds all 31 kar. I ~ och 38 kap. 2 ~ skall ha nedan angivna lydelse.
N111·1Jr111ule lycid.1c

Fiire.1/;1gen lydelse
31 k;1p.

.1·,/.10111

Ar ntlgo11. som begtitt hrnttslig
giirning. i heh111· m· 1·,)n/ i1111111 social1jiins11·11. m~1 riitten. efter hörande av .wcialnii11111cl. överliimna ät
niimnden all föranstalta om erforderlig vi·1rd .

stalta om erforderlig värd.
Om det för den dömdes tillriittaförande eller av hänsyn till allmiin
laglydnad finnes rrikallal. mi\ jämte
överlämnande till viird enligt harnm·ilrd.1/age11 dömas till dagsböter.
högst etthundratjugo. vare sig böter
iiro stadgade för brottel eller ~i-

Om det för den dömdes tillriittaförande eller av hänsyn till allmtin
laglydnad finnes pt1kallat. m~i jämte
överfamnande till viird i110111 .10cial(jii11s11•11 dömas till dagsbi.iter.
högst ctthundratjugo. vare sig böter
iiro stadgade för brottet eller ej.

/\an den som begiitt hrottslig giirning hlirn J('ire111lil Fir 1·1/n/ enligt
bam111·1/rd.1/ag1·n. mr1 riitlen. efter
hörande av hamm·1lrd1nä111nd eller. i ji-1iga 0111 den .1·<1111 iir ins/,.ri1·1'n
ch·1· 1·id 11ngdo111.1·1·1/rd.1s/..11-·
la. s/,.olans .1·1_\Tl'lse. överlämna ftt
nlimnden eller styrd.~e11 att föran-

38 kap.

Har domstol överfamnat nf1gon
till vMd rnligl ham111·iird.1lagen d/er lagen om 11_v/.:.1erhc1.1·1·ärd men
finnes. vid rrövning i diirför stadgad ordning, all i lag angivna förutsättningar ic/,.c .flirc/igga .fi'ir s!id11n
1·linl eller värd av det slag som har-

na1·ard.rniimnd eller n_d1erhe1s11ii111nd i yttrande I ill domstolen förklarat sig ämna anordna. äger \!fter

Har domstol överlämnat nilgon
till Vitrd inom social(itins1cn men
finnes diirc.fier all 1·årcle11 i:i hm ge-

110111.fi'ims ml'd dl'n diimdl'.\' sumtyde ellN. vid prövning i därför
stadgad ordning. all i lag angivna
/Jristl'r för v~1rd av
dl!l slag som social11ii11111cl i yttrande till domstolt!n förklarat sig iimna
anordna. ~iger eftl!r ansökan av

föruts~ittningar
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N11l't1ra11dt lydelse

FäreslaRl'll lydelse

ansökan av t1klagare den rätt som
först dömt i mMet undanröja förordnande\ om överlämnande till
vfird och döma till anmm påföljd för
brottet.

[1klagare den rätt som först dömt i
mtllct undanröja förordnamlct om
överlämnande till v:\rd rn.:h döma
till annan pMöljd for brottet.

Denna lag träder i kraft den
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SOCIALDEPARTEMENTET

VÅRD UT AN SAMTYCKE
INOM SOCIAL VÅRD
OCH SJUKVÅRD
Rapport från
särskilt tillkallad arbetsgrupp

Ds S 1978: 8
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Till statsrådet och chefen för socia1departementPt
Genom beslut den 21 september 1977 tillkallade chefen för socialdepartementet en siirskild arbetsgrupp med uppgift att på grundval av bl. a.
socialutredningens förslag och remissbehandlingen av detta redovisa ett
beslutsunderlag for regeringens stiillningstagande i frågor om vård utan
samtycke inom socialvärd och sjukvård, m. m.
Till arbetsgruppens ordförande förordnades departementsrådet Lars
Grönwall, socialdepartementet. och som ledamöter departementsråden
Nils Magnusson. socialdepartementet, och Bo Svensson, justitiedepartementet. samt byråchefen i socialstyrelsen Börje Langton. Till sekreterare
åt gruppen förordnades hovrättsassessom Anders Thunved. sakkunnig i
socialdepartementet.
Till arbetsgruppen knöts en referensgrupp med företrädare för de fyra
största politiska partierna. socialstyrelsen. Landstingsförbundet och
Svenska kommunförbundet samt LO. TCO och SACO/SR.
Arbetsgruppen har hållit ett flertal sammanträden med referensgruppen.
Vidare har kontaktmöten hållits med företrädare för Svenska psykiatriska
föreningen och olika klientorganisationer.
Arbetsgruppen överlämnar härmed sin rapport. Huvudpunkterna i förslaget har utarbetats efter samråd med referensgruppen.
Till arbetsgruppens förslag har fogats särskilt yttrande av Hörje Langton.
Gruppens uppdrag är därmed slutfört.
Stockholm i maj 1978.
LARS GRÖNW ALL
NILS MAGNUSSON

BO SVENSSON

BÖRJE LANGTON
ANDERS THUNVED
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Sammanfattning
Sedan åtskillig tid diskl1terar man i v{irt land om det är riktigt och
lämpligt att genomföra vårdåtgärder med tvang. Särskilt livlig har diskussionen varit i fråga om socialvärden. Under hela den tid, 1968-1977. som
socialutredningen arbetade stod dessa frågor i förgrunden i socialvi\rdsdebatten.
När socialutredningen på hösten 1977 avslutade sitt arbete och överlämnade sitt slutbetänkande (SOU 1977: 40 J Socialtjänst m.:h socialförsäkringstillägg, var meningarna även inom utredningen delade i tvt111gsfrägan.
Visserligen rådde enighet om att all socialvärd bör bygga pil frivillig grund
om man vill nä ett gott resultat och ett förtroendefullt samarbete. Att trots
detta regler om vård utan samtycke inte kan undvaras inom socialvärden
då det gäller barn och ungdom under en viss ålder var man också överens
om. Däremot delade sig uppfattningarna när det gäller behovet av att
behålla möjligheter till tvångsingripanden mot vuxna missbrukare inom
socialvärden. Utredningens majoritet hävdade att de vårdåtgärder som
beträffande vissa vuxna missbrukare trots allt kan bli nödv~indiga att
genomföra utan samtyåe för att rädda liv. kan vidtagas inom ramen för
lagen (1966: 293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall
<LSPY). En rninoritet inom utredningen stödde emellertid ett alternativt
framlagt försh1g till lag med vissa bestämmelser om värd inom socialtjiinsten för den som genom missbruk av beroendeframkallande medel är i
trängande behov av värd och vars behov inte kan tillgodoses pf1 annat sätt.
Arbetsgruppen tillkallades för att redovisa ett bcslutsunderlag för regeringens ställningstagande i frågorna om vård utan samtycke inom socialvård och sjuk värd m. m. Arbetsgruppen skulle därvid bedriva sitt arbete ptt
grundval av socialutredningens betänkande m:h de remissyttranden över
detta som kom in men även rtl grundval av en utredning för översyn av
LSPV, som har genomförts av en expertgrupp inom socialstyrelsen (Lag
om viss psykiatrisk vård. Socialstyrelsen redovisar 1977: 14). Arbetsgruppen fick till uppgift att lämna förslag om i vilka former det akuta behovet av
värd av vuxna missbrukare av beroendeframkallande medel skall fyllas när
den vårdbehövande inte vill lämna sitt samtycke till värden. Arbetsgrurpen skulle sarntidigt se över rättsreglerna inom LSPV.
Av de siffror över utvecklingen inom socialvården och ajukvt1rden som
vi redovisar i rapporten (avsnitt 2.2) framgår att tvångsvänlen sedan
många ttr tillbaka kontinuerligt minskar inom bäde barn- och ungdomsvttrdcn och nyktt:rhetsvttrden och den psykiatriska vården. När det gäller de
vuxna missbrukarna tyder siffrorna på att man i dag har alkoholmissbrukare intagna för behandling med stöd av LSPV i minst samma omfattning
som med stöd av nykterhetsvårdslagens tvångsregler. Till bilden hör vidare att det vid sidan av socialvårdens traditionella värdinstitutioner ptt
senare år har vuxit fram nya vttrdformer. Vid de omkring 140 alkoholpoli-
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kliniker som finns i landet tar man exempdvis i dag emot !ler patienter för
viird än som förckomnH:r inom hela den traditionella nyktcrhctsv:irdcn.
Nya vtinlinstitutioncr i form av kollektiv och hehamllingshem har ocksr1
utvecklats framför allt i enskild regi. bl. a. av klicntorganisationerna. Slirskilt betydelsefull h~1r utvecklingen varit i fritga om vi"trden av narkotikamissbrukare.
Remissbchandlingen av socialutredningens förslag visar all meningarna i
fr~tga

om tvfmgsvt1rd av vuxna missbrukare lir starkt delade. Ofta har
röstning skett och heslut om remissvarets utformning pf1 denna punkt
fattats med knapp ri.istiivervikt. Atskilliga instan~er har inte velat ta ställning utan framfört önskemi\I om en övergripande ny utn:dning, glirna med

parlamentarisk förankring. för översyn av tvftngsreglerna inom soeialvtml.
sjukvftrd m:h kriminalv{1rd. Diiremot iir remissopinionen mindre splittrad i
fräga om vi\rden av ung;1. Således iir man övcrvligandc kritisk till socialutredningens förslag om en fast övre åldersgriins vid 18 fa. Remissinstanscrna lir hl. a. oroliga för att förslaget skall komma att leda till en icke
önskvärd överströmning till kriminalvården och till den psykiatriska vf1rden. Stark kritik riktas oeksii mot förslaget om en i princip fixerad vtmltid
om tre mttnader.
Frf1gan om tvång inom sociallagstiftningen iir sålunda fortfarande i hög
grad kontroversiell. Inom arbetsgruppen anser vi dock att man ur remisssvaren kan läsa ut en övervikt för dem som är beredda all avskaffa det
sociala l vänget mot vuxna. Anhängarna av fortsatt tvfmg utgör dock otvivelaktigt en stor och betydelsefull grupp.
Att remissutfallet präglas av starka motsättningar är naturligtvis ett
förhållande som inte har underlättat värt ställningstagande. Med socialutredningens fiirslag om en framtida socialtjiinst byggd pä respekt fiir människornas sjlilvbestämmanderlitt och integritet har emellertid enligt vår uppfattning den socialpolitiska utvecklingen nått en punkt då de sista resterna
av tvång mot vuxna bör tas bort från sociallagstiftningen. Det kan dessutom sägas att det är angeläget att nu finna en lösning som avför frågan om
det sociala tvånget mot vuxna från dagspolitiken och skapar arbetsro i
socialarbetarkåren. En sådan lösning kan enligt vår mening sökas endast
med utgångspunkt från de möjligheter till tvångsvård som finns inom
sjukvårdslagstiftningen.
För att tvånget mot vuxna skall kunna mönstras ut ur sociallagstiftningen måste vissa förutsättningar föreligga. I dag finns ett gränsområde mellan
barn och vuxna där ungdomar kan få vård enligt barnavårdslagen även
efter myndighetsåldern 18 år. En nyordning får inte innebära att vårdmöjligheterna för denna mellangrupp beskärs så att de i ökad utsträckning
måste tas om hand inom kriminalvården eller den psykiatriska vården.
Bestämmelserna i sjukvårdslagstiftningcn om vård oberoende av samtycke
av vuxna vårdbehövande missbrukare måste vidare preciseras. En sådan
precisering påkallas av rättssäkerhetsskäl. Över huvud taget måste regel-
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systcme! inom den 111edi~·insk;1 lagsrirtningen utforma.s S:i att man n;ir ett
stiirre mi1tt av r;ittsslikerhet lin vad LSl'V i dag erhjuder. Slutligen miiste
man. menar vi, samordna v~1rdomrtidena pfi ett s~idant siitt att den framtida
soeialtjiinsten alltid kan ta vid i omedelhar anslutning till att den medicinska fasen av behandlingen avslutas. Socialtjiinstens uppgirt skall diirvid
vara alt sii1ja för en social rehahilitering i frivilliga former.
Vi fiiresliir d;irför fiiljanue.
Vfad av unga enligt den slirskilda lag som socialutredningen har föreslagit hiir kunna piigt1 till dess den unge har fyllt 20 f1r. V[1rd1idern<1 hiir inte
hesliimmas i förviig. fXiremot biir behovet av fortsatt vi·1rd ompriivas
halvi'1rsvis. För personer över 20 tir skall det inte finnas möjlighet till v:'1rd
utan samtycke enligt sociallagstiftningen. I LSPV förs in en ny regel enligt
vilken den som till följd av missbruk av alkohol eller narkotiska medel iir i
triingandc behov av avgiftning och psykiatrisk vt1rd i samband med denna
oberoende av eget samtycke fär bereuas värd med stiid av lagen. Ingripande skall ske nlir det hehiivs för att missbrukaren inte skall skallas allvarligt
till sin hlilsa eller utsiittas för fara till livet. Bestiimmelsen skall kompleltera

*

den nuvarande regeln i I LSPV om forutslittningarna for intagning p[1
sjukhus vid psykiska sjukdomstillsttind. Avsikten iir att klargöra att I.SPY
fa tilliimplig pä den som till följu av missbruk lir i uttalat behov av psykiat-

risk sjukvb.rd. Det lir sb.ledes inte fr[1ga om att utvidga lagens tilbmpningsomrt1de utan att förtydliga vad som redan gliller. Samtidigt upphiivs den del
av nuvarande I

* a) LSPV, som behandlar narkotikaberoende värdbehö-

vande. För missbrukargruppen begriinsas vårdtiden till högst fyra veckor.
Vi föreslftr en beshimmelse om att överläkaren skall vara skyldig att
kontakta socialniimnden niir han finner att patienten-missbrukaren har
behov av socialtjänstens stöd m:h hjälp. Socialnämnden skall ocks<'1 vara
skyldig att efter samråu med den som svarar för den medicinska vfirden
uppriitta en hehandlingsplan för den sociala eftervården, som skall ske i
frivilliga former. För att stärka möjligheterna till en efterföljande social
rehabilitering anser vi att det också hör öppnas möjlighet att förliigga den
medicinska vård som sker med stöd av LSPV till behandlingshem som
knutna till psykiatriskt sjukhus.

~ir

I anslutning till LSPV-gruppens utredningsförslag foreslär vi vidare vissa andra justeringar i LSPV som inte direkt iir pf1kallade pä grund av
missbrukarprohlematiken men som vi av olika skiil iindä har ansett vara
siirskilt angeliigna. Hit hör främst en ökad tillsyn över värden frän utskrivningsnämnderna - som föreslås byta namn till psykiatriska nämnder - ett
ökat lekmannainslag i niimnderna och en utvidgad rätt för patienten att fä
offentligt biträde enligt rättshjiilpslagen. Vi fi.ireslftr att lagen i fortsiittningen kallas lag om viss psykiatrisk vård.
Flera remissinstanser har föreslagit att LSPV skall ses över av en parlamentarisk kommitte. Andra instanser har förordat att en sådan kommitte
skall tillsättas för att göra en samlad översyn av samhällets möjligheter att
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anviinda tv:1ng inom siiviil socialvi·ird l'Ch sj11kvt1rd som kriminalv:ird. Vi
anser att det finns behov av att li\ta en allsidigt sammansatt kommitte med
parlamentaris!.. fi.irankring överviiga bl. a. de lagförslag som LSPV-grnppen har lagt fram och som vi inte har ansett det möjligt att niirmare priiva i
detta sammanhang. Den nya kommitten bör ock st\ fö i uppdrag att utviinlera effekterna av den nya lagstiftningen för den medicinska och sociala
viH"dcn :1v vuxna missbrukare. I anslutning till översynen av dcn medicins-

ka tv{111gslagstiftningen biir utredningen

rn till uppgift att följa utvecklingen

pti krirninalvt1rdsonrn'1det niir det giiller personer med missbruksproblcm
och att belysa de samordningsbehov som kan föreligga mellan olib bestiimmelser av t V(tngskaraktir inom sm:ialtjänsten, sjuk vb.rden, kriminalvi1rden och ordningslagstiftningen.
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Inledning
1.1

Bak~rund

flera lagar inom social- och sjukvården ger f. n. midlighe! till vtird utan
den enskildes samtycke.
J>[i socialvtirdsomrädet har vi sedan lfmg tid tillbaka haft sihlan lagstiftning. De hestiimmelser om vttrd utan samtycke som nu giillcr finns i
barnavt1rdslagen ( 1960: 97) (UvU. lagen ( 1954: 579) om nykterhetsvi·ird
(Nvl.) och Jagen ( 1964: 450) om ätgiirder vid samhiillsfarlig as01.:ialitet

(Asm:L).
Pf1 sjukvr1rdsomrt1det ger lagen ( 1966: 293) om heredande av sluten psykiatrisk värd i vissa fall (l.SPV) riitt till värd oberoende av egd samtycke.
Lagen ( 1967: 940) angäende omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda
innehi'iller ockst1 hestiimmclscr om stidan vtird liksom smillskyddslagen
(]%8:231).
En redogörelse för socialviirds- och sjukvt1rdslagstiftningen och viss
annan lagstiftning liimnas i hilaga I till denna rapport.
Särskilt under senare år har en omfattande dehall flirts om det riktiga i
all bedriva vt1rd utan den enskildes samtycke. Inom socialvt1nkn h;ll' man

framfiir allt ifr{1gas:1ll vad som har kallats tvängsvardcn av vuxna missbrukare av hcrocndcframkallande medel. !\lir det giiller I .SPY har diskussionen siirskilt giillt de regler som skall garantera den enskildes riittssiikcrhet.
Tvangsfrägorna har spdat en framtriid<mde rnll under socialutredningens arbete med en ny sociallagstiftning. Utredningen har slutfört sitt arbcte
med hctiinkandet (SOU 1977: 40) Soeialtjiinst och socialförsiikringstilliigg.
I.agar och motiv.
I bcUinkandct redovisas skiljaktiga mi;:ningar i frägan om sociallagstiftningcn skall ge möjligheter till värd utan samtycke av vuxna som missbrukar beroendeframkallande medel. En majoritet anser all LSPV ger tillriickliga möjligheter att ta llm hand alkohol- eller narkolikasjuka personer niir
dessa oberoende av eget samtycke snabbt behöver fä en tids institutionell
vftrd och behandling. I syfte all n[i kontinuitet i vt1rden och en nödviindig
samverkan mellan socialtjänsten och sjuk vtirden föreslås att en tilliiggshcshimmelse om ett samri:ldsförfarandc skall tas in i LSPV.
En minoritet stöder ett av socialutredningen framlagt alternativt förslag.
Enligt detta skall liinsrättcn på ansökan av socialnämnd under vissa förut~~ittningar

kunna besluta om vård inom socialtjiinsten utan den cnskildo.:s

samtycke.
En siirskild expertgrupp inom socialstyrelsen har !tiort en översyn av
LSPV. Resultatet av denna översyn har lagts fram i cl! fi_irslag ( Soci<tlstyrclsen redovisar 1977: 14) Lag om viss psykiatrisk vard.
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1971 ärs utredning om behandling av psykiskt avvikande har i bet;inkandet (SOU 1977: 2.°') Psykiskt störda lagövcrtr;idare ·- som har i.iverli.imnah
till chefen för justitiedepartementet - redovisat bl. a. vissa förslag till
;indringar i I.SPY.
En redogörelse för de tre utrcdningsfiirslagen J;imnas i hi/11g11 :: till
rapporten.
Över hetiinkandena har remissyttranden avgetts av ett stort antal rcmissinstanscr. Sammanställningar av remissvaren
rapporten.

redovisa~

i /Ji/11g11 3 till

1.2 llppdraget
I en till arbetsgruppen överfamnad promemoria. dagte<.:knad den 21
september 1977, anförs bl. a.: "Som ett led i det omfattande arbetet med en
ny sociallagstiftning som nu förestt1r inom socialdepartementet iir det
angehiget att fä till stånd en samlad belysning av frftgor som berör värden
utan enskilds samtycke inom socialvt1rd och sjuk vtml och av de heriiringspunkter dessa fragor har med kriminalvi1rden. - - - Arbetsgrnppcn biir
hedriva sitt arbete p11 grundval av socialutredningens bctiinkande och de
remissyttranden över detta som kommer in samt den utredning snm - - öve1famnas av expertgruppen för en iiversyn av I .SPY. ·- - -- Arbetsgruppen biir famna förslag om i vilka former det akuta behovet av vi1nJ av
vuxna misshrukan: av beroendeframkallande medel skall fyllas niir den
vtirdbehövamk inte vill Himna sitt samtycke till vt1rden. Arbetsgruppen
bör samtidigt se iiver riittsreglerna inom LSPY. - Hedömningarna betriiffande reglerna inom social- och sjukv:'.irdslagstiftningcn hör avviigas med
h;insyn till regclsystemet for kriminalvhrden."
I den till arbetsgruppen övcrliimnade promen1lirian framhi'tlls vidare all
en översyn av viss lagstiftning pågår inom justitiedepartemt·ntet i syfte all
utmönstra utt1-ycket sinnessjukdom och sinnessliihct. Arbchgruppen bör
överv;iga behovet av motsvarande ändringar i sjukvärdslagstiftningen.

2

Allmänna överväganden

2.1 lnll-dning
:! . I. I Ba/..grn11J
Sedan flera fö- tillbaka diskuterar man i v<'1rt land om det iir rikti1;i och
liimpligt att genomföra vi1rdtitgiirder med tvång. Siirskilt livlig har diskussionen varit i frt1ga om socialviirden. Under hela den tid. 1968-1977, som
socialutredningen arbetade stod dessa frägor i förgrunden i socialvt1rdsdehatten. Framför allt inom socialarbetarnas organisationer har man drivit
uppfattningen att tvångsreglcrna betr;iffande vuxna mtiste utmönstras ur
Lien sociala v;'m.llagstiftningen. Även formerna för den värd oberoende av
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eget samtycke som förekommer inom den psykiatriska vården har ifrågasatts. Här har diskussionen förts inte minst av de klientorganisationer som
har viixt fram på senare är. Det finns anledning att erinra om det opinionsarbete som bedrivs i tvångsfrägorna av t. ex. R-förbunden. dvs. Riksförbundet för kriminalv<'lnlens humanisering (KRUM). Riksförbundet för
hjLilp åt fakemedelsmissbrnkare (RFHLl. Riksförbundet för Social och
mental hiilsa (RSMHJ och Alkoholproblematikcrnas riksorganisation
(ALROl.
2 .1.2 Hama1·1lrJ.1 /agstifi11i11gc11

Det har funnits tvtmgsbestiimmelser inom den svenska barnavårdslagstiftningen under hela 1900-talet. I seklets början fanns 1902 ärs lag angtiende uppfostran ät vanartade och i sedligt avseende försummade barn.
Enligt denna s. k. vanartslag kunde barn under 15 är, i vissa fall lo år,
skiljas frän sitt hem och beredas vård och uppfostran genom samhiillets
försorg i enskilt hem eller skyddshem. Lagen ( 1924: 361 I om samhiillets
barnav{ird. som cftertriidde vanartslagen. gav dLireftcr bestämmelser om
bl. a. omhiindertagande för skyddsuppfostran av barn under 18 fir som
hefanns sfl vanartat att siirskilda uppfostringsåtgiirder krävdes för barnets
tillriittaförande. Aldersgriinsen höjdes stl småningom till 21 år.
Nuvarande barnavind slag ( 1%0: 97) ( Hvl.) innehåller i 4 kap. föreskrifter
om barnavårdsniimnds ingripanden m. m. Enligt dessa skall barnavårdsniimnden ingripa med förebyggande iltgiirder. till vilka bl. a. riiknas förmaning och varning. föreskrifter om den unges levnadsförhållanden och
övervakning. Om inte dessa ätgärdcr hjälper. skall barnavärdsniimnden ta
hand om den unge för samhhllsvård. Placering i fosterhem. barnavt\rdsanstalt eller ungdomsvärdsskola kan då komma i fraga. Förutsiittning for
~amhiillsvård iir antingen alt den unge misshandlas eller på annat siitt
vanv:1rdas i hemmet (25 a) eller att den unge på grund av brottslig gLir-

*

ning. missbruk av rusdrycker eller narkotiska medel m. m. har behov av
siirskilda tillrättaförande åtgiirder (25 § b). I det förra fallet iir åldersgränsen
18 r\r. i det senare 20 (före den I juli 1969 var åldcrsgriinsen 21 f1r).

2. / .3 Ny/.. tcrhet.ffiirdslagst(li 11i11ge11
Den nuvarande nyktcrhctsvttrdslagstiftningen går tillbaka pil lagen
( 1913: 102) om behandling av alkoholister. Enligt denna kunde den som var
hemfallt=n ~11 dryckenskap under vissa förutstittningar intas på allmiin anstalt för vi1rd av alkoholister. Den som hade tagits in pil sädan anstalt
kunde kvarhiillas i ett tlr och vid upprepad intagning upp till två år. 1913 års
lag ersattes av lagen ( 1931: ::!33 I om behandling av alkoholister (alkoholistlag) som hade likartade bestiimmelser om tv!ingsintagning. Alkoholistlagen
giillde fram till dess den nuvarande lagen t 1954: 579) om nykterhct~vård
triidde i kraft (NvL).
Enligt NvL kan den som iir hemfallen iit alkoholmissbruk stiillas under
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i"1vcrv;1kning av nykterhehn:imnden rn.:h i sista hand tvangsintas pa allm;in
vardanstalt för alkoholmissbrukare efter beslut av l:insr:illen. Detta kan
ske

0111

missbrukaren a) :ir farlig for annans s:ikerhct eller h;ilsa eller t"iir

eget li,·. hi uts~itter n~lgun som han iir skyldig alt flirsii1ja for niid eller
uppenbar vanv~ird etc. cl ligger det allm:inna. sin familj eller annan till
last. d) ;ir ur stiind att ta v~ird

0111

sig sjiilv eller e) t"iir ett gnivt störande

k·vnads<itt.
Beslut om iivervakning eller tvi1ngsi11tagning k;tn Lh.:ksi1 fattas

0111

miss-

br11karen l"l">r ett kringflackande liv utan all ;·1rligen l'örsiika l"i.irsörja sig.
V;irdtiden iir ett {1r, men den kan förl:ingas med hilgst tvi! iir. om beslutet
11111 t vangsintagning grundas pli farlighet fiir annan eller eget liv eller om
mis-;hrnkaren tidigare har varit intagen minst tre g[1nger l°H.:h senast skrivits
1ll for mindre :in tvii iir sedan.

}. / ..J A11111111 .1ocia//agst(fi11i11g
Vid sidan av BvL och NvL finns del ;innu t:n tvlingslag pi1 srn.:ialvi1nh1lfnr<'1dct. niimligen tkn s. k. asocialitetslagen - lagen l 1964: 4.'iO) om i1tgiirdcr vid sa111hiillsfarlig asocialitet (t'\soc U. Denna lag g{1r tillbaka pi1 1885
;·irs liisdrivarlag. som gällde iinda fram till 196.'i. Enligt AsocL fiir den som
har fyllt 20 i1r tas in i arbetsanstalt. om han eller hon underlftter att efter
forrnf1ga söka försörja sig hederligt och i stiillet for ett si1dant asocialt liv all
uppenbar fara fiireligger för allmän ordning eller siikerhet. Asoc L - som
uteslutande kom att tilfampas bctriiffandc kvinnor som hade iignal sig iil
gaturrostitution - har inte anviinls under senare {1r och betraktas i dag
som foriildrad.
Niir det gäller tvångsbcstämmelsers användning inom socialvärden kan
till sist niimnas att 1918 ärs fattigvardslag. som föregick nuvarande lag
( 1902: 2> om socialhjlilp. bl. a. tilHit falligvärdsslyrclsen all utan vederhi.irandes samtycke ta in undcrstödstagare p{1 ålderdomshem. arbetshem eller
allmän tvb.ngsarbetsanstalt. Ännu i slutet av 1940-talet förekom fall av
tv~ngsintagning

pä ålderdomshem.

2 .1.5 Sjuk riirdslagst!finingen
Möjligheterna att använda tvång inom sjukvårdslagstiflningcn regleras

f. n. i lagen ( 1966: 293) om beredande av sluten psykiatrisk vard i vissa fall
(LSPV). smittskyddslagen (1968: 231) och lagen 11967: 940) angående omsorger om psykiskt utvecklingsstörda. LSPV och smittskyddslagcn iir
komplement till sjukvård slagen ( 1962: 242). Omsorgslagen diiremot reglerar all vård inom sitt område.
LSPV går närmast tillbaka på bestämmelser i 1929 års sinnessjuklag.
I.SPY ger möjlighet all i vissa fall bereda sluten psykiatrisk vård åt den
som lider av psykisk sjukdom oberoende av den sjukes samtycke. om
sådan vård iir oundgängligcn påkallad med hänsyn till sjukdomens art och
grad. Detta är den s. k. generalindikationen. Vidare finns fem specialindi-
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kationer. Enligt de-,s;1 fiirnts:ith Lkl vidarL' all den .,_jukc till f"iil_id a\
sjukdomen antingen a) del-, uppcnh;irligen s;ikn;1r sjukdP111sin-,ikt eller till
fiiljd av hc-roende av narkotiska medd 11ppenbarligen iir 11r stiind att r:itt
bediima sitt hc-hov av viird dL'I., kan f;1 sitt till-,tand av-,eviirt fiirb:ittrat
genom v;irden dler avseviirt fiirsii111rat

0111

v;irdc-n uteblir eller hl iir farli!,!

för annans per-,onliga siikcrhet eller fy-,iska elkr psykiska hiilsa eller fiir
eget liv eller cl iir ur st;111d att ta vard 0111 sig -,jiilv elln dl har ett fiir
niirboende eller andr;1 grovt störande- lcvnadss:itt c-ller e) iir farlig fiir
annans q!endllm eller annat av lag-,tiftningen skyddat intn.•s-,l· so111 inte
avses undc-r b ).
Med psyki-.;k -,jukdom jiimstiills i LSPV psykisk ahnnrmitL'l

Slllll

inte iir

psykisk sjukdom eller llt):!iirs av h:imning i fiirsti"1ndsulvecklinge11.
Intagning -,ker p;'1 ansökan oeh med stiid av ett v{trdintyg -,om i regel iir
utfardat av legitimerad liikare. Intagning kan l1ci-.si1 efter riit1spsyk1atrisk
undersökning ske pi\ förordnande av domstol niir den sjuke har hegatt
brottslig giirning. Enligt brottshalkens ( BrH) hcstiimmelser iir det i all111:i11het en foruhiittning att giirningen har heg;.1th under intlvtande av sinnessjukdom, sinnessliihet eller annan sjiilslig abnormitet av s:i djupg;·1ende
natur att den

m~tstc

an\esjiimstiilld rneJ .,innessjukdom. L-indikatione11 for

hara anviimlas eftc-r f"i.irordnandc av domstol. En siirskild utskriv11i11g'>niirnnd prövar bcsviir (iver beslut om intagning och utskrivning. Niinrnden
iir ocks{1 första instans i friiga om utskrivning m. m. fiir vissa patientkatc-gorier ts. k. N-. 0- och PN-fall).
Om~orgslagen

ger möjlighet all oheroende av samtycke bereda psyki-,kt

utvecklingsstörd viml i vftrdhem eller speeialsjukhus. Detla kan bl. a. -,ke
om värd är oundgiingligen pftkallad med hiinsyn till utvecklingsstörningL'ns
grad. Vidare finns fyra specialindikationer som i stor ut~tr~ickning iiveren~
stämmer med LSPV:s.

2.2 Utvecklingen inom sociah·ård och sjukvård
Utvecklingen inom harnavttrdens omri1de har gittt mot att i i\bd omfattning ge vf1rd i barnens hem och i fosterhem i stiillet for i institution. AntaiL'l
barnhem liksom ant;1let vårdade pä barnhem har säledes kontinuerligt
minskat undn de senaste decennierna. Fosterbarnsutredningcn anger
(SOU 1974: 7) att antalet barnhem vid slutet av år 1965 var knappt 220 och
antalet platser drygt 3 700, medan situationen vid slutet av år 1972 var 170
barnhem och drygt 2 500 platser. Antalet vårdade hade samtidigt minskat
ännu kraftigare. År 1976 fanns det 134 harnhem och drygt I 500 platser.
Utvecklingen har varit likartad när det gäller antalet vårdade elever på
ungdomsvårdsskolorna. Medan dessa i slutet av är 1960 uppgick till 945
inom och 586 utom skola. var antalet i slutet av är 1970 751 inom och 856
utom skola och är 1977 446 inom och 363 utom skola. Värdtiden har som
helhet varit ganska oförändrad. Den första vårdtiden inom skola har dock
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sjunkit fn1n i genlimsnitl 328 dagar t1r 1960 till 193 dagar (dvs. 6 1/2 manad)
;'1r 1977.
Pä nykterhetsvi1rdssidan har utve.:klingen mot ökad frivillig värd varit
iinnu mer påfallande s~irskilt under de senaste 10 ären. Det sammanlagda
antalet intagningar pä allm~inna vfmlanstalter steg friin 2 803 tlr 1968 till
3938 ar 1976 lH.:h. om iiven de enskilda vårdanstalterna räknas med, fri\n
5 831till8170. Andelen tvängsintagna minskade under samma tid frän 58.0
till 17. 7 ~-; p<'t de allm;inna värdanstalterna och. om ocksä enskilda räknas
med. frfin 27 .9 till 8.5 <::'i. I ahsoluta tal sjönk tvängsintagningarna frän över
I 0()0 ar 1968 till mindre än 700 är 1976. Antalet faktiskt niirvarande.
tvtingsintagna patienter en viss dag var 468 är 1976 mot I 465 är 1968.
Ocksi1 inom sjuk värden har antalet som vårdas oheroende av eget samtyeke minskat kontinuerligt under senare år. Medan antalet intagningar för
psykiatrisk värd på lasarett har ökat kraftigt från ca 47000 år 1962 till ca
110000 år 1976. har nyintagningarna enligt LSPV under samma tid minskat
fran ca 18000 till ca 11000. Detta innebär en minskning av andelen tvångsintagna frtln 43 till 11 ~;,. Inom den psykiatriska vården finns en grupp av
huvudsakligen äldre. dementa eller kroniskt sjuka patienter som kräver
mycket lång värdtid. Denna grupp ökar nu hcroende på förändringarna i
hefolkningsstrukturen. Av de inneliggande LSPV-patienterna är ca 50 'Ji· 65
år eller äldre och över 30 %· har en värdtid på mer än tio är. Det finns
samtidigt en stor grupp patienter som bara behöver korttidsvård. Av de
patienter som iir intagna med stöd av LSPV skrivs sålunda 25 % ut inom
två veckor och 60 % inom en månad.
En undersökning visar att ca 10 <;(,av patienterna på psykiatriskt sjukhus
är 1974 var alkoholmissbrnkare. En viss dag detta är fanns det ca I 000
alkoholmisshrukarc som hade tagits in med stöd <tv LSPV. Dessa utgjorde
ca 8 7< av alla inneliggande LSPV-patienter. För 2/3 av alkoholmisshrukarna var missbruket en primär grund för intagningen. Som en jämförelse
kan nämnas att det samma år ( 1974) en viss dag fanns ca 750 tvångsintagna
patienter på nykterhetsvårdens allmänna värdanstalter.
På det psykiatriska området pågår en utveckling mot nya organisatoriska
former. Man strävar efter att samordna den psykiatriska och somatiska
vården och att öka satsningarna pä öppen vård och integreringen mell<tn
psykiatrisk öppen och sluten värd.

2.3 Angränsande lagstiftning
2 .3. I Ti/((iilliga omhändertaganden
Lagen ( 1973: 558) om tillfälligt omhändertagande (LTO) ger polisen möjlighet att under vissa förutsättningar för en kortare tid ta om hand bl. a. en
person som hehövcr vård. Enligt LTO gäller det person som behöver vård
enligt Bv L, N v L eller LSPV, när det skulle innebära fara för den vårdbehövandes eller annans liv eller hälsa eller fara i annat hänseende att dröja med
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ett omhändertagande. Vidare kan hl. a. enligt LTO polisen ta om hand den
som är under 15 år när han anträffas under förhållanden som uppenbarligen
innebär överhängande och allvarlig risk för hans hälsa eller utveckling. Det
bör också niimnas att polisen med stöd av L TO bl. a. kan ta om hand den
som genom sitt upptriidande stör den allmänna ordningen.
I samhand med att straffet för fylleri avskaffades trädde den I januari
1977 en ny lag ( 1976: 511) om omhiindertagande av herusade personer
m. m. (LOB) i kraft. Den som antriiffas på allmän plats herusad av alkoholhaltiga drycker eller annat berusningsmedel får tas om hand av en polisman, om han till följd av berusningen är ur stånd alt ta värd om sig eller
annars utgör en fara fiir sig sjiilv eller annan. Om det behövs skall den
omhiindertagne genomgå Hikarundersökning .. Han skall regelmiissigt friges
inom Mta timmar. LOB skall tillämpas niir det iir möjligt att ockst1 ta om
hand en berusad enligt LTO.
Statistiken visar att antalet omhiindertaganden har sjunkit sedan den nya
lagstiftningen kom till. Mot ca 54000 omhändertaganden for fylleri under
första halväret 1976 svarar ca 36000 omhiindcrtaganden enligt LOB under
första halv{iret 1977. I gengäld har antalet omhändertaganden av ordningsskiil enligt LTO förduhblats under motsvarande period, fran ca 3 300
till 6 300. Justitieministern har nyligen tillkallat en siirskild utredare för all
utviirdera LTO och LOB (Dir. 1978: Il).

2.3.2 Kriminali·ärden
Majoriteten av kriminalvardens klienter torde vara kända iiven för socialvi:'mlen och sjukvården. Inte sällan har sålunda en alkohol- eller narkotikamissbrukare vhrdats i en eller llera harnavårdsanstalter eller ungdomsv1\.rdsskolor, innan han hamnar i kriminalvårdens anstalter och ibland i den
psykiatriska vården.
Sambandet mellan socialvii.rd. sjuk vård och kriminalvård har bl. a. kommil till uttryck i hesliimmelscrna i BrB om överlämnande 1ill siirskild vfird
som påföljd för brott. År 1976 iiverliimnadcs sålunda 692 personer till vård
enligt Bvl., 289 till vård enligt NvL, 371 till värd enligt LSPV, 8 till vard i
specialsjukhus för utvecklingsstörda och 14 till öppen psykiatrisk värd. År
1975 dömdes 58 psykiskt sjuka personer enligt en s~irskild beshlmmebe i
BrB till skyddstillsyn, som regel i stället för att överlämnas till öppen
psykiatrisk vård. Varje år döms dessutom ca 400 personer till skyddstillsyn
med föreskrift om psykiatrisk vård enligt BrB:s allmiinna hesHimmelser.
Ett annat uttryck för sambandet mellan vårdomrt1dena iir reglerna om
åtalsunderl1Hclse. Åtalsunderlåtelse används i dag enligt lagen ( 1964: 167)
med siirskilda hestiimmelser om unga lagövertriidare, hl. a. när åklagaren
kan räkna med att harnavårdsnämnd sätter in lämpliga i\tgiirder för den
unges tillriittaförande. Genom bestämmelser i de sociala vårdlagarna kan
~iklagare ocksti underlåta åtal i vissa fall när den misstiinkte underkasra~
anstaltsvhrd för alkoholmissbrukare eller har skrivits in vid ungdoms-
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vtirds!--kola. År 1976 meddelades

o892 beslut om åtalsun<lerlt1tebe enligt

19h4 i1rs lag om unga lagövertriidarc. Motsvarande siffror för titals11nde1fatelsc enligt Nv L och Hvl. v;ar I l:\29 resp. 4 h80. Mfinga av 11talsumlcrl{1telserna enligt !\ vL

avs~1g

dtt fylleri. Enligt bcstlimmebcr i riittegi't11gsbalkcn

kan vi(brc [ital underlatas niir psykiskt sjuka personer utan lagforing far
hl. a. psykiatrisk -.jukhusvi1rd. Sti sker {irligcn i mer lin 800 fall. Ofta iir det
hiir fr{1ga om grova brott.
Ar 1976 dömdes 11643 personer till fängelse. 104 till ungdomsföngelsc
och 38 till internering. Samma fir diirndes 5 231 personer till villkorlig dom
och ti 162 till skyddstillsyn. [k som vi"irdas inom kriminalvarden har
princip samma rlitt till samhlillets stöd och hjlilp som andra medborgare.

2A Socialulredningens förslag
2.4.J Alfmii111
Socialutredningen !SU) har i sitt slutbetiinkande 1SOLJ 1977: 40) Sncialtjiinst rn:h socialforsiikringstilliigg famnat förslag till ny lagstiftning p{t
socialvi1nlsomrt1d1:t. SU

utg~1r

i dessa frt\n att den framtida vi1rden -- kallad

soeialtjiinsten - skall bygga pt1 frivillighet i v[trdformerna och ett förtroendefullt samarbete mellan socialarbetarna och <le miinniskor som man vill
hjiilpa. I den inledande par<tgrafen till <len föreslagna soeialtjiinstlagen
<;tliller man upp som mi'tl för samhlilkts socialtjänst att den pä demokratins
och solidaritetens grund skall frlimj<i miinnislwrnas ekom1miska och sociala trygghet. jiimlikhel i levrwdsvillkor lll:h aktiva deltagande i samhiillslivet. Det inskiirps vidare all verksamheten sk;tll hygga

p~1 re~pekl

för

miinniskornas sjiilvbestiimmandcriitt och integritet och inriktas p:i att frigii1a och ut veckla enskildas och gruppers egna resurser. S U: s stiillningstaganden i viin.lth\gorna niir det giiller barn

o~·h

ungdom resp. vuxna miss-

hrukare skall ses mot den hakgrunden. Till bilden hör ocks:'1 förslag frän
SL om en lt111gtgi1cndc sekrete-.s i soeialiirenden till skydd for dm en-;kildes integritet och fiirslag att i stiirsta mi.ijliga utstriickning avveckla de
inslag av kontrollerande åtgiir<ler som finns i den nuvarande vår<llagstiftningen. SLJ före~litr \.ex. all socialtjiinsten i framtiden inte utan den
enskildes samtycke ~kall medverka i prövningen av körkonsiirenden.
En annan huvudpunkt i SL':s förslag iir all kommunen skall fit ett
lagstadgat ytter<,ta ansvar riir all de som vistas i kommunen f;'tr det sil.Id
och den hjiilp som de behiiver.

2 .4.2 iJllrn oc/i 1111gi/,>111
Sll förcslär alt bcstiimrnelser om vt1rd utan samtycke av barn och
ungdom ,1;.a11 samla-; i en lag med siirskil<la hesfamrnelser llm var<l av
un<lerfirig. Lagen tar liksom nuvarande Hvl. upp tvi! huvudfall. niimligcn
Jeb nlir brister i omsl1rgen om den unge eller annat förh:1llande i hemmet
medfiir fara fi.ir hans hlilsa eller utveckling (punkt I). dels niir den unge
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utsätter sig för allvarlig fara till hlilsa eller utveckling genom misshruk av
beroendeframkallande medel, hrottslig verksamhet eller annat därmed
jämforhart heteende (punkt 2). Lagen skall inte kunna användas till skydd
för annan utan hara i den unge~ eget intresse. Beslut fattas av Hinsrliltcn
efter ansökan av socialnlimndcn. SU foreslar en längsta vårdtid av tre
mfmader för vtird enligt lagen. För dem som bereds vfml med stöd av punkt
I skall det dock finnas möjlighet till llingre vårdtid. men då skall i stället
ske en årlig omprövning. Vidare föreslär SU att det skall finnas en absolut
övre åldcrsgriins vid 18 t1r för lagens tilhimpning.

2 .4.3 Vu.rnu 111i.1.1hmkarl'
SlJ foreslär i sluthefankandct alt sociallagstiftningen i fortsiittningcn inte
skall innehålla nägra bestlimmelser om vard utan samtycke. NvL föreslås
tillsammans med Bv L och socialhjiilpslagen bli ersatt av en sm.:iahjänstlag
som helt bygger på frivillighet. Utredningen hänvisar till att den psykiatiiska värd som kan genomfi.iras med stöd av LSPV ger möjlighet att ta
hand om och k varhlilla si'tdana alktlhol- och narkotikasjuka som del ocksä
frfm ~ocialtjlinstens synpunkter framstår som mest angeläget att oberoende
av eget samtycke snabht kunna ge en tids institutionell vård och behandling. SU betonar alt förslaget inte syftar till en vidgning av LSPV :s tilliimpningsomri1de. För att fä till stfmd kontinuitet i vården och en samverkan
mellan socialtjiinsten och sjukvården föreslår SU att en bestämmelse om
ett samrt1dsfö1farande skall ta~ in i LSPV.
En mino1itet inom SL: stödjer ett alternativt framlagt förslag till hestämmelser om vhrd inom socialtjlinsten oberoende av samtycke för den som
genom missbruk av hcroendeframkallande medel är i trlingande behov av
vard. Som ytterligare förutsiittning glillcr att utebliven vil.rd skulle innebära
allvarlig fara för missbrukarens hiilsa eller annars måste antas medföra
allvarliga sociala skadeverkningar för honom. Liingsta vårdtid föreslås bli
tre mt1nader. Heslut om vård skall follas av hinsriitten pä ansökan av
socialnfönnden. Hesliimmelserna fiircsli\s tillsammans med besWmmelserna om vård oberoende av samtycke av unga bli intagna i en lag med
särskilda bestlimmelser om värd inom sociahjlinsten.
SU föreslår enhiilligt all AsocL skall upphiivas.

2.5 LSPV-gruppens förslag
Inom socialstyrelsen har en siirskild expertgrupp gjort en översyn av
LSPV. Översynen har resulterat i ett förslag <Social~tyrelsen redovisar
1977: 14) till lag om

riidet för LSPV

vis~

psykiatrisk viird. I denna behi'tlls tilHimpningsom-

oför~mJrat.

Förslaget syftar i stlillet till en ökad riittssiiker-

het och till att möjliggöra en angeliigen organisatorisk utveckling av vftrdcn. De nuvarande utskrivningsnämnderna föreslås fä viisentligt ökade
arbdsuppgifter. Bl. a. ~kall de inom 14 dagar frfm intagningen pröva om det
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finns hehuv a\· rurtsatt v;ird med stiiJ ;1v den s;irskild;1 lagen. Niimnden som fiiresi:is f:i namnet psykiatrisk niimnd - skall ha tillsyn iiver lagen-;
tiJJ;irnpning. Viird med stiid av lagen sk;tll i iikad tllstriickning kunna ski:
vid somatisk klinik elkr sj11khi:111.

2.6 Förslag fdm 1971 års utredning om behandling av psykiskt
avvikande
Utredningen förordar i sitt betiinkande (SOU 1977: 2Ji Pwkiskl sliirda
lagii\·enriidare en klarare griinsdragning mellan sjukv!ird 111.:h kriminalvi1rd.
Bl. a. fi.ireslar man att det inte liingre skall vara miijligt att ;iheropa att den
psykiskt '.illkC till riiljd av sjukdomen iir farlig rör annans egendom eller
ann;it av lagsliftningcn skyddat intresse \den'· k. el-indikationen). lit redningen fiin:sli\r begreppet psykisk störning som grund fiir beredande ~1v
sluten psykiatrisk v{ird. Den re!,!el i BrB enligt vilken annan sjiiblig ab11mmitel av djupgilende natur kan jiimstiillas meJ sinnessjukdom fiiresli1'
samtidigt upphiivd. Utredningen anser att i fortsiittningen sluten psykiatrisk v;'1rd endast skall komma i fr;"1ga som brottspi\fi.iljd i sadan;1 fall di'1
pcrsonlii.:hctsstiirningen iir av sridan art och grad att lagiivcrtriidaren-;
omhiindertagande inom sjukvi1nlcn tveklöst rrarnsti'1r som p11kallat av me1fa:inska skiil.

2.7 Remissyttranden
2 .7.1 S U:.1 .fi'irsla1:: hetri!/.li111de de 1111,i.:il
Rcmissopinionen har varit övervägande kritisk till förslaget om en fast
övre grlim viJ 18 år. Förslaget tillstyrks visserligen eller famnas utan
kommentar av karnmarr~ittcn i Göteborg, några länsstyrelser och kommuner. LO och SACO/SR. Sveriges socionomers riksförbund (SSR). Sveriges läka1forbund och Riksförhundet för hjälp åt

Hikemedclsmis~hrukare

(RFHL>.
RA. rikspolisstyrelsen och Landstingsfi.irbundet uttalar salunJa oro över
att förslaget kommer att leda till en icke önskvärd överströmning till
kriminalvf1rden. Åtskilliga remissinstanser vill alt åldergränsen skall vara
20 är. Hit hör kammarrrällcn i Sundsvall. BRA. nägra länsstyrelser. Kommunförhundct och Föreningen Sveriges socialchefer m. tl. Många rcmissinstanser somt. ex. kriminalv:'\.rdsstyrelsen. socialstyrelsen. flera liinsstyrelser och kommuner. JO och TCO. vill att vård enligt den särskilda lagen
som har beslutats före 18 års ålder skall fa fortsätta även sedan åldersgr~in
sen har uppnåtts.
När det slutligen gäller vårdtiden har instlillningen bland remissinstansema till SU:s förslag varit klart kritisk. En tre månaders vånHid anses
alldeles for kort. Många vill inte ha någon bestämd vård tid utan anser att
vårdbehovet skall besUimma värdtiden. Hit hör bl. a. RÅ, kammarrätten i
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Sunds,·all. kriminalvardsstyn:ben. flera Hinsstyrelser och kommuner. I.< l
SACO/SR. SSR och röreningen Sveriges SllCiakhder.
En rad andra remis-,instanser vill h;1 en l:irigre men he-,i:i111d vardtid fiir i
varje fall punkt 2-fallen. Hland dessa flnm kammarriitten i (iiitch1irg. -,uL·ialstyrelsen. tlera liinsstyrelser och kllmmuner. Komn111nfiirbundct. Land-,tingsfiirbundet och TCO.
2.7.2 SU:.,.fi'infag h1·1ri'!f.li111d1'

Fiirslaget h<tr hehanJlah

;I\·

1·11.1"1111

niistan alla de ca 140 n:111issi11stanscrn;1

liksom i niistan alla de 100-takt ytterligan: y1tr;111den s1Hn har kllmmit in
utan remiss. Inom remissin-,tanscrna har meningarna varit starkt dcla1k.
Ofta har riistning skett och beslut om rerni-,svarL'h 11tf11rnrning p;1 denna
punkt fattats med knapp riistiivervikt.
Till dem som hit räder SU :-, fiirslag ti forekommandc fall med en n1a.ioritet av röstande) hiir socialstyrelsen. RA. RRA. kammarriit ten i GiitL·hurg.
flera Hinsstyrelser och flertalet kommuner. LO. TCO. SACO/SR llch LRF
liksom föreningen Sveriges sociakhefrr. Sveriges socionomfiirbund 1ich
Sve1iges so<.:ionomers riksfi.irhund samt klientorganisationcrna R Fl-1 l ..
!\LRO. Siillskapet Hinkarnas Riksförbund. Uinkarnas kamratfiirhund nch
Oe handikappades riksförbund (IHIRl. I nf1gra fall tt. ex. SACO/SR) sker
det med förbehåll att tilfampningsomrädet för I.SPY inte skall vidga., om
tvi\nget i soeialviirden tas hort.
Till de remissinstanser smn avstyrker SU:s förslag och helt dlcr delvi-,
ansluter sig till alternativfiirslaget hör Svea hovr;i1t. kammarriitten i Sundsvall. rikspolisstyrelsen. mimga liinsstyrelser och kommuner. l'\ykterhchvärdens anstaltsförhund. Nykterhetsrörelscns LandsförhunJ. Svenska
NykterhetsvärdsfiirhunJet och Riksförbundet 11101 alkohol- och narkotikamissbrukare.
Åtskilliga remissinstanser har inte velat ta stiillning till SU:., foro.;lag.
Man har ansett att fr[1gan blir utredas ytterligare, i nägra fall meu hiin' j,_
ning till vär arhetsgrupp. Hit hör JO. flera liinsstyrelser och kommuner.
Kommunförhu11Jet och l ,andstingsförhundet. Sveriges liikarfiirbund och
Svenska liikaresällskapet. Statens handikappr[td och Handikappfiirh1111dens Centralkommittc ( HCK l. Även bland de remiss instanser som har
tagit stiillning för SLJ:s huvuJforslag eller alternativfiirslag

finn~

mt1nga

som iinskar ytterligare utredning i nf1gon form av tvf1ngshestiimmelserna
inom socialvärd. sjukvtird och krimina1v;m1 eller av LSPV eller av Su:-,
alternativförslag. Av dessa vill flera (t. ex. TCOl ha en övergripande parlamentarisk utredning utan att statsmakternas st:illningstagandc till SU:s
förslag fördröjs.
Slutligen kan i detta sammanhang anmiirkas att SU :s förslag om att slopa
AsocL har fött ett enh~illigt stöd av de remissinstanser som har heriirt
frågan.
11
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2.7.3 LSPi1 -gm1111c11.1 Fir.1/ug
Förslaget har varit fiiremftl för en hegr~insad remiss. Ett 40-tal remis-.yttranden har avgdts. Remissinqanserna utgfa frän att ocks(1 den psykiatriska vitrden si1 liingt miijligt skall ges i frivilliga former. Man anser vidare
att de hestiimmeber om viird oberoende av samtycke som iir niidviindiga
liksom hittilb bi.ir ges i en siirskild lag. Rcmissinstanserna iir ocksi'1 i stort
iiverens 0111 att det hehiivs en iivcrsyn av LSPV. Flera remissinstanscr.
l. ex. hovriittcn f(ir Viistra Sverige, RA. JO. Kommunförhundel. Landstingsfiirbumlet och I ,O är i huvud~ak positiva till det framlagda fiirslagel
eller principerna bakom detta. Dessa remissinstanser ansluter sig bl. a. till
fors laget om vidgade ansvarsuppgifter för niimnderna och I ill möjligheterna att i vissa fall ge värd med stöd av lagen utanför lie psykiatriska
klinikerna.
Omkring hiilftcn av remissinstanserna anser dock att lagförslaget inte
hör Higgas till grund fiir lagstiftning. Man menar att lagfi.irslaget inte iir
tillriidligt genomarbetat redaktionellt m:h sakligt. Till dessa rcmissinstanser hör hl. a. JK. psykiatriska niimnden. flera utskrivningsniimmler. Sveriges läkarförbund. Svenska Hikaresiillskapet och RSM H.
2.7.4 Fijrsl11ge11 fi"ån 1971 tlrs 111red11ing om hclwndling a1· psykisk/ m·l'ikande
Av remissutfallet skall i detta sammanhang endast nämnas att remissinstanserna niistan enhiilligt har anslutit sig till förslaget att slopa e )-inuikationen hlanu LSPV:s intagningsgrundcr.

2.8 Arbetsgruppens synpunkter och förslag
2 .8. J Sl111.1·lll.l"er 111· den socialpoli1iska deha11e11 och 1111·ecklin,:e11
Det är ingen överurift att stiga att tvångsfrågorna har haft en starkt
framträdande plats i de senaste årens socialpolitiska diskussion. Man har
iblanu heklagat detta och menat att tvångsdebatten har skett p{1 bekostnad
av diskussionen i en rad •mura viktiga socialpolitiska fri'tgor. Samtidigt bör
uet sägas att tvängsdebattcn har klargjort att en stor opinion, kanske
främst inom socialarbetarnas egna led, ifrågasätter de mål och medel som
finns uppsatta för arhetet på socialvårdssektorn. Det är också tydligt att
man i allt högre utsträckning anser det nödvlindigt att i socialvån.lsarbetet
göra sig fri frtm sådana traditioner och värderingar som bygger på en iildrc
tids sätt all betrakta samhället och människornas olika roller i detta. Denna
utveckling i synen på arbetsuppgifterna på socialvårdsomrädet har säkerligen förstärkts genom den debatt och det arbete som sedan flera år tillbaka
bedrivs av klientorganisationerna.
Som har framgt1tt tidigare har lien faktiska utvecklingen inom socialvi'trden också i vissa delar redan gått förbi lagstiftningen. Pä de flesta håll
utnyttjar man numera endast i begränsad omfattning de möjligheter till
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v{1rd med tvång som lagstiftningen medger. I stiillet söker man vinna
klienternas förtroende och crhjudcr vtlrd i frivilliga former. Siffrorna över
vidtagna tv{111gsfttgfader visar en stadigt sjunkande tendens både inom den
sociala barn- och ungdomwården rn;h nykterhetsvånlen och inom den
psykiatriska värden. Även v[1rdtidernas liingd minsbr. Vid sidan av sncialvårdens traditionella vån.linstitutioner har det pf1 senare är vuxit fram
nya vtinlformer. Vid de omkring 140 alkoholpolikliniker som finns i landet
tar man i dag emot fler patienter för vi'lrd iin som förekommer inom hela
den trm.litionella nyktcrhetsvården. En bidragande orsak till detta iir siikcrligcn den anonymitet som patienterna garanteras pti alkoholpolikliniken
m:h den frihet från kontrollerande inslag, t. ex. n~ir det giiller att famna
uppgifter till körkortsregister. som helastar nykterhetsv~mlen. Antalet frivilligt vf1rdade på enskilda vårdanstalter för alkoholmissbrukare

ofta

drivna av landsting och primiirkommuner - har ökat starkt. medan antalet
tvhngsintagna vid de allmiinna anstalterna har sjunkit.
Till bilden hör vidare alla de nya vårdinstitutioner i form av kolllek1iv
och hehandlingshem som har utvecklats i t:nskild regi. bl. a. av klientorganisationerna. Hiir har man tagit fram vårdformer som ofta har framsttltt
som goda alternativ till den traditionella institutionsvftrden. Siirskilt betydelsefull har lll vt:cklingen varit i fråga om vfirden av narkotikamisshrubre. Narkotikamissbruket har som en ny företeelse i jiimförelsc med
alkoholmisshrukct kunnat miitas med vårdinsatser som varit fria från den
belastning som det sociala tvi111get inneburit för den traditionella nykterhetsviirden. Oct finns som bekant inte i lagstiftningen någon miijlighet alt
värda narkotikamissbrukare mot deras vilja annat iin inom den psykiatriska vfmllagstiftningcn.
Denna utveckling mot frivilliga vi\rdformer har samtidigt inte gi\tt fri från
inviindningar niir miinniskor har kunnat iaktta nedgängna missbrukare i
tilltagande antal ute i samhiillt.:t. Krav har hiijts p;i ingripanden för att
skydda misshrukarna sjiilva och deras omgivning.
Håde de som förcspr[1kar en principiell frivillighel inom v:'1rden och de
som finner att ett visst mf1tt av tväng iir nödvändigt ocksf1 i fortsiittningen
betonar nödviindigheten av att vård resurserna byggs ut. Frt1n klientorganisationshf1ll formuleras inställningen så att det inte så mycket borde vara en
frr1ga om tvting för missbrukaren att underkasta sig vilrd som för myndigheterna att sörja för att det finns vårdrcsurser att erbjuda.
En förskjutning i attityder kan iakttas inom kriminalpolitiken liksom
tidig.1re inom socialvården. Den allmänna optimismen om möjlight:tcrna
att genom kriminalvårdande insatser föra lagövertriidarna fr::'tn kriminalitet
till ett socialt fullviirdigt liv häller i dag i m:'1nga liinder p{1 att bytas mot en
mera resignerad instiillning. Alla undersökningar om v[1rden i anstalt tycks
här peka i samma riktning: genom att placera en lagiivertriidare i fängelse
eller annan liknande institution ger man smi1 möjligheter till resocialisering. Vilken form av unstaltsv:'mJ man väljer och vilka olika behandlings-
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metoder som prövas inom anstalterna har ocksr1 mindre betydelse. En
kraftig forstiirkning av frivfö·dsorganisationen wrkar inte heller leda till
n~imnviirda

positiva effekter fr[111 hehandlingssynpunkt.

Den misstro mot hehandlingstanken som har vlixt fram med stl.id av
forskningsresultat har lett till ett ökat intresse för allmiinpreventiva straffsystem. I Sverige far brottsförchyggande rädets rarport 1977:7 Nyll straffsystcm ses som etl uttryck h;irför. I rapporten fönm.lar man hl. a. alt det i
fortsiittningen inte skall vara möjligt att i stiillet fiir straff iiverliirnna nt1gon
till siirskild vi1rd (exempelvis enligt BvL, NvL. dlcr LSPV1.

:! .8.:! S/111s11/.\'I'/"

111·

rl'111i.1shc'11111dli11gl'11

111·

S f/:.1 Fir.1/11g

Remissutfallet på socialutredningens förslag visar att frt1gorna

0111

vi·1rd

utan samtycke starkt engagerar manniskorna. Vi !inner dl.!I inte mL·ningsfullt att försöka uppskatta storleken pt1 opinionen fiir och emot SLJ :s
huvudrörslag resp. alternativförslag. Det sti\r klart alt meningarna gfir
starkt i slir. inte slillan sklir de bäde mellan och tvlirs ige11l)m partier rn.:h
organisatilHler av olika slag. Som viintat tar socialarbetarnas oq;anisationer jlimte klientorganisationerna den klaraste stiillningcn mot tvi1nget. Till
SU:s huvudförslag ansluter sig ocksf\ socialstyrelsen. de tre stora löntagarorganisationerna och en del av de myndigheter som har sill ansvarsomriide
inom kriminalv<'trden och llertalet kommuner. Fiir det alternativa förslaget
som innebiir ett fortsatt tvång inom socialvi1rden i nt1gon form uttalar sig
bl. a. ett par av de hörda domstolarna. 111f111ga Hinsstyrelser och kommuner
liksom en del organisationer - utanför klientorganisationerna

med an-

knytning till de nuvarande nykterhetsvf1rdsanstalterna eller med siirskilt
intresse för nykterhetsviirdsfr:lgor. Ntigra liinsstyrelser och hiiggc knmmunförhunden m. Il. vill att fr{tgan skall utredas ytterligare innan st:illning
tas.
De argument som förs fram av dem som fiiresr1«'1kar en socialvard helt
byggd pf1 frivillighet kan sammanfattas p~1 ftiljande siit l.
- Behandling under tvang flirsvärar eller omöjliggi.ir en fr:1111g"ingsrik
social rehabilitering. Möjligheterna att ingripa med tvting enligt nuvarande
Nvl iir en belastning for hela vt1rdomr;1det. Även om det numera h;1ra iir
en liten och sjunkande andel av missbrukarna som drahhas a\' tvi\ngslagstiftningen. avhi\ller den miinniskor friln att tillriickligt tidigt siika v;·ird. I
praktiken riktar sig NvL:s tv<ing nlistan enhart nwt missbrukare ur de
lägsta soci<tlgrupperna - Nvl.. lir i det avseendet en klasslag. :\ndra grupper av alkoholmisshrukarc får ofta en mer kvalificerad behandling. hl. a.
inom sjukvftrden. Traditionell tvängsv{1rd iir passiverande och kravltis.
Social behandling skall kräva medverkan och medansvar. Den skall syl"ta
till att frigiira och förstärka den enskildes egna resurser.
Bland dem som anser att den sociala värdlagstifiningcn ockst1 i fr«iga om
vuxna måste rymma möjligheter till viird oberoende av samtycke framhi\ller man bl. a. följande.
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- Det finns situationer di\ en vuxen missbrukare inte sjiilv vill söka eller
acceptera vfm.1, trots att han riskerar att allvarligt skada sig till liv eller
hiilsa. Han kan befinna sig i ett så di\ligt tillsttind att han inte kan ta
stiillning till sitt behov av hjälp. I si\dana situationer kan alternativet till ett
tvi\ngsingripande vara att han går under. En missbrukare kan vidare behöva tas om hand för vi\rd i vissa andra nödsituationer, t. ex. niir hans
missbruk medför risk för att han skadar någon i sin omgivning, framför allt
i den egna familjen. Sarnhiillct kan inte undgi\ att ta sitt ansvar i dessa fall
för att se till att missbrukaren fär vi\rd, om nödvändigt med ett visst mi\tt
av tvi\ng. De möjligheter till medicinsk vi\rd som LSPV erbjuder är inte
tillriickliga.
Trots de skilda slutsatser som remissinstanserna si\lcdes har kommit till
kan det sägas vara en gemensam utgångspunkt att man önskar att mesta
möjliga vård skall ske i frivilliga former och att t vångsvård skall finnas bara
när ingenting annat hjiilper. Bedömningen skiljer sig sedan när det giillcr
vad som iir möjligt att uppnå i frivilliga former och vilken inverkan på
socialvi\rden i övrigt som kvardröjande inslag av tvångsvård kan ha. Remissopinionen iir också delad i synen på möjligheterna att inom LSPV:s
nuvarande ram ta om hand alla missbrukare som behöver vård oberoende
av eget samtycke. Många remissinstanser har vidare, oberoende av slutligt
ständpunktstagande, det gemensamt att de efterlyser en reformering ;iv
LSPV i syfte att öka rättssäkerheten. Hos andra remissinstunser finns en
uttalad oro över S U :s förslag till sänkning ;iv åldersgränsen för omhiindertagande enligt den särskilda lagen för värd av underåriga. Man menar att
detta förslag tillsammans med att tvänget försvinner ur nyktcrhetsvärdslagstiftningcn kan leda till att det för unga missbrukare endast kommer att
återstå psykiatrisk vård enligt LSPV - en vård som man för dessa åldersgrupper ;inser vara sämre 1in barn- och ungdomsvårdens. Man befarar
vidare att en följd kan bli att de unga i ökad utstriickning kommer att tas
om hand inom kriminalvården.

2 )1.3 Arbetsgmppe11.1· .fi'jrs/11g
Frågan om tvånget inom sociallagstiftningen har nu diskuterats i mer iin
ett decennium. Remisshehandlingcn av SU:s hetiinkandc visar att frågan
fortfarande iir i hög grad kontroversiell. Även om det i dag synes föreligga
en övervikt för dem som motsätter sig det sociala tvånget mot vuxna. utgör
anhiingarna av fortsatt tv äng otvivelaktigt en stor och betydelsefull grupp.
Att remissutfallet priiglas av starka motsi.ittningar är naturligtvis el!
förhållande som inte underHittar vårt stiillningstagande. Med SU:s förslag
om en framtida socialtjänst byggd pä respekt för människornas sjiilvhcstiimmanderätt och integritet har emellertid enligt vflr uppfallning den
socialpolitiska ut vecklingen ni:'ltt en punkt då de sista resterna av tvtmg mot
vuxna hör tas bort från sociallagstiftningen. Det kan dessutom siigas att llet
är angeläget att nu finna en lösning som avför frågan om det sociala tvånget
mot vuxna frän dagspolitiken och skapar arbetsro i socialarbetarkåren. En
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st1dan lösning kan enligt vt1r mening .-;iika~ endast med utg~mgspunkt fr{111
de möjligheter till tv;1ngsvi1rd som finns inom sjukvMdslagstiftningen.
För att tvfmget mot vuxna skall kunna mönstra-; ut ur sociallagstiftningcn. måste vissa f\iru1s;ittningar fördigga. I dag finns ett gr;insL1nw~1de
mellan barn och vu,.;.na 1fär ungdomar kan f;\ v~1rd enligt BvL ;1ven efter
myndighetsäldern 18 år. En nyordning fär inte innehiira att v~irdmöjlighe
tcrna för denna mellangrupp besk;irs sf1 alt de i ökad utstr~ickning mt1stc tas
om hand inom kriminalvärden eller Jen psykiatriska vtinkn. lksliimmclserna i sjukvårdslagstiftningen om vi\rd oheroenuc av samtycke av vuxna
vt1rdbehi.ivande missbrukare måste vidare preciseras. En sidan prt:cisering
pi\kallas av riiltss;ikerhelsskLil. Över huvud taget mi\sle regelsystemct
inom den medicinska lagstiftningen utformas så att man når ett större mätt
av riittssäkerhet iin vad LSPV i dag erhjuder. Slutligen mtiste man samordna vi\rdomrädena pii. ett si\dant sätt att den framtida socialljiinsten alltid
kan ta vid i omedelbar anslutning till att den medicinska fasen av behandlingen avslutas. Sm.:ialtjänstens uppgift skall dlirvid vara att sö1ja fi.ir en
StKial rehabilitering i frivilliga former.
2.8.3.1 Vt1rden av unga
Det tillhör inte arbetsgruppens uppdrag al! göra en bedömning av SU :s
förslag i stort till en lag med särskilda bestiimmelser om vård av underårig.
När det gäller värden av barn och ungdom ger emellertid remissvaren klart
vid handen att den åldersgräns vid 18 år som SU har satt för möjligheterna
att ge vård oberoende av samtycke är för låg. Med hiinsyn till det samband
som utformningen av vården för de unga har med vården av andra missbrukargrupper vill vi diirför till en början föreslft att vård som har beslutats
med stöd av den särskilda lagen skall fä fortsiitta även om åldersgränsen
överskrids. Mognaden hos ungdomarna i äldrarna strax under och strax
över 18 är är enligt allmän uppfattning högst olika. Som har framhällits av
många remissinstanser är den s. k. brottsbenägenhcten i dessa åldrar j~im
förelsevis hög. Alkohol- och narkotikamissbruk är ocksä vanligt. Samtidigt
är det uppenbart att den alternativa vård som står till buds inom den
psykiatriska vården och kriminalvården ofta är sämre anpassad till dessa
ungdomsgrupper än den värd som kan erbjudas enligt sociallagstiftningen.
Vi anser därför att det finns anledning att tillåta att vård enligt den särskilda lagen inleds även efter 18 års ålder. En förutsättning bör då vara att vård
inom socialtjänsten är klart överlägsen den som kan ges på annat håll,
alltså inom den psykiatriska vården eller kriminalvården. Det bör emellertid enligt vår mening inte komma i fråga att låta vården pågå med stöd av
den särskilda lagen längre än till dess den unge har fyllt 20 år.
Nära samman med frågan om lämplig tildersgräns hör vårdtiden. Även
här har SU :s förslag utsatts för kritik. Den föreslagna vård tiden på tre
månader anses genomgående för kort. Flera remissinstanser har föreslagit
en vtirdtid på sex månader i stället. Andra motsätter sig en i förväg
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tid nch \'ill att v{1rdhclllwct .,J..all be.,tiimma v;·1rd1idc11. Vi

ansn fiir vi\r dt.:I att en kombination a\· dt.: bilda synsilttt.:n iir miijlig.
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man utan alt bt.:griinsa viirdtiden friin bii1ji1ii inför t.:n ohligalorisJ.. nmpriivning. Fiir dt.:n kategori av ungdomar som dt.:t hiir iir fr;lga om - si1kdt.:s dem
som hehiivt.:r vilrd pi\ grund av sitt eget hctccndt.:

kan de: vara lilmpligt

att nestiimma en halvarsvis ompriivning. Den hiir enligt vi1r uppfo1111ing
giiras av soeialnilmnden. som regel i nilrvaro av bl. a. den ungt: sjiilv. Vill
han inte nöja sig med niimndens beslut. hiir han kunna iivcrklaga della till
liinsriitten.
Det iir viktigt att pilpeka att vad vi har fi.ironlat nu giiller griinst.:rna for
tilliimpningen av den siirskilda lag som enligt SlJ:s fiirslag skall gt.: miijligheter att bereda v!1rd utan samtycke. Den behandling som pi1g;·1r niir den
unge uppniir f'lircskriven ;ddersgriins ellt.:r beslutad liingsta v;irdtid skall
givetvis fortsiitta sf1 liingc den behövs, fa.-.t i frivilliga formt.:r utan miijlighet
for de sociala organen att kvarhi\lla dt.:n unge för värd mot hans vilja.
Meu vilra förslag till utformning av den siirskilua lagen för unga hör uet
vara möjligt att undvika en stidan iivcrströmning av ungdomar frtin socialvärd till psykiatrisk vf1ru och krirninalvt1rd som man under rernisshehandlingen av SU:s förslag har hefar;1t skulle kunna hli resultatt.:I av den nya
sociallagstirt ningcn.
2.~.3.2

Värden av vuxna

Som framgåll av vad vi har sagt tidigare iir det mringa remissinstanscr
som har ifrågasatt om det iir möjligt att inom LSPV:s ram ta om hand alla
missbrukare som behöver medicinsk vMd oberoende av samtycke. En
allmiin uppfattning både bland de myndigheter och den personal som
omhesii1jer värden av missbrukare och blanu klientorganisationerna tycks
vara att en missbrukare som

~ir

i akut hehov av vttrd inledningsvis mästc fa

hjiilp med avgiftning och annan medicinsk vi'Jrd som ger honom tillbaka en
sfldan psykisk och fysisk kondition att en 1ner'a ltmgsiktig social rehahilitering kan pt1bö1jas. SU har uppgett att tilbmpningen av LSPV på missbrukare av alkohol och narkotika varierar i olika delar av landet. Denna
uppgift har bekräftats under remissbehandlingen. Oet är också tydligt att
det kan finnas sktil alt ifri'Jgasätta om intagningsgrunderna enligt LSPV nu
har en utformning som verkligen innesluter alla de akuta missbruksfall som
man vill kunna ge medicinsk vård. Även om den nedgångne missbrukarens
psykiska tillständ ofta måste anses som en psykisk sjukdom, kan det
såledl!s finnas fall där en undersökning ger ett alltför svagt underlag för en
sf1dan bedömning men där det samtidigt finns ett trängande behov av
avgiftning och psykiatrisk vård i samhand med denna. I dessa senare fall
finns uet enligt vår mening otvivelaktigt behov av att förtydliga lagstiftningen.
Vi har därför funnit att LSPV:s intagningsgrunder bör omarbetas i
samband med att man slopar möjligheterna till tvångsvård av vuxna inom
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srn.:iallagstirtningen. VMt förslag till iinJringar pt1 denna punkt behandlas
niirmare i avsnitt J. Vi vill emellertid redan hiir understryka alt avsikten
med v;'\rt förslag inte iir att utvidga tilliimpningen av den medi<:inska
v{irdlagstiftningcn utan att förtydliga denna. LSPV ger enligt vnr mening
redan med sin nuvarande utformning möjlighet att ta om hand de missbrukare som det hiir iir frnga om. Detta bestyrks inte minst av utvc<:klingen
som visar att i dag alkoholmissbrukare i minst samma utstriickning v{1rdas
enligt LSPV som med stiid av NVL:s tvtmgsbestiimmclscr.
V{lrt förslag om en kompletterande intagningsgrund for missbrukare
bygger p~1 fiirutsiittningen att missbrukaren utsiitter sig sjiilv för allvarlig
fora till liv eller hiilsa. Diiremot skall den nya lagbestiimmelsen inte medge
vt1rd oberoende av samtycke till ~kydd för annan. Vi vill därför framhålla
att den som iir farlig for annan ibland torde förete sådana psykotiska drag
att LSPV:s vanliga intagningsbestiimmelser för psykiskt sjuka blir tilliimpliga ptl honom. Vår uppfattning iir att det vore principiellt oriktigt att vid
sidan av dessa bestämmelser och besHimmelserna inom kriminalvlirdsbgstiftningen o<:h ordningslagstiftningen införa bestiimmelser om vi\rd eller
förvaring av människor som iir farliga för annan person.
Betänkandet Psykiskt störda lagöverträdare bereds f. n. inom justitiedepartementet med sikte på en lagrådsremiss hösten 1978. Betänkandet innefattar förslag som har nära anknytning till arbetsgruppens uppgift. Bl. a.
föreslås att el-indikationen i I § LSPV skall upphävas. Förslaget ligger i
linje med vad vi för egen del föreslår beträffande LSPV. Från de synpunkter som vi har att beakta tillstyrker vi därför att förslaget genomförs.
Vi anser oss dock inte ha anledning att föregripa justitiedepartementets
prövning. som ju innefattar även kriminalpolitiska överväganden. genom
att nu ta upp förslaget i den lagtext som vi föreslår. Vi vill i detta sammanhang framhålla att vi inte finner skäl att föreslå att BrB skall medge överlämnande till sädan vård som avses med den särskilda intagningsgrunden
för alkohol- och narkotikamissbrukare.
Värt förslag till kompletterande intagningsgrunder i LSPV aktualiserar
behovet av försHirkta rättssäkerhetsregler. Sådana har sedan länge framstått som önskvärda. Den översyn av LSPV som har gjorts av en expertgrupp inom socialstyrelsen har fätt ett blandat mottagande vid den tämligen begränsade rcmissbehandling som förslagen har genomgått. Remissinstanserna är visserligen överlag positivt inställda till den allmänna innebörd som förslaget till en ny lag om viss psykiatrisk vård (LPV) har.
Förutom socialstyrelsen ansluter sig RÅ. JO, kommunförbunden och LO
till förslaget eller till principerna bakom detta. Åtskilliga andra remissinstanser - till vilka läkarnas organisationer och utskrivningsnämnderna och
psykiatriska nämnden hör - avstyrker emellertid att förslaget i sin nuvarande utformning läggs till grund för lagstiftning. Man är kritisk mot
utformningen av lagförslaget som man anser måste ses över från bilde
formella och sakliga utgångspunkter.
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Den genomgtmg av förslaget och remissutfallet som vi har g,iort visa1 att
det hör vara möjligt att genomföra några av Je mest angeliigna reformerna
som expertgruppen har föreslagit inom den nuvarande LSPV:s ram. Hit
hör bl. a. ait ändra intagningsförfarandet pl\ ett par punkter, skapa mi..ijlighet till organisatoriska förlindringar av vården och att ge ökade ansv;irsuppgifter åt utskrivningsniimnderna. Vtira förslag till iindringar i LSPV
som bygger på expertgruppens hetänkande - behandlas niirmare i avsnitt
3. Vi vill bara hiir framhålla att vi anser det angeläget att vt1rden av stldana
missbrukare som inte bedöms som psykiskt sjuka i inskriinkt mening av
rättssäkerhetsskiil förses med regler om en liingsta vfmltid. Vi ansluter oss
till expertgruppens förslag om att ändra namnet pfl lagen till lag om viss
psykiatrisk vård och p{t niimnden till psykiatrisk niimnd.
SU har i sitt betänkande föreslagit att en bestiimrnclsc om samverkan
mellan sjukvården och socialtjänsten skall tas in i LSPV niir det giillcr
missbruksfallen. Vi anser att sädan samverkan oftast är nlidviindig. Hestiimmelsen bör enligt vår mening utformas sft ;,tt samverkan görs ohligatorisk så snart överläkaren finner att patienten har behov av srn.:ialtjiinstens
stöd och hjiilp. Vi föreslår vidare att det i lagen skall tas in en bestiimmclse
om skyldighet för socialniimnden att efter samråd med den som svarar for
den medicinska vården uppriitta en behandlingsplan för den sociala eftervården, som skall ske i frivilliga former. Bl. a. för att stärka möjligheterna
till en efterföljande social rehabilitering anser vi också att det hör öppnas
möjlighet att förliigga den medicinska vl\rd som sker med stöd av lagen till
behandlingshem som lir knutna till psykiatriskt sjukhus. Även nu niimnda
förslag behandlas niirmare i det följande.
Vi föreslår si\ledes sammanfattningsvis att den framtida socialtjiinsten
inte skall rymma möjligheter till vård oberoende av samtycke niir det giiller
vuxna missbrukare. Vi förutsiitter då att våra förslag följs beträffande
åldersgriinser och vårdtider för att ta om hand unga missbrukare inom
socialtjiinsten och beträffande en lindrad psykiatrisk lag~tiftning om vi1rd
oherocndc av samtycke.
Det har inte hört till vårt uppdrag att behandla det niirmare innehället i
vården av vuxna missbrukare. Vårt förslag att utmönstra möjligheterna till
vård av vuxna oheroende av samtycke inom sociallagstiftningen far givetvis inte tolkas så att vi skulle vara anhängare av kravlösa vårdmetodcr diir
missbrukaren fritt kan ta eller förkasta den v~1rd som erhjuds honom. Vi
anser tvärtom att en vl\rd som inte kriiver medansvar av den vtirdhehövande ofta iir dömd att misslyckas. I den allmiinna diskussionen har man
ibland pekat pfl framg1rngarna med s. k. kontraktsvård. Sådan värd kan
innebiira att man t. ex. utarbetar ett speciellt program for vården av misshrukare vid en institution. Den som vårdas enligt programmet f<'lr förbinda
sig att följa vissa ordningsregler och exempelvis underkasta sig kontroll av
att han under vårdtidcn avhl'lller sig från bruk av narkotika. För brott mot
reglerna kan gälla vissa sanktioner. Patienten har emellertid alltid möjlig-
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het att helt avböja att delta i den fortsatta behandlingen. Det kan

niimn~1s

att 1971 års utredning om behandling av psykiskt avvikande när det giiller
kriminalvftrden i princip har ställt sig positiv till den form av kontraktsvard
av kriminella narkotikamissbrukare som i USA kallas civil commitment.
AsocL - som utgör den sista resten av den gamla lösdrivarlagslifrningen
- har sedan liinge varit mogen fiir avveckling. Vi ansluter oss till SU:s
förslag om att upphiiva lagen. Det har vunnit allmiinl stöd vid remissbehandlingen.
::!.8.3.3 l'arlamcntarisk utredning
Flera rernissinslanser har föreslagit att J ,SPV skall ses över av en parlamentarisk kornmitte. Andra instanser har förordat all en silllan kommitte
skall tillsiittas för att göra en samlad översyn av samhällets rnöjligheh:r alt
anviinda tväng inom st\viil socialvärd och sjukvård som kriminalvf1rd.
Del finns enligt vftr mening otvivelaktigt ett hehov av att l<'ita en allsidigt
sammansatt kommitte med parlamentarisk förankring överviiga tkra av de
lagförslag som LSPV-gruppen har lagt fram och som vi inte har ansett det
möjligt att niirmare pröva i detta sammanhang. Vi vill ocksti peka p;i de
iinskemål som har framsttillts frt1n liikarh<'ill om prel:iseringar av de yttringar av psykisk sjukdom som skall grunda rtitt till vård med stöd av LSPV.
Det psykiatriska sjukdomsbegreppet kommer vidare att fä ytterligare belysning niir det principprogram for psykiatrisk hiilso- och

sjukv~1rd

har

antagits som nyligen har flireslagits av soL·ialstyrelsens strukturutn:dning
(Socialstyrelsen redovisar 1978: .'i).
Vissa förslag l"rt1n LSPV-gruppen niir det giilkr en utvidgad ni·1111ndverksamhet bör ocbf1

övcrv~igas

med hänsyn till de förslag om bl. a. fiirtroc11-

deniirnnder som nyligen har lagts fram av medieinalansvarskommittcn i
bctiinkandet (SOU 1978:26) Hiilso- och sjukvårdspersonalen. Aven arbetet
inom hiilso- och sjukvårdsutrcdningen kan

rn

betydelse för utformningen

av den framtida medicinska 1vf111gslagstiftningen.
Dt·n nya kommillcn bör Himpligen fi"1 i uppdrag att

utv~irdera

effekterna

av den nya lagstiftningen för den medicinska och sociala vf1rden av vu.xna
misshrukare. I anslutning till översynen av den medil:inska tvi1ngslagstirtningen bör utredningen fä till uppgift all följa utvecklingen pf1 kriminalvärdsområdet niir det giiller personer med missbruks problem och all belysa de samordningsbehov som kan föreligga mellan olika bestiimmelser av
tvängskaraktiir inom socialtjiinsten. sjukvärden, kriminalvärden och ordningslagstiftningen.
En översyn av bl. a. girtermfilsbalken, fiiriildrabalken och iirvd;1balkcn
pågår f. n. inom justitiedepartementet i syfte att utmönstra uttryl:ken sinnessjukdom och sinnesslöhet. Vi har i samband med vf1rt uppdrag haft att
övcrviiga behovet av motsvarande lindringar i sjuk v{1rdslagstiftningen. De
terminologiska frägorna kan till en del bli beroende av resultatet av den
vidare utredningen av den parlamentariska kommitten. Vi förordar diirför
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att arbetet med en översyn av terminologin fär fortsätta inom justitie- och
socialdep<trtementen med sikte på att söka H\ fram ett förslag i de delar som
kan avgöras oberoende av kommittens utredning. Ett sådant förslag torde
därefter fä remissbehandlas i särskild ordning.

3

Allmänmotiwring till

ändrin~ar

i LSPV

3.1 Allmänt om intagningsgrundcrna

Under lång till har det i Jen allmiinna debatten gjorts gällande alt
psykiatrin kan fungera som en täckmantel för tvimgsi\tgiirder mot personer
som för omgivningen ter sig obekväma eller allmiint besvärliga. Det riicker
i detta sammanhang att erinra om diskussionen kring de personer som
avses med begreppen "psykopater", "sociopater" eller "särskilt v~rdkrii
vande". Under senare är har debatten färgats av uppgifterna att man i
Sovjetunionen använder mentalsjukhusen som förvaringsplats för politiskt
oliktiinkande. Det finns i sammanhanget skiil att erinra om den s. k.
Hawaii-dcklarationen som antogs av World Psychiatric Association i augusti 1977. Deklarationen innehi\ller etiska regler som skall förhindra att
psykiatrin missbrukas i nu berörda hänseenden.
Pftsti\endet att psykiatrin kan användas for att städa undan obek viima
personer är inte alldeles fatt att bemöta. I motsats till kroppssjukdomarna
kan ett psykiatriskt sjukdomstillstånd inte alltid konstateras på grundval av
föriimlringar i patientens organ e. I. I stället hUnvisas psykiatrikern till att
stiilla diagnos på grundval av patientens handlingar i vid mening. Det är
givet att vid denna viirdering av patientens handlande psykiatrikern ofta
har att ställa patientens uppförande i relation till samhiillets normer för
acceptabelt beteende. Med andra ord tenderar beteenden som påtagligt
avviker fri\n vad som är socialt accepterat att stfönplas som uttryck för
psykisk sjukdom. Psykiatrins sjukdomsbegrepp hämtar på ett helt annat
s1itt än vad som är fallet inom kroppssjuk vården sitt innehåll från sociala
överväganden och påverkas fortlöpande av samhällets toleransnivfter för
avvikande beteende.
Det är således mycket viktigt att man i den psykiatriska tvtmgslagstiftningen lägger fast ett psykiskt sjukdomsbegn:pp som inte lånar sig till
manipulationer och som effektivt förhindrar att psykiatrin missbrukas för
t. ex. förföljelse av politiskt olikthnkande eller socialt handikappade.
Enligt 1 § LSPV fär sluten psykiatrisk vård oberoende av eget samtycke
beredas endast den som lider av psykisk sjukdom och under den ytterligare
förutsiittningen att sådan värd är oundgängligen pt1kallad med hiinsyn till
sjukdomens art och grad (generalindikationen). Med psykisk sjukdom
jämst1ills psykisk abnormitet som inte iir psykisk sjukdom eller utgörs av
hiimning i förståndsutvecklingcn. Psykisk sjukdom används som en sam-
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lingsheted.;ning fiir :illa sj11kdomar rned rsykiska

S\

mptom. oavsett lkras

t>rsaker. Som psvkisk sjukdom enligt lagen riiknas tfarfor rsykl>ser. neurnser tH.:h insufficienstillstind av lllika slag. Psykisk abnormitet omfattar
enligt fl"irarhctena till I .Sl'V rsykopati samt defekter och invaliditetstillswnd efter olika slag av hjiirnsjukdomar eller hjiirnskador. Till generalindikationen har knutits km tilika specialindikationl'r. Fiir all patienten enligt
lagen skall kunna beredas v:·1rd oberoende av sa111tycke 111:·1ste den psykiska sjukdomen yllra sig N1 n{lgot av de siitt som specialindikationerna
beskriver.
1971 f\rs utredning om behandling av psykiskt avvikande har fiiresla):!it

all uttrycken rsykisk sjukdom och rsykisk abnormitet skall bytas ut mot
en ):!emcnsam beteckning - rsykisk stiirnin):!. Flirsla):!et har under remi ... sbchandlingen fatt stlid

fr~m

!lera

h~ill

men kritik friln andra. Socialstyrel-

sens LSPY-grurr har i fiirslaget till LPV fiirord;1t :1tt man l. v. skall beh:"dla
de nuvarande uttrycken. Bl. a. kt)nstaterar LSPV-grurrcn att begreppet
rsykisk stiirnin):! har kritiserats. efterstim det kan uppfallas som ell betydligt vidare begrepp iin psykisk sjukdom.
I remissvar liver förslaget till LPV har Sveriges Hikarflirbund od1
SACO/SR velat hegriinsa lagens tilliimpning till fall dt1 det finns vad man
kallar en stiird realitetsviirdering, dvs. om och sf1 !;inge ratienten iir psykotisk. Till de psykotisb tillsti\nden hi.ir enligt denna mening tillstånd dfi
patienten lider av förvirring, vanfiiresHillningar. hallucinationer eller demens. Socialstyrelsen har i sitt remissvar framhållit att det skulle vara
stora fördelar med alt införa psykos som avgriinsningskriterium. Man har
dock samtidigt pekat pi\ att av de LSPV-patienter som skrevs ut under r1r
1975 hade hela 40,5 <;·;. inte haft psykos som huvuddiagnos \neuros 9,4 <;;.,
psykisk abnormitet 5,6 ~:-;::.alkoholism 22,9 r;:;., narkoman i 2,6 C',0). Socialstyrelsen konstaterar att sr1 liinge värdmöjligheter oberncnde av eget samtycke behövs för personer som tillhör dessa grupper iir det orealistiskt att
införa psykoshegreppet som avgränsningskriterium.
I ett förslag till principprogram för psykiatrisk h;i)so- och sjukvård som
har utarbetats av den s. k. strukturutredningen i socialstyrelsen (Socialstyrelsen redovisar 1978:5) liinmas bl. a. synpunkter pf1 psykiatrins innehåll
och avgriinsning. Resultatet av programarbetet kan fä betydelse också för
frftgan om avgriinsningen av den medicinska tvångslagstiftningen.
Av de fem specialindikationerna. kallade a) den medicinska indikationen, b) farlighetsindikationen, cl hjälplöshetsindikationen. d) störandeindikaticnen och e) kriminalindikationen, har LSPV-gruppen föreslagit att de
fyra första skall föras samman till tvä huvudgrupper. Den första skulle
avse de fall dl\ patienten inte rätt kan bedöma sitt hehov av vård och hans
tillsti\ml kan avsevärt förbättras genom vården eller försämras om vfirden
uteblir. Den andra gruppen skulle giilla fall då patienten är farlig eller grovt
störande för annan person. Den femte indikationen, kriminalindikationen
- som avser det fallet att patienten till följd av sjukdomen är farlig för
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annans egemll>lll dlcr annat av lagstiftningen skyddat intressl' - har fiirL'slagils upph:ivd av 1971 ars utredning. LltredningL'll har framhiillil all
v;irdhdwvet helt hiir avglir;1s p;1 medicinska L'ller s,1cialn1L'dicinska grunder. I delta förslag har LSPV-gruppen instimt.
Under remisshd1andlingen av L.PV-forslagel har friin flL'ra h;dl rik1;11s
kritik n1l>\ utformningL'n av de t v:1 nya specialindikalill11L'rna. Man h<ll"
mena\ all indikati1llll'rna m<'tslc kompll'llL'ras elkr giiras klararl'. Fiirslai,:cl
all slopa kriminalindikalil>nen har d:ircnll>L som h;1r fra111g;"tll 1idii,:arL'. fall
en niistan enhi\llig anslutning undL'r re111isshehandli11gL'll av hcL111kande1
frt1n 1971 ars utredning.
S[1vit1 vi fiirst:\r avviker lkn 1111varande gem:ralindika1ionen inklt1si\ L'
begreppet psykisk ahm1rmitct i vis-,a hiinseenden fr;1n llll·dicin-,kl spri1kh111k. Terminologin iiverensst:immer inll' heller meJ vedertagna indelningar av psykiska stiirningstillst[\nd. "Psykisk abnormitet .. iir l':>.empelvi, l'll
begrepp som saknar bi:stiirnd inni:biird PL'h som i ri:gi:I inti: anviimh i
mi:dii:inska sammanhang. [kl iir nwl den bakgrunden man skall si: fiirsL1gi:l frän 1971 ;'1rs utredning all i LSl'V hyta uttryckrn psykisk sj11kdom l1d1
psykisk abnormitet mot en gi:mensam ht.·teckning psykisk sliirning. Lll
annat sbl för kommi1td'iirshiget iir att niirma terminologin i I .SPY till
spr:ikhrukel i BrB. I BrB anviinds i dag tnmcrna "sinncs-,j11hto111·'. "sinnessllihet"' m:h "annan sjiilslig abnormitet av si1 dj11pgtiende natur ;tll den
måste anses jiimstiilld med sinnessjukJom··. Knmmitteförslaget inni:biir
all man iiven i BrB talar om psykisk störning.
Vi har tidigare förordat al\ en parlamentariskt förankrad ko111111itt.: skall
tilkittas med uppgift atl se iiver I .SPY i dess helhet. I avvaktan p:i
resultatet av di:n utredningen bör man enligt v{1r {1sikt hi:hitlla den nuvarande utformningen av sf1viil generalindikationen som specialindikationerna.
Vi vill hiir anmiirka att remissutfallel betriiffande förslaget fr{111 1971 :·irs
utredning all avskaffa e)-indikationcn niirmast talar fi.:11 all denna indikation bör upphiivas omedelhart. lk omedelbara konsekvenserna hiirav kan
bli all en del av e)-klientelet fiirs iiver till kriminalYarden och diir med all
sannolikhet kommer al\ äterfinna~ bland anstaltsklientckt. Med h:insyn till
att cl-indikationens best<'md sftledes har klar kriminalpolitisk betydelse
som har niira samband rned frägur som f. n. bereds inom justitiedepartementet avstftr vi frfm att 11\\ryckligen föreslf1 all el-indikationen omedelbart
skall avskaffas. De intressen vi har att beakta talar emellertid för att s!i
sker sä snart smn möjligt.
Att gcneralinJikationen inklusivi: begreppet psykisk ahrwrmitel s{dedes
finns kvar tills vidare hinJrar cnlig1_vf1r mening ink att krminologin i BrB
moderniseras pft siil\ 1971 ärs utredning har föreslagit. om Jet skulle anses
liimpligt. Redan i dag finns del som har niimnts terminologiska skillnader
mellan LSPV och HrB. Även om Jet pft sikt givetvis Hr önskviirt med en
enhetlig terminologi. kan man under en övergäng.st id ae1:eptera iivcn andra
terminologiska skillnader iin dem som föreligger i dag.
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Aven om s<'1ledn I~ LSPV enligt vi1r mening tills vidare i allt v;isentligt
hiir best{1 i sin nuvarande utformning linns det, som har framgf111 av v:'ira
allm:inna iiverv:iganden, bchov av all förtydliga intagningshestiirnmelserna
n;ir det giillcr missbrukare av alkohol eller narkotika. Vi i1terkommer till
de11a i avsnitt 3.2.
En viktig uppgift för den nya kllmmitten hör bli att finna biittre avgriinsningar av lagens tilhi111pnings11mri'1de. Till att bö1ja med linns det skiil att i
en ny lagstiftning starkare :in nu markera alt den psykiatriska viirdcn s{1
bngt möjligt skall ske i frivilliga former och att bestiimrnclser om

tv~111gs

vi1rd bara skall komma till anv:indning i undantagsfall. Vi vill ptuninna om
att antalet personer som tas in for vhrd oberoende av samtycke kontinuerligt har minskat under senare tir i forht1llandc till de sammanlagda intagnin)!arna för psykiatrisk vi"trd. Denna utveckling, som kan antas forts:itta,
blir komma till uttryck i lagstiftningen. I syfte att hiittre avgrlinsa lagens
tilliimp11ingsomräde bör man pröva möjligheterna att precisera de yttringar
!manifestationer) av psykisk sjukdom som skall grunda rätt till varet oberoende av samtycke. Den diskussion som har förts i anslutning till LPYförslaget om fönttsiittningarna att införa ett psykosbegrepp i lagstiftningen
hör liksom det nyssn;\mnda principprogrammet för psykiatrisk hälso- och
sjuk viird kunna bilda utgfmgspunkt för arbetet. Slutligen vill vi i detta
sammanhang peka pil angeHigenheten av att man söker mönstra ut möjligheterna att jiimstiilla psykisk abnormitet med psykisk sjukdom. Denna
uppgift har prövats i tidigare utredningssammanhang utan att man funnit
det möjligt att vara av med en sådan j~imställdhetsregel. Arbetet inom 1971
fas utredning och inom LSPY-gruppen bör tillsammans med vad som har
kommit fram under remissbehandlingarna ha gett nya föruts~ittningar att
finna vägar att undvika denna typ av vaga och oprecisa termer inom
1vfmgslagstiftningen.

3.2 Särskild intagningsgrund för alkohol- eller narkotikamissbrukare
Den nuvarande medicinska indikationen -· a)-indikationen - anger som
villkor att patienten till följd av sjukdomen uppenbarligen saknar sjukdomsinsikt. Med bristande sjukdomsinsikt jämställs att någon till följd av
heroende av narkotiska medel uppenharligen är ur stånd att rätt bedöma
sitt behov av vård. Detta tilfagg till den medicinska indikationen. som kom
till år 1969, gjordes i syfte att förtydliga begreppet "uppenbarligen saknar
sjukdomsinsikt". Man avsåg att undanröja den osäkerhet som rådde om
möjligheterna att kvarhålla narkotikamissbrukare, som efter avgiftning
fortfarande behövde vård. Kompletteringen kom till på begäran av socialstyrelsen som dock inte ville begränsa den till narkotiska medel utan
genom att använda uttrycket "beroendeframkallande medel" också avsåg
att innesluta alkohol. En närmare redogörelse för motiven bakom lagens
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tilliimplighel på alkohol- m:h narkotikamisshrukare Himnas av sm:ialutredningen i dess slt1thetiinkande (s. 512 ff). V.i hiinvisar till detta.
Soi.:ialutredningen har ansett all de missbrukare som behöver instiltltionell vård och hehandling oheroendc av samtycke kan ges sii<lan inom
rarm:n fiir I ,Sl'V och all tvi\ngct inom socialviirden kan slopas utan att man
ändrar LSPV:s intagningsgrunder. Under remisshehandlingen har man
frtln flera h[1ll hiivdat att tilliiggct i den medicinska indikationen hiir göras
tilliimpligt ocksf1 pft alkoholmissbrukare. Till de remissinstanser som har
framfört denna mening hör socialstyrelsen.
Vi har i vi'tra allmiinna överviiganden ullalat oss för att LSPV :s intagningsgrunder bör kompletteras betriiffande alkohol- och narkotikamissbrukare. Tillgiingliga uppgifier om tilliimpningen av LSl'V ger vid handen att
lagen tilliimpas mycket ojämt pa dessa patientkategorier. Medan man

p~1

ett sjukhus finner det uppenbart all förvirringstillständ som följd av alkohol- eller narkotikamissbruk uppfyller lagens k_rav pi\. psykisk sjukdom och
ofta liigger denna diagnos som grund for intagningsbcslut iir man p{1 andra
sjukhus mera fiirsiktig och den angivna diagnosen förekommer siillan i
intagningsbcsluten. Det lir uppenbarligen önskvärt att lagen i dessa avseenden tillämpas enhetligt över hela landet. Och vi menar att det iir den
vidare tolkningen av begreppet psykisk sjukdom som har stöd i förarbetena till LSPV.
Det lir emellertid svtlrt för att inte siiga omöjligt att nu vrida utvecklingen
riitt utan all betriida lagstiftningsviigen. En lösning iir d<'t alt uttryckligen
bryta ut alkohol- och narkotikamissbrukarna ur den krets av psykiskt sjuka
eller diirmed jiimstiillda sum avses med den nuvarande generalimlikationen. Denna lagtekniska lösning har den fördelen all man i nf1gon mrm
undgår att uttryckligen stlimpla missbrukarna som rsykiskt sjuka. Samtidigt måste emellertid siigas all grunden för all samhlillet anser sig kunna
ingripa med vänlätglirdcr mot dessa missbrukare oberoende av deras samtycke iir just att de iir i behov av psykiatrisk
av lagens rubrik.

v~\rd.

Detta framgär inte minst

Den nu diskuterade lösningen innebär således inte en utvidgning av det
nuvarande tillämpningsomrädct for LSPV men en klarare markering av var
den nu giillande griinsen går. Griinsdragningsfrägan iir hctydclscfull inte
minst me<l hiinsyn till att missbrukarna utgör en stor grupp av alla LSPVpatienter. Statistiken visar att ungefär var fj~irde patient som skrevs ut
under är 1975 var alkohol- eller narkotikamissbrukare. En uppgift frän
1974 visar alt det samtidigt en viss dag vårdades över I 000 alkoholmissbrukare enligt LSPV.
Vi föreslt1r i enlighet med det anförda att förutsiittningarna att oberoende
av samtycke ta om hand alkohol- och narkotikamissbrukare för vård skall
behandlas i en särskild paragraf. 2 ~. som alltsii för ny lydelse. Samtidigt
bör det tilliigg slopas som nu i den medicinska indikationen med bristande
sjukdomsinsikt jämstiiller att n1lgon till följd av beroende av narkotiska
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medd inte riitt kan bedöma sitt behov av vfad. I de missbruksfall som nu
avses biir v;'inl nwd stöd av lagen fiirnts:itta att patienten till följd av sitt
alklihol- eller n:1rkotikalllisshruk har ett triingande behov av avgiftning och
psykiatrisk värd i samband med denna fi.ir att inte skadas allvarligt till .\in
hiilsa eller annars utsiittas för fara till livet.
Syftet Jllcd tv;'ings\'f1rden biir vara att f~1 missbrukaren i s{1dan psykisk
och fysisk kondition att han kan motiveras fiir en social eftervill'd i frivilliga
former. Vi anser ;1tt fiir v!1rd enligt LSl'V av alkohol- och narkotikamissbrukare som inte bediims som psykiskt sjuka i inskriinkt mening 1-iör det av
riittss:ikerhetssk:il g;illa en Hing...ia drdtid. De nu\'arande faktiska vtl!'dtiderna varierar alltifrirn nt1gra fa dagar till nagra veekllr. Vi har efter
klintaktcr med bl. ;1. representanter for p,\·kiatrikerna slann;1t för att fiiresl<"1 att v:irdtiden skall hegriinsas till hiigst fyra veckor. Vi utg<"1r rr:m ;111 den
faktiska vi)rdtidcn i m~1nga fall kommer all bli kortare. Det bi.ir s;1111tidi):!t
framh[1llas att förslagt't innd1iir en lllaxilllerin):! av tiden for tvi\ngsv:1rd.
lngentin):! hindrar att v;1nlcn forts:itter i frivilliga former :iven efter l'vra
veckor om det finfö Jlledicinska foruts:ittningar for detta. Den sllciala
rehabiliteringen hiir st1 l~1ngl llli\ili):!t siikras ):!enolll si'irskilda bestiimlllelser
olll salllverkan i LSl'V. Vi titerkomlller till dessa förslag i fiil,iande avsnitt.
Den föreslagna la):!iindrinE?rn kommer att llledfiira att begreppet ps~ ki,k
sjukdom enligt I ~ far en sniivare innebörd iin f. n. Vi vill erinra om att
sinnessjuklagstiftningsklimmittcn. vars arbete ledde fram till LSl'V. klinstaterade all det di1varande hegreppet sinnessjukdllfll fran början inte
ansags omfal\a all-.oh11lism lleh alkoholmissbruk men viil s~1dana psyl-.iska
sjukdomar SOlll delirium tremens. alkoholhall11cinlls llch alkllhlllparanoia
od1 vissa mycket avancerade psykiska JefekttillstanJ. t. ex. alkoholdL'mens. Genom glidningar i begreppsbestiinrnin):!en korn enligt kommitten.
pa liknande siitt som skedde inllm Je psykiska sjukdomarnas ):!rupp. allt
!lera fall av alkolwlism att hiinföras de grupper av s,iukdllmen fi.\r vilka \':1rd
pa ll1L'ntalsjukhus ansf1):!S vara indicerad.
All t:n siirsl-.ild int<1gningsgrund införs fiir alklihol- och narkotikamissbrukare innebiir inte all det skall vara uteslutet all tifömpa 2 ~ pii misshruk:irc som lider av en mera klassisk sinnessjukdom. t. ex sd1izofreni. I
lindriga stlllana fall kan tviirtom de siirskilda hestiimmelser som skall giilla

*

fiir drn som v~1rdas med stöd av 2 göra det liimpligt att [1beropa den
~iirskilda intagnin):!sgrunden i st:illL't for niigon av grunderna i I
Det biir
givetvis ocks~1 var<1 mi.ljligt <It\ besluta om fonsall v~ird med stl.Id av I~. llfll
missbrukaren dkr intagningen skulle uppvi.sa s;1J;111;1 psykotiska drag att

*.

värd enligt lagen iir nildviindig iiven st:dan fyra veckor har förflutit. Delta
fiirutsiiller da nyll vi1rdintyg och ny intagningspriivning. Även niimndmedverkan torde hli vanlig (se om intagningsfi)rfarande avsnitt :-.3).
lkn komplettering av L.SPV som vi nu fiireslär hiir sedan den varit i
tilliimpning en tid sjiilvfallL'I priivas av den kommitte som vi föresliir sk; dl
göra en översyn av hela lagen och inte minst intagningsgrunderna. Det :ir
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angeläget att den föreslagna tvångsvården av alkohol- och narkotikamissbrukare får en ordentlig uppföljning redan från början. En sådan underlättas otvivelaktigt av den föreslagna lagkönstruktioncn. En svårighet vid
bedömningen av den nuvarande värden av misshrukare enligt LSPV har
varit att det inte har gi\tt att få tillfredsstlillande belyst i vilken utsträckning
de olika specialindikationerna i I~ har åberopats som stöd för vArd. Särskilda forskningsmedel hör enligt vår mening st1illas till förfogande för en
uppföljning av lagens tillämpning på alkohol- och narkotikamissbrukare
från såväl medicinska som sociala utgångspunkter. Vi vill hänvisa till de
möjligheter som finns att skaffa medel via medicinska forskningsrädt.'1
resp. sociala forskningsdelegationen.

3.3 lntagningsförfarandet
För att någon skall kunna ta~ in for värd enligt LSPV fordras dels en
skriftlig ansökan, dels ett värdintyg. H1ir hortscs då från intagning efter
domstols förordnande. Ansökan får endast göras av vissa i lagen uppr1iknade personer. <1nhöriga. ordföranden i sociala n1imndcr m. fl. Vflrdintyget, som skall upprättas av läkare. skall hl. a. innehålla ett uttalande om att
det är sannolikt att den som intyget avser lider av psykisk sjukdom och all
sluten psykiatrisk vård iir oundgängligen päkallad.
LSPV-gruppen har föreslagit att ansökningsförfarandel skall slopas.
Man anser att del är vårdintyget - som man vill skall heta psykiatrisk
vårdremiss i fortsättningen - som är den viktigaste handlingen niir intagningsfrågan skall bedömas och alt den särskilda ansökningen framstår som
ett onödigt komplement till den medicinska utredningen. Ofta finn~ det
redan ett vårdintyg när ansökan upprättas. Vi delar i likhet med flertalet
remissinstanser LSPV-gruppens uppfattning i dessa fr[tgor. Det hör cnligl
vår mening varn tillr~ickligt att v1\rdintygct anger på vems begiiran del har
utfärdals. Det är naturligt att initiativel ofta las av ni'tgon anhörig eller av
de sociala myndigheterna. polisen etc. Vi anser emellertid inte att det finns
tillräckliga skäl att begränsa initiativrätten till en viss personkrets. Termen
psykiatrisk vårdrcmiss i stället för vårdintyg har vid remissbehandlingen
kritiserats från läkarhåll. Vi anser att den nuvarande benämningen t.v. hör
behållas.
Vid intagningen görs en prövning av v{1nlintyget och av alt del finns
sannolika skäl för att värd kan ges med stöd av LSPV. Beslut om intagning
fattas av liikare. i allmänhet överläkaren. Senast tio dagar efter intagningen
skall vidare överläkaren pröva behovet av fortsatt vtlrd med stöd av lagen.
I vissa farlighetsfall kan prövningen fa anst~i till den femtonde dagen d'ter
intagningen.
Den intagande läkaren far enligt gällande regler inte själv utfärda vtirdintyg. LSPV-gruppen har föreslagit att den tväläkarprövning som h~irigenom
är garanterad skall upphöra och att rättssäkerheten i stället skall tryggas
12
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genom att utskriv11i11gsniimnden - i vilken det ocksi1 ingiir en Hikarc
i
stiillet fi.ir iiverli"1karen skall prl'l\·a det fortsatta vi1rdhchovet senast efter 14
dagar. Förslaget syftar hl. a. till att undanri.ija niigra av de hinder som nu
linns mot organisatoriska fi.iriim.lringar av den psykiatriska viirden.
En annan reform som LSPY-grnppen föreslär iir att genom en ökad
niimndmedverkan lösa de prohlem som i dag existerar niir en patient som
frivilligt har lagt in sig fiir psykiatrisk vtlrd behöver tas om hand ohernendc
av sitt samtycke med stöd av LSPY. I dessa s. k. konverteringsfall leder
det nuvarande regelsystemet till all patienten först måste skrivas ut och
hinma sjukhusomrädel innan han kan tas om hand med stöd av LSPY.
Detta har som I .SPY-gruppen påpekar hl. a. fatt till följll att vt1rden mänga
g1mger inlells mell stöd av LSPY:s hestiimmelser. även niir det inte är
alldeles nödviindigt. I .SPY-gruppen föreslår att lien hikare som iir ansvarig
för vården av den frivilligt inlagda patienten skall kunna upprätta vimiintyg. om patientens tillstand försämras för att möjliggöra intagning med s!lid
av LSPV. En anmiilan skall samtidigt gå till niimnden som senast inom 14dagarsfristen skall pröva intagningen.
De nu nämnda förslagen har fått etl hlandat mottagande av remissinstanserna. Några instanser, diirihland Sveriges läkarförbund. vill hehälla tväliikarprövningen och t. ex. justitiekanslern är tveksam till om förslaget hör
genomföras med tanke på lien ökallc arbetsbelastningen pä niimnderna.
Vi stiiller oss i princip bakom de förslag som LSPV-gruppen har lagt
fram om att förenkla intagningsförfarandet. Det är siikcrligen p~t sikt nödvändigt att finna regler som iir iindamålsenligarc iin de nuvarande samtilligt
som patientens rättssäkc:rhet förstiirks. De ökade arbetsuppgifter för
nämnderna som LSPY-grnppen i dessa m:h anllra avseenden har föreslagit
innebär till en del att niimnderna fi'tr en väsentligt annorlunda roll jämfört
med i dag. De synpunkter på detta som har framförts under rcmissbehandlingen visar på llcra komplikationer. Dessa bör utredas ytterligare av den
parlamentariska kommitte som vi förordar skall fortsätta översynen av
LSPV.
Vi anser följaktligen att den nuvarande tvåläkarprövningen bör hehållas
t.v. i alla normala fall. Som vi återkommer till i nästa avsnitt bör dock
nämnden ges ett större ansvar iin den nu har över den v:'.'lrd som äger rum
med stöd av lagen. Vi anser det också angeläget att snarast möjligt fä till
stånd ett smidigare intagningsförfarande i konverteringsfallen. Den läkare
som är ansvarig för vården av den frivilligt inlagde patienten bör genom ett
vårdintyg direkt kunna fä patienten öve1förd till vård med stöd av LSPV.
I de fall undantag görs från tvåläkarförfarandct är det givetvis av största
vikt att patientens riittssäkerhet garanteras pi! något annat sätt. Vi förordar
att nämnden i dessa fall skall pröva behovet av vård med stöd av LSPV.
Såväl överläkarprövningen som den nämndprövning som alltså i vissa fall
ersätter överläkarprövningen bör göras snarast. Vi anser det möjligt att för
bägge slagen av prövning fastställa den senaste tidpunkten till åtta dagar
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fr:1n intagningsheslutd. Niignn mera avsev;ir1 ökad arhetsbt.:lastning fiir
niimnderna hiir inte hli fiiljden av v;'lra förslag.
Vi h<1r iiven·;\gt att iippna möjlighet till ytterligare undantag fran 1vf1H\karpriivningen. n;\r det skulle medfiir<1 het.ydande ol;\genhet fi.ir patienten
att vidhiilla kravet pi1 en si1dan priivning. S,im framg<h av LSPY-fi.irslaget
anser soeialstyreben en utVL'ekling mot enfakarförfarande komhinerat med
n;\mndpriivning viktig för all miijliggiira iinskviirda org<1nisatoriska fi:ir;indringar av den psykiatrisb värden. Pi1 H\karhi'\11 har kritiken mot förslaget
varit kraftig. Man menar hl. a. all det skulle minska ri\ttssi\kerheten inom
regelsystemet. Vi har mot den hakgrundcn stannat for att förorda att man
tills vidare i stort behaller de nuvarande reglern<t. Yiira hegdnsade förslag
till Lindringar av intagningsfiirfarandet hiir emellertid ses som en iivergtingslösning. Den nya utredningen hör enligt viir mening ges <lirektiv all
komma med förslag till en sädan utbyggd niimndfunktion att en ohligalorisk prövning av en frisuiendc n;imnd kan hli möjlig i frt\ga om alla intagningar enligt LSPY. I en sädan situation f!ir naturligtvis 1vft1;\ka1forfarande1 ompriivas. Ingenting hindrar heller enligt v!ir mening att man i del
fonsatta arbetet med en översyn av LSPY prövar frtigan om ytterligare
undantag frän 1vt1bka1förfarande1 med förtur i syfte att avfagsna de hinder
som kan finnas för den organisatoriska utvel'.klingcn pa det psykiatriska
värdomrt1det.
Nära samman med reglerna om intagningsförfarandct hör möjligheterna
all begära polishandr;iekning for all fä den sjuke förd till sjukhus. Enligt
gällande bestämmelser iir det cn<lasl den fäkare som beslutar om intagning
som kan fä till stftnd polishandriickning i samband med intagningen. LSPYgruppen föreslär att möjlighet att beg;\ra hamlriiekning skall ges den läkare
som har utfärdat vtirdinlyget och som alltsft känner patientens 1ills1tind
häst. Remissinstanserna har tillstyrkt förslaget. Vi förcslär att det genomförs redan nu utan att den nya översynen av LSPY avvaktas.

3.4 Ökade ansvarsuppgifter för nämnden
lJ nder remisshchandlingen av LPV-förslaget har det pttpekats att det
finns skäl som talar för att nämnden skall göra en regelbunden granskning
av alla längre vtirdfall. t. ex. pröva patientens behov av fortsatt värd med
stöd av LSPV var tredje manad.
Det är givetvis i hög grad önskvärt att värd enligt en tvängslag som
LSPV sä mycket som möjligt kan prövas och följas av ett fristäende organ.
Nämnderna uppfyller med sin nuvarande sammansättning och verksamhet
de villkor pä ett domstolsliknande organ som enligt regeringsformen och
enligt Europarädcts konvention angäende skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna skall finnas för att garantera lagligheten vid alla frihetshcrövanden.
Frägan om att utöka nämndernas ansvar beror naturligtvis i hög grad av
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vilka faktiska möjligheter som nämnderna har att under nuvarande organisatoriska förutsättningar klara en sädan uppgift. LSPV-gruppens undersökningar visar att drygt 27 1:{ av patienterna är utskrivna inom 14 dagar.
nästan 50'./1· efter en mtmad och 75 1:+ efter tre mtmader. Si\ vilt vi kan
bedöma bör det vara möjligt att inom ramen för nuvarande organisation
utöka nämndernas ansvar genom att lata nämnderna obligatoriskt pröva
behovet av fortsalt tvångsvärd när patienten har varit intagen för vf1rd i tre
månader. Vi har vidare övervägt att föreslå att denna nämndprövning
d~irefter skall upprepas var tredje månad. Den nuvarande nämndorganisationen kan emellertid med sin nuvarande uppbyggnad inte klara sä omfattande uppgifter. Vi har därför stannat för att föreslå att nämnden själv skall
ta stiillning till i vilken utsträckning man i fortsättningen skall pröva behovet av fortsatt tvångsvård. Som en vägledning för denna bedömning bör
tilfampningsföreskrifter utfärdas. Man har från klientorganisationshäll påpekat att det även i fråga om äldre. dementa eller som kroniskt sjuka
ansedda patienter finns anledning att genom återkommande nämndprövningar undersöka möjligheterna att ersätta den värd som har inletts med
tvång med en vård i frivilliga former.
Som har framgålt av vad vi sagt tidigare anser vi det angeläget att
nämnden på detta och andra sätt i högre grad än nu görs ansvarig för den
värd som bedrivs oberoende av patientens samtycke. Det bör bli en uppgift
för den nya parlamentariska kommitten att närmare granska förutsättningarna för en på så vis utökad nämndvcrksamhet. Utöver en obligatorisk
prövning av alla intagna enligt vad vi nyss har föreslagit förordar vi att
nämnden i överensstämmelse med LSPV-gruppens förslag självständigt
skall kunna pröva fråga om utskrivning av patient.
LSPV-gruppen har föreslagit att nämnden skall fä ökade tillsynsuppgifter i fråga om behandlingsarbetet bl. a. genom att gå igenom en behandlingsplan som överläkaren skall upprätta. Förslaget har kritiserats av flera
remissinstanser. som har menat att nämnden inte hör ha inflytande över
den medicinska värden.
Nämndens framtida ställning och uppgifter hör till de principiella frågor
som bör prövas i det fortsatta utredningsarbetet. Som närmare framgår av
specialmotiveringen föreslår vi, utöver de tidigare föreslagna ändringarna.
endast ett par smärre ändringar i nämndens ansvarsuppgifter i avvaktan på
denna prövning.
Vi har i arbetsgruppen diskuterat möjligheterna att förstärka nämndfunktionen genom någon form av anknytning till Iänsrätterna. Dessa berörs
emellertid av det principförslag om en ny fristående allmän förvaltningsdomstol i varje län som avses bli genomfört den l juli 1979. Vi anser därför
att förutsättningarna att helt eller delvis lägga över nämndernas uppgifter
på de nya länsdomstolama eller att ge nämnderna en kanslimässig anknytning till dessa domstolar bör bedömas sedan den nya länsdomstolsorganisationen har tagit form. Denna fråga bör därmed prövas av den nya
kommitten.
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Som har framgått av våra allmänna överviiganden ansluter vi oss till
förslaget att i fortsättningen beniimna utskrivningsniimndcrna psykiatriska
nämnder. Vi har också funnit skäl att 'föreslå en viss utökning av nämndernas sammansättning. Nämnderna hestär f. n. av en lagfaren ordförande
som är eller har varit domare, en läkare som hör vara särskilt kunnig i
psykiat1i och en person med erfarenhet i allmiinna viirv. LSPV-gruppen
föreslår att nämnderna skall utökas med tvä personer. varav en hör ha
särskilda kunskaper på det sociala området.
Niimnden framsttll" som den främsta garanten för att patienternas riittssäkerhet hlir tillgodosedd inom tvångslagens ram. Detta gör det angeläget
att förstärka lekmannainflytandet i nämnden. Vi ansluter oss därför till
förslaget att öka antalet ledamöter i nämnden. Detta förslag har vid rcmissbehandlingen också fått stöd av socialstyrelsen. Svenska kommunförbundet och klientorganisationerna. Vi anser all av de tre ledamöter som skall
finnas utöver den lagfame ordföranden och läkaren bör en vara särskilt
insatt i sociala frågor och de båda övriga lekmän. Som en följd av detta hör
centrala psykiatriska nämnden utökas till sex ledamöter, en lagfaren ordförande, två läkare som är särskilt kunniga i psykiatri. en person som iir
särskilt insatt i sociala frågor och två lekmän.
Våra nu framförda förslag till ändrade ansvarsuppgifter för niimnderna
innebär tillsammans med vad vi i niista avsnitt föreslår heträffande nämndernas befattning med rätlshjälpsärenden att frägan om hehovet av resursförstärkningar för nämnderna aktualiseras. Vi har inte haft möjlighet att
närmare pröva frågan i detta sammanhang. Vi förutsätter i stället att den
kommer att behandlas i det fortsatta heredningsarbetet inom kanslihuset.

3.5 Rätten till offentligt biträde m. m.
Enligt riittshjiilpslagcn ( 1972: 429) kan offentligt bitriide förordnas i mål
eller ärende om intagning eller utskrivning enligt LSPV. Offentligt biträde
skall utses för den som åtgärden avser, om det behövs för att tillvarata
patientens rätt. Enligt vad LSPV-gruppen har konstaterat förekommer
denna rättshjiilp för patienterna i anmärkningsvärt liten omfattning. LSPVgruppcn har bl. a. föreslagit att informationen till patienterna skall forfoittras och att uppgiften att förordna biträde. tillerkänna bitriidet arvode m. m.
skall ligga pä de psykiatriska nämnderna i stället för som nu pt1 de siirskilda
riittshjälpsnämnderna. Rättshjiilpsutredningen har i beUinkandet (SOU
1977: 49) Översyn av rättshjälpssystemet föreslagit att offentligt biträde
skall utses i iirenden om administrativa frihctsberövanden, om det inte iir
obehövligt.
Vid remissbehandlingen av säviil rättshjälpsutredningens betiinkande
som LSPV-gruppens förslag har de remissinstanser som berört frt1gan
förordat en vidgning av rätten till biträde. Vi ansluter oss för vår del till
rättshjälpsutredningens förslag att offentligt biträde skall utses. om det inte
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är obehövligt. Förslaget innebiir en presumtion för att bitrfalc skall förordnas. Vi vill peka på möjligheterna att förordna ocksti personer utanför
juristkåren. t. ex. socialarbetare, till offentligt bitriide.
Bhde när Jet giiller LPV-förslaget och riittshjiilpsutredningens förslag har
en majoritet av remissinstanser förordat att uppgiften att förordna offentligt bitriide sbll ligga på den myndighet som handliigger miHet eller iirendet. Vi ansluter oss till detta och förordar sfllunda att riitten till offentligt
bitriide för den som vänlas med stöd av LSPV skall priivas av de psykiatriska nämnderna. Dessa bör också besluta i andra frfigor som riir offentligt
biträde, t. ex. ersättning till bitrHdet.
Vi anser det utomordentligt viktigt att patienten blir ordentligt informerad om sina rättigheter säviil niir Jet giiller att fri riittshjiilp genom offentligt
bitriide som att fä sin intagning enligt LSPV prövad av niimnden. Vi
förordar diirför att LSPV kompletteras med regler

~om

information obligatorisk. Förslagets niirmare innebörd

frnmg~ll"

gör en siidan
av :-.pecial-

motiveringen.

3.6 Organisatoriska förutsättningar
Psykiatrisk sjukvård beurivs ucls viu polikliniker. vilrdcentraler m. m ..
s. k. öppen vfö-J. dels efter intagning vid sjukhus. sk. sluten viird. Det bi.ir
observeras att termen sluten i sjukvärdsorganisatoriska sammanhang bara
betyder att vtirden bereds pi1 sjukhus oi.:h att det för vfmlen behövs en
biiddplats {1t patienten. Tviirtemot vad mf111ga tror har den d~irenllit inget
med inlibning c. d. att göra. Psykiatrisk vård bedrivs h~irutöver vid t. e\.
enskilt vi\.rdhem. PBU-central eller olika anstalter utanför sjukv~mlen.
Med sjukhus avses i SjvL lasarett. sjuk.stuga och sjukhem. Sjukhus fi.\r
mer omfattande v[trd kalbs lasarett. Dessa är indelaue i kliniker efter lllika
medicinska specialiteter. PE1 kliniken kan finnas flera iiverfakarc med en av
dem som klinikchef. Psykiatrisk vård ges antingen vid en eller flera kliniker inom lasarett eller vid vissa lasarett som ;ir avsedda enbart för psykiatrisk vård. Det senare är fallet nlir det g;iller de förut varande statliga och
kommunala sinnessjukhusen.
Sjukhem lir en samlingsheteckning för sjukhus som tillhi\r den enklaste
sjukhuskategorin. Sjukhem skall till huvudsaklig del vara inr;ittat for viss
värd. nämligen vård av bl. a. längvarigt kroppssjuka och llittskiitta psykiskt sjuka. Överläkarens motsvarighet vid sjukhem kall;1s sjukhemsliikare. Socialstyrelsen kan efter framstLillning av sjukvardsstyrelsen förordna atl sjukhemsfakaren skall bcn~imnas överläkare (I 6 ~ 2 ..,l. Sjv L).
Enligt 21 § SjvL kan sjuk vårdsstyrelse förordna viss liikare. som inte ;ir
fast anställd. för siirskilda uppgifter. s. k. konsultläkare. I praktiken anlitas
inte sällan konsultläkare fi.ir den psykiatriska vtirden vid Slimatisk klinik
och vid sjukhemmen.
Enligt I ~ 3 st. LSPV fär vård enligt lagen beredas pt1 sjukhu.., som drivs
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av staten. landstingskommun eller kommun som inte tillhör landstingskommun. Av I ~ 4 st. framgår att lagen liven förutsiitter all det vid sjukhuset finns en överHikare. Sådan liikare finns enligt vad om har sagts tidigare
främst vid lasarett. Enligt 25 § SjvL för patient normalt endast tas in pf1
sjukhus lkfinik) som iir avsett för den vi\nl patienten kräver. Eftersom
endast psykiatriska kliniker vid lasarett iir inriittade för värd av psykiskt
sjuka patienter blir följden att intagning med stöd av LSPV friimst kommer
i frflga vid psykiatrisk lasarettsklinik.
Vid sjukhemmen för psykiskt sjuka finns i regel inga överliikartjiinster
och tvängsintagning kan då inte komma i fråga pä dem. Som har sagts
tidigare kan det dock med socialstyrelsens medgivande inriittas överliikartjiinst vid dem. Sjukhemmet kan även administrativt införlivas med en
psykiatrisk klinik under dennas överHikare. Om stl sker finns det inga
legala hinder för tv{ingsintagning och LSPV-vård även pft ett sådant hem.
Enligt LSPV-gruppens mening finns det i patieniens intresse behov av
att i vissa fall underlätta tilliimpningcn av LSPV vid somatisk klinik eller
pä sjukhem. För all uppn[1 detta resultat föreslär gruppen att. förutom
överliikare. iiven annan av
sultliikare - skulle kunna

~jukvflrdsstyrclse

utsedd Hikare - t. ex. kon-

rn i uppdrag all svara för tilfampningen av lagen.

Vidare menar gruppen all det finns resurser att meddela psykiatrisk vtml
vid vissa inrättningar som i dag inte ing:'.tr i den allmlinna sjuk värdsorganisationen. l. ex. vid en del större enskilda vtirdhem. och att LSPV borde
kunna tilliimpas iiven vid sådan institution. Gruppen föreslfll' diirfor att
regeringen skall ges möjlighet att hcstiimma om LSPV skall vara tilHimplig
iiven på annan vttrdinstitution iin sjukhus.
Förslagen har inte mött några niimnviirda inviindningar under remissbchandlingen. Landstingsförbundet förklarar t. ex. att man iir positiv till den
möjlighet som öppnas till samordning med den somatiska sjuk värden m:h
till att bedriva vård enligt LSPV ocks{1 på sjukhem i större utstrlickning.
Fiirhundd förutsiitter att sjukvårdshuvui:lmannen ges möjlighet att sjiilv
välja formerna och lämplig institution för intagning av patient enligt lagen.
Psykiatriska nlimnden framhäller a andra sidan att det inte bör komma i
fräga att av värdorganisato1iska skiil överlämna ät sjukvardshuvudmiinnen
att bestämma vem som skall frireta de för rlittsssäkerheten utomordentligt
viktiga prövningarna enligt LSPV. vare sig det gäller somatisk klinik eller
sjukhem för psykiskt sjuka.
Man kan givetvis diskutera liimpligheten av att tilämpa LSPV vid t. ex.
enskilda vårdhem. Det viktigaste lir dol:k enligt vär mening att goda värdresurscr stiills till förfogande även för LSPV-patienter i största möjliga
utstriickning. Regeringen bör därför - som LSPV-gruppen har föreslagit ges möjlighet att hestiimma att LSPV skall fä tilllimpas pä annan sjukvi'mlsinrlittning än statligt eller landstingskommunalt sjukhus. En fiirutsiittning
bör då vara all institutionen knyts till ett psykiatriskt sjukhus. Som vi
återkommer till i följande avsnitt bör detta förslag kunna visa sig siirskilt
betydelsefullt i fråga om vården av missbrukare.
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LSPV-i,nurrcns förslag: att sjukv;irdshuvudmannen sbll fo miijlig:hct att
sj;iJvst;indigt hcst:imma all annan liikare :in i_iverliikare skall ha ansvaret fi\r
LSPV: s tilliimpning: iir frtin organisatorisk synpunkt tilltalande men viiL·ker
vissa betänkligheter ur friimst r;ittssiikcrhetssynpunkt. Om i st:illct regeringen ges sädan befogenhet hör det emellertid inte finnas n;·igot hinder mot
att utse en annan liikarc. som iir psykiatrisk specialist. som ansvarig.
Förslaget om att LSPV efter regeringens hestiimmandc skall kunna tilliimpas iivcn vid vtirdinstitutioner med andra huvudmiin iin staten och landsting: giir det vidare niidv;indig:t att regeringen for i uppdrag: att utse liikarc
som har att fullgöra iivcrHikarcns r;ittighcter llCh skyldigheter enligt LSPV.
Regeringen hör fö riitt att till socialstyrelsen delegera befogenhet att
uppdra t1t annan J;ikare att fullgöra uppgifter som enligt LSPV ankommer
pft iiverliikarc.

].7 Vården a\· alkohol- och narkotikamissbrukare
De tidigare behandlade reglerna i LSPV om intagningsförfarandet. ökade ansvarsuppgiftcr för niimnden. riitten till offentligt bitriidc m. m. Ol'h de
organisatoriska förutsiittningarna för vård enligt lagen giiller - med den
begränsning som följer av den maximerade vi\rdtidcn - för missbruksfalJen enligt :! § i samma utstriiekning som för dem som avses med gener;tlindikationen i I*· Som har framgtttt av vilra allmänna övcrviiganden anser vi
emdlertid att vissa siirskilda hestämmelser iir päkallade niir det giiller
vi'trden av alkohol- och narkotikamisshrukare.
Till en början bör det p{1pekas att de tidigare redovisade förslagen
hetriiffande organisationen av LSPV-vl'trden hanar väg för blittrc och mer
tlexihla vt1rdformcr inom missbruksvfmlen. För att ge ökad stadga ät
utvecklingen föreslår vi att det inom varje landstingsområde skall uppriiltas en plan för den medicinska vt1rden av alkohol- och narkotikamissbrukare inom landstingsområdet. Planen - som bör godkännas av socialstyrelsen - bör förutom de hittillsvarande psykiatriska klinikerna ta upp de
övriga vfadinstitutioner. t. ex. behandlingshem, som har tillräckliga medicinska resurser för att kunna ge vt\rd ät missbrukare. Vi föreställer oss att
ett system kan uthilda sig där misshrukaren efter en första behandling
undi:r det mest akuta skedet pft en psykiatrisk klinik förs över till ett
behandlingshem för fortsatt avgiftning och psykiatrisk vf1nl i samband med
denna. Även om vård på psykiatrisk klinik - i vart fall i inlcdningsskedet
- hör vara den regelmiissiga vf1rdformen. bör det inte uteslutas att missbrukare. som tidigare har vårdats på sftdan klinik och därför är viil kiinda
och utredda. kan bli intagna direkt pi.\ behandlingshem för medicinsk vl.\rd.
Det är emellertid viktigt att framhålla att sådana möjligheter inte far leda
till att vissa patienter ges en värd med sämre standard.
Det har ofta pftpekats som en brist i den nuvarande värden av missbrukarna att dessa efter en kortare tids avgiftning ofta får lämna sjukhuset

IX.5
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ut;1n att det finns niigon tillfredst:illande kopplinl,! till sucialv;·inlcn. l>e
misshrukare som

p~1

detta <itt kommer ut efter all ha a\'gilbh liiper

mycket stora risker att i'1terfalla i sitt mlssl,rnk. Efter en tid blir det Lbrfor
aktudlt med en ny avgiftning pti sjukhus. Sucial11trcdningen har !\ireslagit
att en hestiimmelse om samverkan mellan den psykiatriska vtirden och
sucialvlmlen skall tas in i LSPY. Enligt förslaget skall iiverhikaren n:ir
n<'1gon som misshruk;1r beroendeframkallande medel har tagits in p;·1 sjukhus med stöd av I .SPY med r•1ticntens samtycke underr:itta socialn:in111den om patienten har behov av sociala stöd- och hj:ilpinsaher so111 inte
Himpligcn kan ges genom sjukv:irdshuvudmannens fiirsorg. Socialutredningen har sett förslaget som en 111iijlighet att s:ikcrst:illa kontinuiteten i
vtinkn sti att en mera Wngsiktig bearbetning 111.:h behandling av de prnhle111
som ligger bakom alkohol- och narkotikaberoendet kommer till st<"1nd inom
socialtjiinsten.
Det sociala ansvaret fiir missbrukaren bchallcr givetvis SllCia1tj:inste11
ocksi'l under den tid patienten med stiid av LSPV fl'ir medicinsk \'iird. Vi
delar i likhet med llertalct rcmissinstanscr som har tagit upp frtigan socialutredningens uppfattning om vikten av att ett formaliserat samr:1dsfiirfaram.lc mellan de bi'lda vtirdomrädcna kommer till st[rnd. I etl vidare perspektiv gäller uetta naturligt vis inte bara missbrukare utan alla sjuk v:·irdens
patienter med behov av sociala stöd- och hjlilpinsatser. Hlilso- och sjukvi'lrdsutrcdningen har ockst1 i siirskill uppdrag att överviiga fri1gorn;1 om
~amverkan

mellan sjukvård och socialvf1rd. Vi har emellertid i likhet med

socialutredningen den meningen att vi'lrden av missbrukarna rymmer s;'t
speciella problem att samverkansfri'l.gan hör prövas i s;irskild ordning.
Utredningen har inte velat foresH\ att en samverkan skall etahleras med
lagens hjälp. om inte patienten sjiilv iir infi.irstt\dd med det. Vi anser dock
för v;\r del att det inte hör finnas

n~1gra

hinder mot att som cl! led i den

tvt\ngsvåru som LSPV mcuger göra en samverkansbestiimrnelse oberoende av patientens samtycke. !Xiremot bör det ligga i öve1fäkarens hand alt
söka bedöma patientens behov av sociala tjiinstcr. En samverkan skall
st\ledes inte göras obligatorisk i de fall den inte behövs.
Den som är så djupt nedgi'lngcn i sitt alkohol- eller narkotikaberoende att
han behöver tas om hand med stöd av LSPV torde dock oftast vara i behov
av stöd och hjälp fri'ln socialtjiinstcn. För all ylterligare söka säkerstiilla att
missbrukaren fär den sociala eftervärd som han behöver anser vi att en
behandlingsplan bör upprättas inom socialtjänsten. Detta är i sig en naturlig ätgärd som brukas redan nu vid olika sociala insatser. Vi anser dlick att
det är befogat att göra behandlingsplanen obligatorisk niir det giiller de
missbrukare som efter avgiftning enligt LSPV behöver social rehabilitering. Behandlingsplanen bör upprättas efter samri1d med den läkare som
ansvarar för den medicinska vl'iruen.
Det finns skäl att understryka att socialtjänstens insatser helt skall bygga
på frivillighet och medverkan av den enskilde. De föreslagna reglerna skall
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siilunda inte ge möjlighet att tvinga ptt missbrukaren en social eftervi1rd
som han inte sjiilv >.tLiller upp pf1. BestLimmelserna om samverkan och
hehandlingsplan föreslt1s bli intagna i LSPV. De kommenteras ytterligare i
specialmotiveringen.

4 Specialmotivering
Inledning
Vilra förslag föranleder ändringar i framför allt LSPV. En del av förslagen medför tiimligen ingripande ändringar i lagen. hl. a. har paragrafindelningen p;'1verkats. I andra avseenden har ändringarna enbart redaktionell karaktär. LSPV är otvivelaktigt i behov av en mer genomgripande översyn. Denna bör emellenid bli en uppgift för den parlamentariska
kommitte som vi föreslt1r skall tillsättas.
Vi har avsH1tt frän konkreta lagförslag i övrigt. När det gäller brottsbalken och rättshj~ilpslagen t 1972:429) pagilr heredningsarbete inom justitiedepartementet. De av vtira förslag som berör dessa lagar hör prövas
lagtekniskt och i övrigt i samband med detta arbete.
Det nya namnet pfl LSPV - lag om viss psykiatrisk vård t LPV) - har
tillkommit pä LSPV-gruppens förslag. Som LSPV-gruppen framhåller har
ibland termen sluten vård vållat missförstånd. I stället for att ange vistelse
pä institution har den uppfattats som ett uttryck för tvångsvård. Med de
ökade möjligheter till öppen värd enligt lagen som vi föreslår blir termen
sluten vård dessutom än mer missvisande. Ordet "sluten" har också fält
utgå i den följande lagtexten.
Utskrivningsniimnderna föreslås i fortsättningen bli kallade psykiatriska
nämnder och den nuvarande psykiatriska nämnden centrala psykiatriska
nämnden. Vi ansluter oss därmed till LSPV-gruppens förslag. Också vid
den mer begränsade revision av LSPV som nu föreslås kommer nämligen
nämnderna att få vidgade ansvarsuppgifter. Att läta namnet på nämnderna
även i framtiden föra tanken till enbart deras utskrivningsuppgifter vore
däiför enligt vår mening inte riktigt.

I

*Ändringarna i fiirsta stycket när det gäller lagens specialindikationer är

en följd av den nya intagningsbestämmelse for missbrukare av alkohol och
narkotika som föreslås i 2 §. Förslaget har kommenterats i den allmänna
motiveringen. I § kommer sannolikt att fä en begränsad tillämpning på
missbrukare i framtiden. Det finns dock inget hinder mot att tillämpa I §på
missbruksfall. En djupt nedgången missbrukare som företer sådana psykotiska drag att han otvivelaktigt måste anses lida av psykisk sjukdom bör
givetvis, liksom den somt. ex. lider av alkoholdemens. kunna tas om hand
enligt I §, när förutsättningar därför föreligger i övrigt. I all synnerhet
gäller detta om hans psykiska skador har den omfattningen att man redan
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frfm bö1jan mäste räkna med att maximitiden fyra veckor för värd enligt 2 ~
inte kommer att vara tillriicklig.
Best~immelserna i tredje och .f}iirde styd.cna har av redaktionella skiil
förts till en ny 3

~(se

nedan). Samtidigt har rubriken närmast före 3

~satts

närmast före 4 ~.

H
Bakgrunden till den nya paragrafen framgär av våra allmiinna i.iverviiganden och den allmiinna motiveringen. Vi har föredragit att begriinsa de
missbruk som skall kunna föranleda intagning enligt paragrafen till alkohol
och narkotika. Begreppet narkotika hör definieras enligt bestiimmclserna i
narkotikafornrdningen ( 1962:704). O:irmed faller hl. a. thinnersniffning och
sådana vanehildande läkemedel som av socialstyrelsen inte har (hunnit)
klassats som narkotika utanför. Av paragrafens ordalydelse följer att det
skall föreligga kausalitet mellan missbruket och värdbehovet. Det iir ni.idviindigt all noggrant avgränsa de situationer dä värd med stöd av lagen far
komma i fråga. En sådan avgränsning sker genom att det i lagrummet
anges att det skall föreligga ett trängande hehov av avgiftning m:h psykiatrisk vård i samband med denna för att patienten inte skall skada~ allvarligt
till sin hälsa eller annars utsättas för fara till livet.
Värd med stöd av 2 ~ kan säledes komma i fri1ga först vid ett o.;ådant
misshruk som medför en klart uttalad risk för missbrukaren. Det kan hiir
vara fråga om si'ldana av missbruket förorsakade organiska skador som
kr~iver

omedelbar vård. Den situationen kan också föreligga alt rni-.;shrukcl

har lett till att den vårdbehövande inte längre ~ir i stimd att sjhlv tillgodose
s~1dana elemenliira behov som iir nödviindiga för att uppriitthälla liv~funk
tionerna.
Värd med stöd av 2 § kan inte beredas patienten pti den grund alt han iir
farlig för annan. Det innchär alt behovet av vf1nl i s{1dant fall far pri.ivas
frf1n de fiiruts~ittningar som anges i I §.

*

Den som iir intagen för värd med stöd av 2 för i enlighet med hcst:immclserna i 13 § hindras all Hinma sjukhuset och i övrigt underkastas det
tvång som iir nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vttrden elkr för
all skydda honom sjiilv eller omgivningen. I 13 §medges st1ledcs tvang vid
farlighet mot annan iiven i 2 §-fallen. trots all detta inte utgör intagningsgrund. Patienten kan diircmot inte I.ex. viigras utskrivning pa den grund alt
han iir farlig för annan.

H
BesHimmelserna i denna nya paragraf har delvis förh i.iver frtm I ~ tredje
och fjärde styckena m:h från 2 §.
Fiir.1·1a stycket. Vi har inte funnit tillräcklig anledning att som LSPVgruppen föreslår ändra den uppr~ikning som nu finns i I ~tredje stycket om
vid vilka sjukhus vil.rd med stöd av lagen för bedrivas. rniremot anser vi i
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likhet med LSPV-gruppcn och fiera remissinstanser att LSPV iiven bör
kunna tilHimpas vid vissa andra värdinstitutioner. Det bör dt1 vara fräga om
institutioner som i friiga om verksamhetens innehåll, organisation och
standard har stldan karaktiir att de kan jiimställas med verksamheten vid
sjukhus. En bcstiimmelse har tillagts om att vtlrd i den mån regeringen
förordnar för bedrivas iiven vid annan värdinstitution. Tanken iir att till de
psykiatriska klinikerna kunna knyta väniinstitutilmer. diir patienter som
inte har behov av klinikens alla resurser kan beredas fortsatt v;'1rd. Slim har
framhållits i den allmiinna motiveringen blir det möjligt att patienter som
bereds vfm.l med stöd av 2 ~efter avgiftning på sjukhuset kan foras tiver till
ett behandlingshem för fortsatt rehabilitering. Det bör tilbggas att avsikten
med att knyta en vårdinstitution till psykiatrisk klinik inte iir att institutionen diirmcd skall tillföras kliniken som en siirskild avdelning.
Det iir ett allmiint önskemfd att den värd som ges patient med stöd av
LSPV skall knytas till patientens tillständ m:h inte till kliniken eller sjukhuset. Patientens tillstånd kan sfdedes kriiva att han hen:ds vård p11 annan
klinik iin psykiatrisk. De nuvarande bestiimmclserna försvärar emellertid
en sädan tilHimpning. Som har framgätt av den allmiinna motiveringen iir
överläkare ansvarig för v1ird enligt LSPV. Av bestiimmclserna i Sjv L följer
att värd med stöd av lagen skall beredas patienten på klinik diir det finns en
tiverläkare i psykiatri. I syfte att skapa hiittrt• förutsiittningar för att kunna
hereda patient vtml vid somatisk klinik eller annan värdinstitution har i
a11dm styc/.:.1·1 öppnah möjlighet för regeringen eller myndighet som regeringen h1:stiimmcr att uppdra ät annan liikare att svara för tilfampningen av
LSPV vid klinik eller institution. där det inte finns en överfakare i psykiatri. Efter regering1:ns bestiimmandt· kan salcdes en psykiatrisk konsult
svara for tilliimpningen av lagen på samma siitt som en sädan konsult
svarar för annan psykiatrisk värd utanför sjukhuset.
Enligt LSPV-gruppens flirslag skulle sjuk värdsstyrelse kunna uppdra i'1t
Hikarc alt svara for tilliimpningen av lagen. Psykiatriska niimnden uttalade
i sitt remissvar betriiffande detta l"örslag. bl. a. att det inte kan komma i
fri1ga att överliimna ;'It sjuk v{1rdshuvudmannen att bestiimma vem som
skall företa de fiir riittssiikerheten utomordentligt viktiga prövningarna
enligt LSPV. vare sig det giiller somatisk klinik eller sjukhem ftir psykiskt
sjuka. Dessa prövningar stiillcr krav pi\ spe1.:ialistkompetens avseende
psykiska sjukdomar. I kravet pa att den beslutande hikaren i prin1.:ip skall
vara överHikare i psykiatri ligger enligt psykiatriska niimndens mening en
av de viktigaste riittssiik.:rhetsgaranticrna. Vi ansluter oss med vårt förslag
till psykiatriska niimndens hedömning.
Vi anser att regeringen bör ge st11.:ialstyrelscn bemyndigande att fatta
heslut i dessa fri1gor. Bemyndigandet bör utformas si1 att det blir möjligt f(ir
styrelsen att ge förordnande som iir generellt för liikare inom ett visst
sjukvärdsomr!1de.
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Bestämmelserna har sin motsvarighet i nuvarande 3 §. Ändringarna i
förhållande till 3 § i dess gällande lydClse föranleds av att vi fön:slär att
ansökningsfö1farandet skall avskaffas som en förutsättning för intagning
för värd med stöd av lagen.
I de nuvarande hesHimmelserna om ansökan har angetts vilka myndigheter och enskilda som får påkalla läkarundersökning. Vi har överviigt om
man inte i lagen borde ta in hestiimmelser som pä motsvarande sätt anger
vilka som fär pilkalla undersökning hos läkare och niir läkaren skall vara
skyldig att genomföra undersökningen. Sädana bestämmelser har emellertid inte ansetts nödvändiga. Frågan om undersökning skall genomföras i
det konkreta ärendet prövas av läkaren. Det kan således förutsiittas att
läkaren inte påbörjar undersökning om det inte finns tillräckliga skiil för
detta. Läkaren bör även själv och således utan särskild hegäran kunna
undersöka en patient. om han finner grundad anledning anta att patienten
måste beredas värd med stöd av lagen. Det blir således ytterst liikaren som
hedömer behovet av undersökning.
Socialniimnden skall enligt SU :s förslag ha ett lagstadgat yttersta ansvar
för att den enskilde för den värd som han hehöver. Härmed följer ocksit en
skyldighet för nämnden att ta initiativ till en läkarundersökning enligt
LSPV när I.ex. en missbrnkare viigrar att söka värd for sitt misshruk.
Även polisen är för öv1igt skyldig att göra fakare uppmiirksam på att det
kan finnas behov av vård med stöd av lagen (2 §polisinstruktionen).
Det finns f.n. inga bestämmelser som klart reglerar läkares skyldighet att
utföra undersökning enligt lagen. Det bör som LSPY-gruppen har föreslagit övervägas att ta in bestämmelser om sådan skyldighet för läkare
allmän tjänst. t.ex. distriktsläkare. i sjukvärdskungörelsen ( 1972:676).

H
I det nya andra stycket ges hestämmelser om vad värdintyg skall innehålla i fall som avses i 2 §.Av bestämmelsen. som till sin utformning svarar
mot första stycket, framgår att intyget skall innehålla dels uttalande att det
föreligger sannolika skäl för att förhållandena är s{ldana som anges i 2 ~
dels en redogörelse för de omständigheter i övrigt som föranlt!der vttrdhehovet.
I tredje stycket har i enlight!t med LSPV-gruppens förslag tagits in en
hestämmelse om att det av vfmlintyg skall framgit vem som har tagit
initiativet till undersökningen. I lagrummet har vidare angetts att intyget
skall vara avfattat enligt faststiillt formuliir. Uppdraget att faststiilla formubr bör ges ilt socialstyrelsen. Motsvarande bestämmelse finns nu i tilliimrningskungörelsen. Vi har ansett att den bör ing{1 i lagen.

6*
Enligt F>rsta st_1·c/..('f

dess nya lydelse skall hehöright!t att utfärda
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v~irdintyg i fortsiittningen endast tillklimma legitimerad liibre. Uikare
under tJ!bildninl,! skall s;ikdcs inte vidare kunn;1 utförda v[irdintyg. Skiirp-

ningen av kompetenskravet, Sl•m har föreslagih av I .SPY-gruppen. bör ses
mnl b:1kgrnnd av hl.a. all anslikningsflirforandet avskaffas och all i vissa

fall (fjiirde stycket l I:ikare som har utfardat v~irdintyg ock.sa skall kunna
heslt11a om intagning.
LSPV-grnppen h:1r f()reslagit all avsteg

fr~1n

klm1petenskravet skall fä

gliras endast om synnerliga skiil föreligger. Socialstyrelsen har i sill remissy11randc ifri1gasa1t om inte den som har avlagt Hikarexamen od1 innehar fiirordnamlc som liil\;irc hör varu hehiirig all utfonla vtirdintyg. Begriinsas hehiirigheten till alt avse enfas! legitimerad Hikare. blir enligt styrelsens
mening undan lag kunna giiras lllll 'iiirskilda skiil föreligger.
Vi har inte ansett tillriit:klig anledning föreligga alt nu begriinsa styrelsens mlijligheter att medge undantag. 1\:ägon iindring av bestiimmelserna i
den delen foresllls siiledes inte.
Dispensmiijligheterna avses i första hand giilla utliindska Hikare snm
tjiinstglir i Sverige och som kan anses medit:inskt kompetenta att utförda
vardintyg. D;irutöver kan i vissa vakanssituationer dispens medges för
t.

ex. AT-liikare. De behörighetsföreskrifter som skall gälla hör utfardas av

sot:ialstyrelsen. Sot:ialstyrelsens dispens behöver inte avse viss läkare.
Paragrafens lydelse ger möjlighet till generell dispens.
Som har framgatt av den allmänna motiveringen (avsnitt 3.3) har vi inte
velat föreslii undantag från tv(lläkarförfarandet annat iin i de s. k. kllnvertcringsfallcn. I tredje stycket föresltis emellertid ett par smärre iindringar i
bcstiimmelsen llm förbud mot att godta vardintyg för intagning när intyget
har utfärdats av läkare vid sjukhuset. Bestiimmelsen har stiledes omformulerats så att den tih.:ker oeksa annan läkare iin den som tjänstgör inom den
psykiatriska varden. Enligt vart förslag skall ju möjligheterna vidgas att
bereda vård iiven vid somatisk klinik och sjukhem (se kommentaren till 3
§ ). Vi föresltir också att viirdintyg skall fä godtas för intagning på annan
klinik iin den diir liikaren tjiinstgör. Kravet på att det skall föreligga
betydande olägenhet för att intagning i dessa fall skall få ske på det sjukhus
där liikaren tjiinstgiir har alltså tagits bort.
Av nuvarande besli\mmelser anses följa att en patient som vårdas frivilligt enligt SjvL:s bestämmelser inte kan föras över till vård enligt LSPV
utan att patienten först har skrivits ut och lämnat sjukhuset. Detta har
medfört allvarliga negativa konsekvenser för vilrden. Som framgår av den
allmänna motiveringen har vi diirför i enlighet med LSPV-gruppens förslag
ansett att ett smidigare fö1farande hi.ir göras möjligt i dessa s.k. konverteringsfall. En särskild bestitmmelse har tagits in i fjärde stycket. Enligt
denna får undantag göras frän tredje styckets förbud mot intagning vid
samma klinik där den Hikarc som har utfärdat intyget är verksam. Skulle
det uppstå betydande olägenhet att anlita annan Hikare för att utfärda
vårdintyg beträffande patient som bereds psykiatrisk vård utan stöd av
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lagen - och allts{1 har lagt in sig frivilligt enligt Sjvl.:s best:immelser - kan
den liikare som vi'irdar ratienten sjiilv utforda intyg. I s:1 fall -,kall emellntid psykiatriska n:imnden rrliva behovet :1\' fortsatt v:1rd - se 9 ~ andra
stycket.
I detta sammanhang biir en annan fr:1ga urrmiirksammas. Som niirmare
framgi1r av 16 ~ andra stycket skall patient som bereds V<Hd enligt 2 ~
skrivas ut senast fyra veckor efter dagen for intagningsbeslutet. Visar det
sig vid utgtmgen av denna tid eller annars att ratienten behiiver beredas
viinl med stöd <n· I

*. skall de bestiimmelser som i iivrigt giiller vid

beredande av vl1rd med stöd av denna lag iakttas. Det innehiir bl. a. att
sedan nytt viirdintyg har utfärdah av liikare pa den klinik diir patienten
vfö"das skall behovet av fortsatt v!ml med stöd av lagen pr(ivas av psykiatriska niimnden i enlighet med bestiimmelserna i 9

*

*andra stycket.

Enligt 6 sis/11 s/_1Tk1·1 i den nu g;illande lydelsen skall be-,Ummclserna i
4 tH:h) *~ förvaltningslagen IFLJ. som giillcr jiiv. inte iiga tilhimpning i
iirende om utfärdande av

v~1rdintyg.

Anledningen hiirtill :ir att str:ingare

regler i delta sammanhang inte har ansells biira g;illa för liikarc i allm:in
tjiinst iin för andra liikarc. I förarbetena till FL lprop. 1971: 30 s. 629 fi30)
uttalades all med denna lösning inte var sagt att Jet iir liimpligt all en
Hikare utfärdar viirdintyg betriiffande en niira anhiirig. En Hikare borde
över huvud taget helst avstt1 frän att utfärda vån.lintyg om förhtdlandena
var stidana att han kunde misstiinkas for bristande objektivitet. Detta
giillde i lika män Hikare i allmiin tjiinst och annan fäkare. Uimpligast torde
vara att liikaren fritt fick ta stiillning i denna fråga under beaktande av
omstiindighetcrna i det enskilda fallet och utan att vara bunden av l'L:s
regler.
Som framgi1tt av vad som tidigare sagts kommer vi1rdintyg.et i och med
att bestämmelserna om ansökan utg:ir ur lag.en att fo en annan riittslig.
betydelse. Det föreligger friimst med hiinsyn htirtill inte liingre tillriickliga
skäl all undanta Hikare i allmän tjiinst frim bestämmelserna i 4 ~ FL.
Givetvis bör inte heller liikare i enskild tjiinst vara undantag.en fr~m jiivsbestlimmelscrna. Som framgiir av 5 ~ FL innebär detta inget hinder mot att
läkaren. även om jäv emot honom föreligger och annan läkare inte kan
uppbringas. i akuta fall utfärdar värdintyg. I sista stycket av förevarande
paragraf har föreskrivits alt vad som enligt FL:s bestämmelser gäller för
läkare i allmän tjänst även skall gälla läkare som utövar yrket enskilt.

7

~

Bestämmelserna i förevarande paragraf avser polismyndighets riitt att
under vissa förutsättningar omhänderta den som sannolikt lider av psykisk
sjukdom. Ändringarna i andra-fjärde styckena är av redaktionell art.
Femle s1ycke1 anger i sin nuvarande lydelse att patient, som redan är
intagen på sjukhus med stöd av denna lag och som inte har skrivits ut
därifrån. genast skall föras till sjukhuset, om patienten i sådant fall inte
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lH11e1klbart friges. I manga fall kan patientens tillständ vara sadant att han
omedelbart behöver beredas somatisk eller annan v~ird. Det kan vara
niidviindigt att polismyndigheten for patienten till ett niirbeHiget sjukhu~ i
avvaktan pi1 all patienten kan foras till det sjukhus, tfar den fortsatta
vi1rden skall ges. I den föreslagna nya lydelsen har föreskrivits att det
ank11mmer pr1 polismyndighet att föranst<tlta om att den vårdbehiivande för
behiivlig vård.
I klargörande syfte hör i anslutning till hcstiimmeberna i förevarande

paragraf framhällas att den omstlindigheten att värdinlyg har ulf<irdats utan
all del diiri har angclls ;1tt farlighet för annans personliga säkerhet eller
patientens eget liv föreligger inte innebiir att polisen saknar möjlighet att
kvarhtilla patienten. För omhändertagande enligt denna paragraf fordras
inte att farligheten skall vara en följd av sjukdomen. Det lir stl ledes tillräckligt att patienten pt1 angivet sätt iir farlig och att dessutom finns sannolika
skiil för all vård kan beredas med stöd av lagen. Om patienten däremot inte
blir intagen för vård. för han inte hingre kvarhållas med stöd av hestiimmel-

*·

serna i)
Som framgår av sista .1tycket iir paragrafen inte tillämplig på missbrukare av alkohol eller narkotika som behöver tas om hand för vård med stöd
av'.!
Vi har ansett all besfammclscrna i lagen t 1976: 511) om omhändertagande av berusade personer m. m. (LOB) är tillrlickliga för att ta om hand
den som till följd av berusning är ur sthnd all ta värd om sig eller annars
utgör en fara för sig själv eller annan. Enligt LOB skall den omhändertagne
genomgå läkarundersökning om det hchövs. Vi vill också hänvisa till

*·

möjligheterna enligt 35 § LSPV att på begäran av läkare fä till stånd
polishandriickning.

8 §
Psykiska sjukdomstillstånd kan vara av snabbt föränderlig karaktär.
Endast sådana värdintyg som speglar patientens aktuella tillstånd bör
därför givetvis fä användas som underlag för intagningsbeslut. Enligt nuvarande bestämmelse i 5 §första stycket fär vårdintyget inte vara äldre än en
månad. när ansökan görs om intagning. I det nya första stycket av förevarande lagrum har i enlighet med LSPV-gruppens förslag tiden för intygets
giltighet begränsats till 14 dagar före beslutet om intagning. lntagningsbeslutet är också avgörande för beräkningen av tidsfristen i 9 §. Normalt bör
intagningsbeslut och intagning sammanfalla i tiden. Kan intagningen inte
verkställas i direkt anslutning till intagningsbeslutet, bör beslut om intagning inte meddelas. utan patienten i stället sättas upp på väntelista enligt de
principer som anges i 37 § SjvK. Väntetiden kan då bli högst 14 dagar,
eftersom vårdintyget annars förfaller.
9§

Första stycket. Som har framgått av den allmänna motiveringen (avsnitt
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3.J) föreslår vi att överläkarens prövning av behovet av vtml skall ske
inom titta i stället för som nu tio dagar. Vidare skall tidsfristen rliknas frim
dagen för intagningsheslutet m:h inte som i dag är fallet dagenför intagningen. Vi har vidare inte ansett det finnas skäl att behålla den möjlighet
som nu finns i 9 att förlänga tiden för prövning till 15 dagar i de fall
patienten har bedömts som farlig for annans personliga säkerhet. Det för
frtm rättssäkerhetssynpunkt anses angeläget att vårdhehovet iiven i dessa
fall prövas inom åtta dagar. Den längre prövningstiden gäller för övrigt inte
i de fall där ansökningen bygger pt1 farlighetsintyg enligt 7 ~ andra styået.
En stor del av de patienter som betecknas som farliga kommer till sjukhus

*

med stöd av den bestämmelsen.
Andra stycket. När undantag har gjorts fri'in I våläkarforfarandet i konveneringsfallen skall psykiatriska nämnden inom samma tid Sl)m annars
överläkaren. dvs. älla dagar efter dagen för intagningsbeslutet. pröva om
patienten kan beredas fortsatt vf1rd med stöd av lagen. Nämndens prövning ersätter alltst1 den prövning som annars ankommer pä överläkaren.
Vad i andra stycket siigs om klinik avser även sjukhem.
fävsreglerna i rI, gliller såväl för den läkare som utfärdar vfirdintyg som
den som beslutar om intagning. Enligt 5 § FL kan Hikare. iiven om han är
jävig. vidta åtgärd som inte utan olägligt uppskov kan ombesöi:jas av
annan. Därmed avses alla ätgärder som hör till ärendets handläggning. Om
läkare som var jävig har utfärdat vb.rdintyg eller beslutat om intagning
beträffande en patient som var i ett akut behov av värd skall som framgfir
av andra stycket nlimnden i stället för överfakaren pröva om hehov av v~ird
med stöd av lagen föreligger.
För att nämnden skall kunna fatta beslut med den skyndsamhet \Om
kravet på prövning inom åtta dagar innebär behöver nämnden genast
underrättas när omständighet som här avses har förelegat vid utfärdande
av vårdintyg eller vid beslut om intagning enligt 8 §. Niirmare föreskrifter
om underrättelseskyldighet kan tas in i tillämpningsförfattning.
I konsekvens med vad förut har sagts skall nämnden i stället för liikaren
göra den prövning som avses i första stycket. om överläkaren sjiilv har
utfärdat värdintyget eller om jliv föreligger mot honom. Besllimmelser om
detta har tagits in i tret{ie stycket.
Fjiirde stycket i förevarande paragraf svarar mot nuvarande andra
stycket. Enligt den nya lydelsen skall patienten skrivas ut frän vård enliJ;I
denna lag, om det inte fattas beslut enligt första. andra eller tredje stycket.
Detta hindrar inte att vården kan fortsätta i frivilliga former med stöd av
SjvL:s bestämmelser.
10

*

Undantag från tvåläkarprövningen kommer i fortsl:ittningen att gälla i de
s. k. konverteringsfallcn. jfr kommentaren till 6 ~ fjiirde stycket.
13

Riksdt1gl'n /979/80. I .rnml. Nr/. Del C
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12 a

Viird med stiid av LSPV av personer som missbrul-..ar alkohol eller
narkotika kommer som regel att vara endast under en inledande vi1rdfas.
Mi'inga g{1nger hchöver patienten en fortsatt behandling som är inriktad pi1
social rehahilitering. Det iir angcHigct att insatserna samordnas pi1 si1dant
siitt att s11cialtjlinsten stl snart som möjligt i samrt1d med patienten kan
planera den sociala eftervc1rden.
Som har framg;\tt av den allmiinna motiveringen (av'>nitt 3. 7) föresli1r vi
att samverkan mellan sjukvflrden rn:h socialtjiinsten skall göras till en
ohligatorisk skyldighet. I förevarande lagrum föreskrivs sitlunda alt övcrfakaren clkr den han har bemyndigat skall underriitta socialniimnden om
patienten har behov av srn:iala stiid- och hjiilpinsatser. Si1dan undcrriittelsc
skall med hlinsyn till den relativt korta vimltiden enligt LSPV lämnas utan
dröjsmiil.
Det har inte ansetts nödviindigt att kriiva att patienten skall llimna sitt
medgivande. Ofta hclinncr sig for övrigt patienten i det inledande av)!iftningsskcdet i ett sådant tillstimd att hans samtycke inte kan inhiimtas. En
underriittelse till socialniimndcn kan lik viil vara nödvändig för att fortsatta
insatser inom sm:ialtjiinsten skall kunna förberedas i god tid. En annan sak
iir att sedan LSPV-vi\.rden upphört den sociala eftervfmlen endast kan ske i
samförständ med patienten.
Det ankommer pi1 iiverliikaren alt avgöra hehovet av sociala eftervl1rdsinsatser. Han kan emellertid överlåta upp)!iftcn pli annan. Det kan t. ex.
vara liimpligt att den för vlirden direkt ansvarige Hikaren prövar hchovet av
kontakter med s11cialtjiinsten. Uppgiften kan iivcn liiggas på psykolog eller
kurator vid sjukhuset.
Sedan socialntimnden pä sä siitt har fatt kiinncdom om patientens behov
av stöd och hjiilp, skall niimnden enligt bcstiimmelscrna i förevarande
lagrum efter att ha hört liikaren tillsammans med patienten uppriitta en
plan för den social:t eftervfirdcn. Detta bör med tanke pit den he)!riinsadc
tid som patienten kan viinlas med stöd av LPV ske snarast mi.ijlig1. I
förslaget har an)!etts alt planen skall uppriittas inom en vecka. lkstiimmelsens hakgrund framg;ir av den allmänna motiveringen (avsnitt 3.7).
Socialniimnden bör kunna delegera uppgiften att planera eftervärden p;·1
tj~\nstcman vid socialförvaltningen.

14

~

Bestiimmclserna i 11111'l1m11dc a11dra .lfyd.e1 om vem som för besluta om
tillst{111d for patienten att vistas på egen hand utanför sjukhusomrädet har
utgått. I stiillet har i enlighet med LSPV-gruppens förslag tagits in en

*.

hiinvisning till motsvarande hestiimmclser om utskrivning i 17
I samband hiirmed har vissa ändringar gjorts. Enligt vad som nu giiller
far (iverhikarcn, om siirskilda skäl föreligger. hetriiffande viss patient i..ivcrläta p[1 annan liikarc vid sjukhuset att hcsluta om tillstfmd. Överliikarens
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befogenheter hiirvidlag har utvidgats och i.Oiirdc stycket föreskrivs nu att
överfakaren, utan inskriinkning till viss patient, fär överläta sin beslutanderiitt pi\ annan läkare. Frågan om permission kan sflledes aktualiseras med
sa kort varsel att överläkaren inte kan kontaktas. I. ex. vid hastigt sjukdomsfall i patientens familj. Det har diirför tett sig rimligt att läkare. som i
övrigt under överHikaren svarar för patientens värd, av överläkaren skall
kunna erhfllla en generell rätt att besluta om permission. Om det beträffande viss patient finns anledning att begränsa delegationen kan överfakaren
göra nödviindiga fiirhehf111.
Enligt en hestiimmdse i det nya andra stycket. som svarar mot vad nu
giiller. kan niimnden ht:träffande viss patient överläta på övcrfakaren alt
hesluta om tillstånd. Övcrfäkaren har ytterst ansvaret för värden. Överliikaren hör ha möjlighet att om siirskilda skiil föreligger i sin tur delegera
beslutanderiitten pä den läkare som har del direkta ansvaret för patientens
vttrd. Detta framgar av .fjiirdc stycket.
Jourhavande Hikare har riitt att besluta om intagning enligt 8
Han bör
ha en motsvarande riitt niir det giiller den mindre ingripande åtgärden att

*.

återkalla permission. Även för dessa fall bör det således finnas en möjlighet för överläkaren all generellt delegera sin beslutanderiitt på annan
liikare vid sjukhuset. Även detta följer av fjärde stycket. Denna bestämmelse. som i huvudsak överensstämmer med förslag av LSPV-gruppen.
öppnar således möjlighet för överläkaren all delegera sin beslutanderätt i
alla iirenden som avser rätt för patienten att pä egen hand vistas utom
sjukhusområdet. Det fär ankomma pä vederbörande sjukvärdsmyndighet
all hestämma vad som skall omfattas av sjukhusområdet.

15 §
Det har ansetts tveksamt om förevarande paragraf i den nu gällande
lydelsen ger överläkaren riitt att överlåta pä annan att svara för granskning
av brev m. m. Dä överHikaren pä grund av tidshrist och av andra skiil ofta
inte sjiilv kan svara fiir granskningen. har genom ett tilliigg i bestiimmelsen
gjorts klart att överliikaren rär bemyndiga annan att sö1ja för den behövliga
granskningen. Delta innehiir l.'mellertid inte att överHikaren kan överläta
pf1 annan att besluta om granskning av patienten!> brev alls skall ske.
Rätten att uppdra ät annan att svara för granskningen avser enbart den
verkstiillighet som följer av överliikarens hcslut om granskning. Sådant
hemyndigande kan ges annan Hikare. psykolog, kurator eller annan liimplig
person som iir anställd vid sjukhuset.
Enligt andra styc/..et skall handling ställd till vissa myndigheter vidarebefordras utan granskning. Till de handlingar som diir avses har i enlighet
med LSPV-gruppens förslag fogats handling som är ställd till offentlig
försvarare. Detta stämmer överens ml.'d hcstiimmelserna i 9 ~ första
stycket lagen ( 197h: 371) om behandling av häktade och anht11lna m. n., där
det anges att brev till patientl.'ns offentlige försvarare inte för granskas eller
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kvarh[1llas. Vi har som framgtir av timlringen i första stycket inte ansett att
det finns tilldickliga skiil att giira besliimmclserna om brevgranskning

*·

m. m. ti!Himpliga pi1 misshrukare som vårdas med stiid av 2
Det förekommer relativt stillan att beslut att kvarhålla handling meddelas. I de fall iiverHikaren finner att det finns skiil för kvarhållande är det
fr~\n riittssiikerhetssynpunkt angeHiget att prövning sker i niimnden. I ett
nytt.fr1111c stycf..c av förevarande paragraf föreskrivs dföför i enlighet med
LSPV-gruppens förslag all beslut om att kvarhålla handling skall fattas av
psykiatriska ntirnnden efter framställning av överläkare. Ornstiindigheterna kan vara st1dana att nlimndens beslut inte kan avvaktas. Överliikaren
har diirför getts riitt att vidta sädana titgiirder som inte utan ofagenhel kan
uppskjutas.

*

Värd med stiid av 2 fär som framgår av det nya andra stycket pågä
liingsl fyra veckor. Sjiilva avgiftningsskedet har som regel ganska kort
varaktighet. Ändä kan det finnas ett behov av fortsatta psykiatriska värdinsatser efter avgiftningen för att förhindra ett fortsatt missbruk. Insikten
om detta har i viss män kommit till uttryck i den medicinska indikationen i
nuvarande I LSPV. som omfattar dem som till följd av sitt beroende av
narkotiska medel uppenbarligen är ur stånd att r~itt bedöma sitt behov av
värd. Lagrummet ger stlledes enligt sin nuvarande lydelse formellt möjlighet till fortsatt värd med stöd av lagen även efter själva avgiftningsfasen. I
praktiken har emellertid möjligheterna till fortsatt värd bara utnyttjats i
begränsad utsträckning.

*

*

I 2 har klart angivits att fortsatt psykiatrisk vard med stöd av lagen kan
komma i fråga även sedan patienten har avgiftats. Som har framhållits i
den allmänna motiveringen (avsnitt 3.2) har vi ansett 1.lct vara ett krav att
en maximitid införs för tv1'mgsvtird av alkohol- och narkotikamissbrukare
som inte är psykiskt sjuka i inskränkt bemärkelse. Sålunda kommer efter
det avgiftning har skett tyngdpunkten alltmer att förskjutas mot behov av
sociala stöd- och hjäpinsatser. Den längsta vårdtiden har bestämts till fyra
vel:kor. Om patienten efter denna tid skulle behöva fortsatt sjukvård. får
detta tillgodoses i frivilliga former enligt SjvL:s allmänna bestämmelser
eller eventuellt genom konvertering till vård med stöd av I§ LSPV. 'Den
nära samverkan mellan sjukvård och socialvärd som de föreslagna reglerna
forntsätter har behandlats vid 12 a §.
Den angivna värdtiden i 2 §-fallen är som har framgått en maximitid. Om
fömtsättningar för fortsatt värd inte längre föreligger. skall vården givetvis
avslutas redan dessförinnan.
17§

Nämnden kan skriva ut patient enligt 16 § endast i vissa i andra stycket
särskilt angivna fall. En prövning i nämnd av andra ärenden än som anges i
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andra stycket förutsii1ter stdede~ att iirendct har forts till niimndrn genom
hesviir eller alt frftgan om uhkrivning hiinskjutits till niimndcn med stiid av
~5 ~. Genom det förcslagna.f.fiirdl' s/Yck<'I vidgas niimndcns kompetens till
en generell riill att hesluta nm uhkrivning. Det inncbiir !>Medes all niimnden kan ta upp ett iirende till prövning om det genom anmiilan lill nfönnden
eller pil annat siitt har kommit till niimndefö kiinnedom att si1dana omstiindighc:ter föreligger betriitfandc en palicnt. all del kan iiverviiga.~ om han
skall skrivas ut.

18~

Ändringen i.fi'irs/11 .1·1yck<'I iir rcdal\tioncll.
Ändringen i andm .11yd.c1 har friimst lillkommit för att klargöra att
överHikarcns skyldigheter ocks{1 omfollar patient som iir utskriven pi1
försök. Hestiimmelserna för anses ha motsvarande tilliimpning niir patienten vill hesviira sig hos niimnden över övcrliikarens heslut. I andra stycket
har också tillagts att den underriillelseskyldighet som diir anges skall
omfatta förutom patienten annan som enligt första sty1.:kel får göra an!>iik"an om utskrivning.
Nämnden iir enligt nuvarande hestiimmelser i 1redje s1ycke1 skyldig alt
pröva ansökan om utskrivning först tre mänader efter prövningen av en
tidigare ansökan. Denna tid har ansetts för bng. S~tlunda kan genom
medicinering patientens 1ills1t111d snabht förbättras. Tidsgränsen har i enlighet med LSPV-gruppens förslag med hänsyn hiirtill salts till en män ad.

19~

LSPV-gruppen har i sill förslag erinrat om de svt1righeter som en utskrivning från sjukhuset kan medföra för patienten. Det kan vara sv~irighe
ter av si:\väl social som medicinsk art. som t. ex. risk för i1terfall om
patienten inte sköter sin medicinering. Sar:ntidigt är det ön sk viirt alt patienten sf1 snart som möjligt kan lämna sjukhuset för all en mi111ga gi111ger fr~in
terapeutisk synpunkt olämplig viird skall kunna undvikas. Mot angiven
bakgrund har möjlighelerna all använda utsl\rivning pii försök utvidgats. I
de fall en stegvis utslussning i

samh~illct

bedöms

nödv~indig

hör si'tledcs

försöksutskrivning kunna användus för all minska tiden för sjul\husvistelsen och för att i ett tidigt skede träna patienten att klara sig ute i samhället
utan det ständiga stöd som en vistelse pi:\ sjukhus innebär. Det strir klart alt
en vidgad användning av försöksutskrivning pf1 sätt här anges ställer större
krav pä den öppna värdens resurser. I lagrummet har angivits att försöks-

*

utskrivning kan komma i fräga, om förutsättningar för värd enligt I
föreligger men fortsatt värd pä sjukhus inte bedöms nödvändig. Som
framgår härav skall vården alltid inledas på sjukhus.

*

Vård som bereds med stöd av 2 skall inte i något fall kunna pägä längre
tid än fyra veckor. Bestämmelserna om försöksutskrivning har därför inte
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ansetts böra giilla den som bereds v:ird med stöd av detta lagrum. Detta
framgttr av all i.fi"ir.1ta s1yckc1 hiinvisning endast görs till I*·
Det har förekommit all patient har varit utskriven under li'rng tid utan att
han samtidigt har unJergått en behandling som motiverat denna v[irdform.
I 1111drn .l'lycke1 har i enlighet med LSPV-gruppen.\ förslag tiderna skiirpts
för hur fange en försöksutskrivning skall ff1 pt1gf1. Har patienten under en
sarnmanhiingandc tid av ett t1r varit utskriven pt1 försök. bör patienten som
regel kunna skrivas ut frrrn vt1nl enligt denna lag. Omstiimligheterna kan
emellertid vara s~1dana att synnerliga sbl för fortsatt fiirsi.iksutskrivning
föreligger. Del kant. ex. vara nöJviim.ligt att kontrollera att patienten följer
de föreskrifter i friiga om meJkinering som har medJelats. I sf1dana fall
skall fortsatt försiiksutskrivning kunna beslutas av niimnden för h1)gst sex
mfmader åt gfmgen.
F. n. r;lder oklarhet om patient, som inte har skrivits ut. sedan tiden fiir
forsöksutskrivning har gi'ltt till iinda skall anses som utskriven. Pä förslag
av LSPV-gruppcn har i förtydligande syfle i lagrummet tagits in Lien
besfammclscn. att om tiden for försöksutskrivning har gf1tt till iinda utan
att förHingning har skett. skall patienten betraktas som utskriven. Det far i
första hand anses ankomma pä överliikaren att se till att tidsfristerna
bevakas och att försöksutskrivning forHings niir skiil diirtill föreligger.
Sådan kontakt bör hällas med patienten att ett eventuellt beslut om fi.irHingning kan förberedas i god tid.
I paragrafens sislt1 stycke har tagits in en bestiimmelse enligt vilken
ansökan om utskrivning sk•tll likställas med ansökan om utskrivning på
forsök vid beräkning av tidsfristen i 18§.

20§
I konsekvens med förslaget i övrigt har den ~indringen gjorts i 20 § att
övcrUikaren tillagts en generell rätt att överlåta f?å annan läkare vid sjukhuset att besluta om i\tcrintagning. Skulle övcrllikaren beträffande viss patient vilja förbehålla sig rätten att sj1ilv besluta, kan han göra förbehåll
diirom.

20a§
Det åligger överläkaren att fortlöpande pröva om patient behöver beredas fortsatt vård med stöd av lagen. Det innebär emellertid från rätlssäkerhetssynpunkt avgjorda fördelar om nämnden därjämte, sedan viss tid
förllutit från det patienten togs in för vård. prövar patientens behov av
fortsatt vård på sjukhus med stöd av lagen. I förevarande paragraf har
tagits in en bestämmelse som ålägger nämnden att inom tre månader från
den dag, då patienten togs in för vård, pröva behovet av fortsatt vård på
sjukhuset. För att ge nämnden insyn i den fortsatta vården av patienten bör
det vidare ankomma på nämnden att vid återkommande tillfällen på nytt
pröva om patient som vårdas med stöd av lagen, behöver fortsatt sådan
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vård. Mflnga patienter har en sjukdomshild som klart utvisar att det finns
hehov av 11\ngvarig v<'trd vid sjukhuset. För dessa patienter kan det finnas
anledning att lf1ta liingre tid gf1 mellan de Merkommande prövningarna iin
vad som kan vara fallet betriiffande andra patienter. Regeringen eller
myndighet som regeringen bestiimmer hör ge niirmarc föreskrifter om den
återkommande prövningen. Bcstiimmelserna stiiller krav pt1 överliikaren
att han i tid före niimndens sammantriide genom utdrag ur journal eller pfi
annat sätt redovisar vilka skiil för fortsatt värd pt1 sjukhus med stöd av
lagen som föreligger.
Niimndens prövning skall inte. om behov av fortsatt vård anses föreligga. resultera i beslut i förvaltningsriittslig mening. FL:s regler har inte
tilhimpning pa förfarandet inför niimmlen. Vill patienten att värden skall
upphöra. måste han ansöka om det enligt lagens besliimmelser.

,,
_..

~

~

Enligt 9 *tredje och f]iirde styckena skall niimnden i sliillet för överliikaren i vissa fall besluta om intagning av patienten. I paragrafen har tagits in
besrnmmelser om riill att fiira talan mot beslut av niimnden i sf1dan frf1ga.
De övriga iimlringar som har gjorts iir av formell natur.

2H
Ti!Higget "enligt denna lag" har gjorts i förtydligande syfte.

24

*

*

Enligt vad som giiller nu för talan enligt 21 eller 22 föras utan inskränkning till viss tid. Detta har kunnat leda till all besviir anförts sedan lflng tid
har förflutit frän det patienten skrevs ut frtm sjukhuset. En stl vidstriickt
besviirsrätt är uppenbarligen inte pflkallad. I enlighet med LSPV-gruppens
förslag har diirför angetts att besviir för föras utan inskriinkning till viss tid
sä liingc patienten vardas med stöd av lagen. Har patienten skrivits ut från
sjukhuset, skall besviirsrtitt dii1:jiimte föreligga under tre veckor frän dagen
för utskrivningen. Tidsfristen har bestiimts med heaktande av de frister
som regelmiissigt gliller vid förande av talan mot myndighets beslut.

28§
I utskrivningsnämnderna ingt1r f. n. tre ledamöter: en lagfaren ordförande, en läkare och en lekmannarepresentant. Vi föreslår att i avvaktan på
den vidare översyn av LSPV som skall ske en niimnd skall hehållas som
väljs av regeringen och där nämndens ledamöter besitter den sakkunskap
som behövs för den prövning som n~imnden har att utföra. Som har
framgått av den allmänna motiveringen finns det emellertid skäl att redan
nu göra ändring i niimmlens sammansiittning. Nämnden rnr enligt förslaget
nya uppgifter av viisentlig hetydelsc för den enskildes rättssäkerhet. Del
skall således hl. a. ankomma på nämnden att återkommande pröva patien-
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tens behov av vtml med stöd av lagen. Det har friimst med hiinsyn h~irtill
ansetts pt1kallat all försUrka lckmannaintlytandct i nämnden. Vidare har vi
ansell det angcliiget att förse niimnden med siirskilda kunskaper i sociala
frägor. I paragrafen anges nu att i niimnden skall ingt1 fem ledamöter.
Ordföranden skall liksom nu vara eller ha varit innehavare av ordinarie
domartjiinst. I nlimnden skall dli1jiimtc ingå en läkare som hör vara slirskilt
kunnig i psykiatri, en person som lir siirskilt insatl i sociala fri1gor och t vt1
andra ledamöter som hör vara lekmiin.
(kkst\ centrala psykiatriska nfönndcn föresläs bli förstiirkt med en person som lir siirskilt insatt i sociala

fr~1gor.

*

29

Enligt riittegtingsbalken finns det numera endast möjlighet att avliigga en
enhetlig cd pä heder och samvete. Hiinvisningen i andra stycket till möjligheten att avbgga försäkran har därför utgätt.

*

:\0

Enligt lagrummet i de-.s nu giillande lydelse räder ett absolut förbud mot
att niimndcn avgör iirende som handläggs i patientens frånvaro utan att
nämndens ledamöter före avgörandet skaffat sig personlig klinnedom om
patienten. Omstiindigheterna kan emellertid vara sf1dana att niimndl.!n saknar möjlighet att skaffa sig kunskap om patienten. Det kan t. ex. giilla en
patient som har lämnat landet. På förslag av L.SPV-gruppen har dii1för
möjlighet öppnats för nlimndcn att om synnerliga sbl föreligger avglira
iin:ndc utan att sr1dan personlig kännedom om patienten föreligger.

32

*

Enligt förevarande lagrum J.;.an den som för talan hos psyJ.;.iatrisk niimnd
eller centrala psykiatriska niimntkn efter beslut av niimnden tillerkiinnas
ersiittning för kostnad för resa och uppchlille i samband med instlillelsen
inför niimndcn. Det har visat sig att patientcr och andra som är beriittigadc
till ersättning inte kiinncr till detta. Lagrummet har d:irför Kl1mplcttcrats
med en best:immclse enligt vilken den som för talan hos n;imnckn genom
n:imndens försorg skall upplysas om den riitt till ers:ittning och flirsJ.;.ott
som kan föreligga.
34 !i
Den ändring ~om har vidtagits i andra styckl.!I föranleds av att n~imnde
miin numera bn ingii i hovriitt. Om sä iir fallet, gliller särskilda omröstningsrcgler. Dessa rcglcr skall inte giilla för psykiatriska n:imnden och
centrala psykiatriska niimnden.

J'i

~

Enligt förevarande lagrum i dess nu g;illande lydelse kan fäkarc. som
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skall undersöka patienten för eventuellt v1\.rdintyg. begära polishamlriickning om patienten inte ställer sig till förfogande för undersökningen. Dessfö1innan m1\.ste emellertid ansökan ha upprättats enligt bestiimmelserna i
4§.

D1\. nu ansökningsförfarandet bortfaller har det ansetts päkallat att begränsa den krets av läkare som skall kunna begära polishandriickning till
läkare i allmän tjänst. Som har framg1\.tt av vad tidigare sagts bör det 11.ligga
distriktsläkare och vissa poliklinikläkare att utföra undersökning för eventuellt vårdintyg. För att kunna fullgöra sina 1\.ligganden bör sil.dan läkare
kunna begära polishandräckning.
Enligt 35 § i dess nuvarande lydelse skall polismyndighet lämna handräckning p1\. begäran av överläkaren om den som skall tas in enligt lagen
inte inställer sig p1\. sjukhuset. Det är således den på sjukhuset intagande
läkaren som fär begära polishandräckning. Vårdintygsskrivande läkare har
inte denna rätt. Bestämmelsen har föranlett åtskillig kritik. Det har inte
ansetts rimligt att behovet av handräckning skall bedömas av en läkare
som inte själv undersökt patienten. Den läkare som bäst kan bedöma
behovet av polishandräckning i dessa fall är den läkare som utfärdat
vårdintyget. Sil.dan läkare hör därför också kunna begära polishandriickning. Kretsen av läkare bör emellertid begränsas till att avse läkare i
allmiin tjänst. De regler som nu föreslås bygger på LSPV-gruppens förslag.
De praktiska möjligheterna för intagning kan bäst bedömas av intagningsläkaren. Innan annan läkare begär polishandräckning, bör intagningsläkaren alltid kontaktas. Lämnar denne inte sitt godkännande, bör handräckning inte begäras.
I många fall kommer intagning att ske först sedan intagningsläkaren har
fått vårdintyget sig tillsänt. På grund av t. ex. platshrist kan han behöva
avvakta med intagning kortare tid. Om patienten därvid inte vill inställa sig
på sjukhuset. kan i enlighet med nu gäll<inde bestiimmelser intagningsläkaren beg~ira polishandriickning. Denne behöver inte besluta om intagning.
innan han begär handräckning. Detta har i lagtexten kommit till uttryck
genom att det angetts som förutsättning för polishandräckning att patienten avses bli intagen vid sjukhuset.
Enligt 35 § sista stycket i den nu gällande lydelsen fär överläkaren
beträffande viss patient överlåta på annan läkare vid sjukhuset att begära
handräckning. Överläkare hör emellertid generellt kunna överlåta på läkare vid sjukhuset att besluta om intagning. I konsekvi:ns härmed bör motsvarande delegationsmöjligheter föreligga i fråga om polishandriickning.
Lagrummet har ändrats i enlighet härmed.
36 a §

I första stycket har vidtagits en lindring i syfte att klarare ange att det är
överläkaren som har ansvaret för att bestämmelserna i 2 §lagen ( 195X: 205)
om förverkande av alkoholhaltiga drycker m. m. iakllas beträffande den
omhändertagna egendomen.
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Nuvarande :07 och 38
har betecknats 38 och 39
Rcstiimmclserna i
den nya 37 ~ föranleds av att det har visat sig att patienterna ofta inte
klinncr till sina möjligheter att fä intagningen prövad av niimndcn eller att i
övrigt klaga mot de beslut som har meddelats med stöd av lagen. Den
skyldighet som föreskrivs i förvaltningslagen ( 1971: 290) ( FI ,J att underriitta patienten om hur han kan föra talan mot beslut har således inte alltid
iakttagits. Patienten har ocksf1 ofta saknat kfömedom om sin riitt till offentligt biträde enligt rlittshjlilpslagen ( 1972: 429). Som framgär av den allmiinna lll(ltivcringcn (avsnitt 3.5) har vi ansett det siirskilt viktigt att
patienter som vtmtas oberoende av sitt samtycke ges ordentlig information
om sina riittighctcr. En hcstiimmclse har chirför tagits in som gör sf1dan
information obligatorisk tit alla patienter. Det skall ankomma pf1 överläkaren att sörja för att patienten får information. Patientens tillständ kan
emellertid i vissa fall vara sådant att det är meningslöst att underriitta
patienten om hans rättigheter. Det har diirfiir angetts att upplysning skall
famnas sä snart patientens tillständ medger det.
Att överliikaren har getts ansvaret for att patienten blir informerad
innchiir givetvis inte att han alltid sjiilv behöver informera patienten. Han
kant. ex. sörja för att informationen lämnas patienten genom annan liikare
vid sjukhuset, psykolog, kurator eller annan Uimplig person.
I sista stycket har föreskrivits att LPV skall finnas anslagen inom sjukhuset väl synlig för patienterna. Även denna föreskrift har givetvis tillkommit för att stiirka patienternas rättssiikerhct.
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LAGFÖRSLAG

Förslag till
Lag om iindring i lagen (1966: 2931 om beredande av sluten pS)'kiatrisk v~trd i vissa fall
Hiirigenom föreskrives i frt1ga om lagen (I %0: 293 l om ht:red;111de av
sluten psykiatrisk vi1rd i vissa fall
c/d1 att i 25. 27 rn.:h 33
ordet "utskrivningsniimnd" och hiijning~
former diirav skall bytas ut mot orden .. psykiatrisk niimnd .. i motsvarande
böjningsformer,
clel.1 att i 25. 31 lKh 3.~
orden "psykiatrisk niimnd .. Ol'h biijninpformer diirav skall bytas ut mol orden "central psykiatrisk niimnd .. 1
motsvarande böjningsformer.
clels att nuvarande 37 och 38 **skall betecknas 38 respektive 39 **·
dels att 1-10. 12. 14-24. 26. 28-30, 32. 34-35 och 36 a **samt rubriken till lagen skall ha nedan angivna lydelse.
dels att rubriken niirrnast före 3 skall siittas niirm;1st före 4 och
rubriken niirmast före 13 siittas närmast före 12 a
elds att i lagen skall införas tre nya paragrafer. 12 a. 20 a och 37 **·av
nedan angivna lydelse.

**

**

*

*

*.

N111·ar111uie /ydl'i.H'

Fiireslagen lydd11'

Lag om beredande av sluten
psykiatrisk vård i vissa fall

Lag om viss psykiatrisk värd

Den som lider av psykisk sjukdom för oberoende av eget samtycke beredas sluten psykiatrisk
vård med stöd av denna lag, om
sådan vtlrd är oundg;ingligen påkallad med hiinsyn till sjukdomens art
och grad och till att han
a) dels till följd av sjukdomen
uppenbarligen saknar sjukdomsinsikt eller till f6/jd m· beroende a1·
narkotiska medel uppenbarligen iir
ur stclnd all riill hedäma sill heho1·
av 1•ård, dels kan få sitt tillstånd
avsevärt förbättrat genom vården
eller avsevärt försämrat om vården
uteblir.

*

Den som lider av psykisk sjukdom för oberoende av eget sam,tycke beredas psykiatrisk vi1rd med
·stöd av denna lag. om sädan vt1rd är
!oundgängligcn pakallad med hiin:syn till sjukdomens art och grad
och till att han
: a) dels till följd av sjukdomen
\u_ppenbarligen sak_nar_ sjukdomsin1 sikt, dels kan få sitt !lllstånd avse. värt förbättrat genom värden eller
avsevärt försämrat om värden uteblir.

b) till följd av sjukdomen är farlig för annan~ personliga säkerhet eller
fysiska eller psykiska hälsa eller för eget liv,
c) till följd av sjukdomen är ur stånd att taga vård om sig själv.
d) till följd av sjukdomen har ett för närboende eller andra grovt störande lcvnadssätt eller
e) till följd av sjukdomen är farlig för annans egendom eller annat av
lagstiftningen skyddat intresse som icke avses under b).
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Fiircslagcn lydd.1·('

N111·aru1ull' lydelse

Med psykisk sjukdom jiimsfalles i denna lag psykisk ahnormitet. som
i1.:kc iir psykisk sjukdom eller utgöres av hämning i förståndsutvccklingen.

Vård hcredes f}{l .1j11kh11s so1n
dri1·c.1 a1· staten, landsting.1ko1111n1111 clla ko1111111111 so111 ej til/11iir
111 ndsting sko1111111111.
Vad s11111 sii/.:s 0111 ii1·erliik11rc i
de1111a lag 111·ser 1fre11 hitriidwulc
ii1·crliikare som an.fi'irtrotts siirskild
.1j11kardelni11g.

Fiir hl'handling m· vissa fi'1lgor
enligt denna lag finnas utskril'ning.rnämnder ml'd de 1·erksamhl'tsområden regeringen hestiimmer och en fiir riket gemensam psykilllrisk niimnd.

Den som tillfiiljd m· missbruk m·
alkohol eller narkotika iir i trängande behm· m· m·gij(ning och psykiatrisk vård i samband med denna fiir
att inte skadas alfrarligt till sin hälsa eller annar.1· utsättas för fara till
livet, får oberoende a1· eget samtycke beredas l'ård med stöd m·
denna lag.

3 §
Intagning pil sjukhus med stiid
av denna lag iiger rum ejier ansökan eller på grund UI' l{omstols ji'irordnandc enligt 31 kap. 3 § brottsbalken. Intagning e,fier ansökan får
icke ske pil grund m· omstiindighet
som avses i I §.första stycket e ).

Vård enligt denna lag beredes på
som dri\'Cs a1· staten,
landstingskommun eller kommun
som ej tillhör landstingskommun.
Värd får i den mån regeringen förordnar ifren beredas på ann1m
l'årdinstitution. Vad i denna lag
siigs om .1jukhus gäller iiven sådan
institution.
Vad som siigs om överliikare i
denna lag a1·ser även bitriidande
i>verliikare som har anförtrotts siirskild sjukm•delning. Regeringen eller myndighet som regeringen förordnar får uppdraga åt annan läkare att ji1llgöra uppgifter som enligt
denna lag ankomma på överläkare.
För behandling av vissa frågor
enligt denna lag finnas p.fykiatriska
nämnder med de verksamhetsområden som regeringen bestämmer
och en ji)r riket gemensam central
psykiatrisk nämnd.
~jukhus

4§
Ansiikan om intagning får göras
av make till den som ansökningen

Intagning på sjukhus enligt denna
lag äger rum med stö_d av vårdintyg
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Nul'llrande lydelse

Fiireslagen lydcl.H·

lll'.H'r. 0111 111akarnll sw11111C1nhu, 111·
w11w11 som .1·111dig1·tirw1de s11111manhor 111ed honom eller m· ha11.1
ham, .fi1der, moder, syskon, .fi'irmyndarc eller gode 111an. Ansiikan
.filr giira.1· t'il•en 111· or1(fi'ir1111de i social11ii11111d, bamm·ård.rnii11111d, nykterhet.rnii11111d eller hiil.1·01•tlrds11ii11111d eller 111· polismyndighet.
Om ko1111111111.fi1ll111iiktige hes/11/ll
del. iiger .rnciC1/11ii11111dc11 uppdrnJ;a
1/1 a1111a11 ledC111101 i 11ii11111de11 iin
orijfi'iranden eller 1/r 1jii11ste111a11 i
ledl111de stiillninJ,: hos kom1111111e11
att J,:iira a11siika11 0111 i11111g11i11g.
/,iikllrl' l'id .1j11klws eller klinik,
diir s/11te11 psyki11trisk l'i'ird icke
111edde/11s, eller l'id ~jukhem fi'ir
lii11skii11a psykiskt .1j11kC1 eller special.1j11klw.1· .fi'ir psykiskt 1111·eckli11gs.1·1iird11 eller rektur.fi'ir siirskola
eller fi'irestå11dare .fi'ir vårdhem ,1;·;,.
psykiskl 1111·eckli11g.utiird11 .fllr J;i°ira
ansiJkan i fråg11 om den fiir l'ars
vård han .1·1·arar. A-lilitiir chi'.f, dock
liiJ,:st kompanichef eller 11101s1•ara 11de clu'.t: .fi/r giira a11siika11 betriU~
.fi111de den som stilr under hans befiil.
I .fi'ågll 0111 den som genom la,l!C1kra.fi1·1111nen dom diimts till
skyddstillsyn eller som 1·illkorligt
fi'igil'it.1· .fi'ån kriminafrärd.rn 11sta/1
eller 1·illkor/ig1 11tsk1fri1.1· fi·i/11
arhetsa11.1·tC1/t eller som Öl'e1:fi'irt.1· till
1·åril 1110111 C1nst11/1 e,fia 1111 hll
diimts 1ill 1111gdo111.1fii11J,:else eller internering .filr 1111siika11 giims a1· ord.fi'ira11den i den iirerrnkni11gsnii111nd
under \'lirs tillsyn han .1'/1/r.
Hetriifji111de den som iir i11/C1ge11 i
kri111i11a/1'1/ rd.rn nst ail.
arhet.1·a 11.Halt, hiikte. all111ii11 l'llrd11nstalt .fhr
alkoho/111i.1·.1·hmk11re eller 11ngdo111.1·1·1/rdssko/11 och ristas inom -w1stC1/1en ./lir a11siika11 giiras endast m·
tjiin.1·te11wn som har llll siirja .fi'ir
den intagne. Si/dan 1jiinste111an .fi/r
i a111wt .fiill iin .\'0111 111·ses i tredje
s1ycket J,:iira ansiikan 1fren i .fi·äga
0111 den som 1·is111.1· 1110111 anstalten

eller på gmnd av domstols förordnande enligt 31 kap. 3 hrottsbalken.
Intagning med stiid 111· 1·åriii111,1·g
fär icke ske på grund av omstiindighct som avses i I ~ första stycket

*

e).
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Fiircslagcn lvdd\"('

11/an all 1·arn sl111/igt 11ts/.;1frc11 diir(fi·1i11.
Regl'ringcn iigerfiirordna 0111 hl'hiirighet all 1·id Årig dit'!" /.;rig.1:fim1
giirn ansii/.;an i _li-1/ga ll/11 den so111
1ill/uir /.;rig.1·1lll1kte11.

Ansii/.;a11 0111 i11wg11ing giircs
s/.;rifi /igen. Vid lln.1ii/.;11i11gsha11dli11gen skllll .fi1ga.1· 1·ilrdi11tyg 1111gtielllle den .10111 a11.1·iiÅ11i11ge11
ll\'Sl'I". V1lrdi111yget fiir ic/.;l' rnm
iildrc iin en 111iinad, niir l/11.1·ii/.;11i11ge11 g1.ires.
V[trdintyg skall, om ej annat
följer av 7 ~ andra stycket. innehålla dels uttalande att sannolika skäl
föreligga för att den som l111.1ii/.;ni11grn avser lider av psykisk sjukdom och för att sluten psykiatrisk
värd iir oundgängligen päkallad
med hiinsyn till sjukdomens art och
grad och till någon eller några av de
i 1 ~ första stycket a) ·d) angivna
omsUindigheterna. dels redogörelse
för sjukdomen och de omstiindigheter i övrigt som föranleda vttrdbehovct.

Regeringen iiger förordna att
värdintyg vid krig eller krigsfara
icke hehöver innehttlla redogörelse
som avses i andra .1·tycket.

Vi"irdintyg skall i .fiill .10111 l11·.1es i
!i. om ej annat följer av 7 ~ andra
stycket, innehälla dels uttalande att
sannolika skiil föreligga for att den
som inlygcl avser lider av psykisk
sjukdom och för att psykiatrisk
v<'1rd /)(l .1j11/.;/111s iir oundgiingligen
pakallad med hiinsyn till sjukdomens art och grad och till n{tgon
eller några av de i 1 ~ första stycket
a)-d) angivna omständigheterna.
dels redogi)relse för sjukdomen och
de omständigheter i övrigt som föranleda värdbehovet.
l.fitll s11111 lll".ffS i 2 !i skull 1·1/rdi11tyge/ i1111d1tllla dels lllllllalllle lit/
.1·a11noli/.;11 s/.;iil.fi"ire/igga .fi"ir ull den
s11111 i11t_1·gct ll\'Ser lill .fi"i(id <I\' misshm/.; u1· lll/.;ohol elll'I" nllr/,111ik<1 iir i
1rii11gunde heho1· 01· l11·gifi11i11g och
psrkialris/.; l'l"ird i .1·<1111/wnd 111ed
de111111 .fi"ir all inte skllda.1 allrnrligt
till sin hiilsll eller annar.1· 111.1"iilt11s
Fir .fitrll 1ill lii·et. dels redllgiirelse
.fi"ir de 0111.\"/ii1u/ighe1cr i 1"il'rigt s11111
.fi"ir1111/nla 1·tlrdbl'ho1·et.
I 1·iirdi111_1·g skall anges 1·e111 so111
hur hegiirt intyget. /n/yget skall
1·11m lll:fi111a1 enlig! .fi1.1·1.1·1iill1 .fi11·11111/ii,..
Regeringen iiger förordna att
viirdintyg vid krig eller krigsfara
icke behöver inneh?tlla redogörelse
som avses i.f("ir.1111 och andra .11.rckena.
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6 §
Behörig att utfärda värdintyg är
legitimerad liikare samt den som
/I/an att 1·ara legitimerad iir ji"irordnacl alf uppehålla hefi1ttni11g som
läkare i allmiin tjiinst och genomgått .fi'ir mcclicinc licentiatexamen
.f("iresk1fre11 kurs i psykiatri. Frän
sistnämnda krav äger socialstyrelsen medge undantag, om siirskilda
skiil föreligga. Vårdintyg med åberopande av omständighet som
avses i I §första stycket a) fär dock
utfärdas endast av läkare som har
spel'.ialistkompctens avseende psykiska och nervösa sjukdomar eller
erhållit socialstyrelsens tillstånd alt
utfärda värdintyg av detta slag.
Vårdintyg får utfärdas endast i
omedelbar anslutning till personlig
undersökning av den som ansiik11i11ge11 avser. Den .rnm får giira ansiikan om intagning äger .fihYmstalta om säclan 1111der.1iJkning.
Vtirdintyg 11(/'iirdat a1· liikare,
som tjiinstgiir inom den slutna psykiatriska 1·ärden, får icke godtagas
för intagning på det sjukhus där läkaren iir 1·ak.rnm. Om betydande
oliigenhet skulle 11pp.1·tå genom anlitancle m· annan liikare, filr dock
l'årdi111yg 11(/i'irc/111 a1· liikare 1·id
.1j11kh11sct godtagas fi.ir inta{:ning
pt1 annan klinik än den där han är
verksam.
\/1/rdi11tyg fllr icke god111g11s. 0111
det iir 11(/i"irdat a1· den som gör ansiik1111 0111 intagning.

Behörig att utfärda värdintyg är
legitimerad läkare. Frtin det111 krav
äger socialstyrelsen medge undantag, om siirskilda skäl föreligga.
Vårdintyg med åberopande av omständighet som avses i I § första
stycket a) fär dock utfärdas endast
av läkare som har specialistkompetens avseende psykiska och nervösa sjukdomar eller erhållit socialstyrelsens tillstånd att utfärda vårdintyg av detta slag.

Vårdintyg fär utfärdas endast i
omedelbar anslutning till personlig
undersökning av den som inty{:et
avser.

Vårdintyg får godtagas för intagning på det sjukhus där den liikare
som har uzfiirdat intyget tjiin.l'lgÖr
endast under fiirutsiittning alt i11tagnin1::en sker på annan klinik än
den diir han är verksam.

Beredes patient psykiatrisk 1·årJ
pä .1j11kh11s utan stiid m· denna lag,
filr undantag giirus .fi"ån bestämmelsen i tredje stycket, om betydande olägenhet skulle uppstå genom anlitande lll' llnnan liikare.
I ärende om utfärdande m· 1·årdi11ty{: giilla bestiimmelserna i 4 och
5 §~ förvaltningslagen (1971: 290)
iii·en fiir liikare som utiil'llr yrket
enskilt.

Hcstiimmelserna i 4 och 5 *§ förvaltningslagen ( 1971: 290) iiga icke
tilliimpning i iirende om uz[ärdande
ar 1·1/rdi111yg.

7§

Föreligga sannolika skäl för att någon lider av psykisk sjukdom och iir
farlig för annans personliga siikerhet eller eget liv, äger polismyndighet
omh~indertaga honom, om fara är i dröjsmål.
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Friges dl.'n omhiindertagnc icl\e
omedclhart. skall polismyndighl'ten
genast föranstalta om undersökning
som avses i 6 ~ andra stycket. UtCirdas vfmlintyg. skall polismyndighekn genast 1111.1ii/.:u om den 0111hii11dcnag11l's i11tag11i11r; pil sjukhus
för sl111c11 psykiatrisk v<'1rd. I fall
som avses i denna paragrafhehöver
v{irdintygct icke innehtllla annat lin
uttalande att sannolika skiil fi.ireligga for att den omhändertagne pä
grund av psykisk sjukdom lir i behov av sluten psykiatrisk vånl och
för att han iir farlig för annans personliga s~ikerhct eller eget liv jämte
en redogörelse för de iakttagelser
på vilka liikaren grundar sin uppfattning.
Sker intagning enligt 8 *·skall polismyndigheten senast andra dagen
efter dagen för intagningen tillst~illa
överhikaren protokoll rörande de
omstiindigheter som föranlett 1111-

Friges den omhiindertagne icke
omedclhart. skall polismyndigheten
genast föranstalta om undersökning
som avses i 6 ~ andra stycket. Utfärdas vf1rdintyg, skall polismyndigheten genast .fi"in111s1ciftt1 0111 alt
den 0111/iii11dert11g111· 111ges in pf1
sjukhus för psykiatrisk viird. I fall
som avses i denna paragraf behöver
vhrdintyget icke innehtlila annat iin
uttalande att sannolika skiil föreligga för att den omhändertagne pa
grund av psykisk sjukdom iir i behov av psykiatrisk vflrd och for att
han iir farlig fiir annans personliga
siikerhet dler eget liv j~imte en redogörelse för de iakttagelser pä
vilka liikaren grundar sin uppfattmng.
Sker intagning enligt 8 *·skall polismyndigheten senast andra dagen
efter dagen for intagningen tillstiilla
överläkaren protokoll rörande de
omständigheter som föranlett all

s1.i/.:11i11ge11 .

l'llrdintyg har u({'iirdat.1'.

Utfärdas icke vårdintyg eller ars/ås 1111sii/.:11ingc11 om intagning, fär
den omhiindertagne icke liingre
kvarhållas av polismyndigheten
med stöd av denna lag.
Bestämmelserna i andra - (jiinlc
styckena iiga icke tillämpning, om
den omhiindertagne redan intagits
på sjukhus med stöd av denna lag
och icke utskrivits därifrån enligt
16
Friges den omhiintlertagne i
sådant fall icke omedelbart av polismynciigheten. skall han genast

Utfärdas icke vårdintyg eller heslutas ej om intagning. för den om-

.fi'iras till .1j11kl111set.

.fi'iranstalta om att lzan får hel1<'ii-/ig
1·ård.
Vad som siigs i denna f){iragraf
skall ej giilla den som hehiil•er beredas l'llrd med stiid 111· 2 §.

*·

Överensstii11111111 ansii/.:1111 och
vårdintyg med föreskrifterna i 4 -

händertagne icke liingre kvarhållas
av polismyndigheten med stöd av
denna lag.
Bestämmelserna i andra - fjiirde
styckena iiga icke tillämpning. om
den omhändertagne redan intagits
på sjukhus med stöd av denna lag
och icke utskrivits därifrån enligt
J6
Friges den omhändertagne i
shdant fall icke omedelbart av polismyndigheten, skall denna genast

*.

Vårdintyg får ej godtagas som
1111der/ag fiir intagningsbes/111. 0111
det iir 11(/lirdat nu'r iin j}orton dagar .fi'ire heslutet.
Överens.1·tii111mer
1·årdintyget
med föreskrifterna i 5 - 7
och fö-

**
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7 ~~ och föreligga sannolika sk:il ftir
att v;'\rd kan beredas med stiid av
denna lag. för den w1sii/..11i11gt'11
avser intagas pfi sjukhus.

religga sannnlika skiil fiir alt v;··1rd

,,,) .1j1i/..l111s kan beredas med -;tiid a1·
denna lag. f{1r den 1·1irdi11t.1).:<'I
avser intagas p;\ sjukhus.

Om intagning heslutar iiverl:ikaren. Om s:irskilda sk:il föreligga. :ign
han iiverläta pti annan l:ikarc vid sjukhuset att besluta 1Hn intagning.

Sker intagning enligt 8 ~. skall
överfakaren efter undersökning av
patienten snarast möjligt och senast
tio/l(fr dagen efter dagen för i11tag11i11ge11 pröva om viird kan beredas
patienten med stöd av denna lag.

Har so111 gmnd .fi'ir 1111.1·ii/..ni11g1'/I
åhcropat.1· all pa1ie111e11 iir.fill'fig ji'ir
1111n1111s personliga siikerhl't. .fi'lr
ml'd priil'ningcn 1111stil 1i//.f('111to111/e
dagen ('./ier dage11 .fi'ir intag11i11gl'11,
0111 siirskilda skäl .fi'irdigga och intagningen icke hes/11/at.1 med stiid
m· 1·ilrdi111yg al' innehåll so111 a1·sl'.1
i 7 andra stycket.

*

Sker intagning enligt 8 ~. skall
öve1fakaren efter undersiikning av
patienten snarast 111iijligt od1 Sl'll;1sl
<tllo11dc dal:!en efter dal:!en fiir i11111g11i11gsh1'.1/11tet pröva om 1·;1rd kan
heredas patienten med stöd av denna lag.
H11r i .fii// .10111 1/1'.l'<'.1 i 6 ~ Jfiirdl'

.11\'C'/..c1 hl'.l/11t 0111 i11wg11i11g l'11/ig1
8 gm11da1.1 p1/ 1·i/rdi11t1',-.: so111 hur
11(/i'inlat.1· 111· hikurl' so111 iir 1·er/,.111111
1·id den /../ini/.., diir i11t11g11i11g1•11 h11r
.1/..e11, s/..111/ d1'111iriil'l1i11g .10111 u1-.11'.1
i .fi'ir.1·1u stycket i stii//el giir111 111·
11.1y/..iatri.1kt1 11ii11111de11 .1"<'1111.11 i11t11
d11g11r l'.ffl'r dt1ge11 Ji'ir i11tug11i11g 1he.1/11/el. Vad 1111 hur .1agt.1 s/..ull
ii1·e11 giilla 0111 i·rlrdintvgcl har 111_ti'irdat.1· dia i11tag11ing enligt 8 ~
hcs/11t<1t.1 tr11ts all 11111.1tii11dig/11·t
s11111 gr11111//iiggl'r jii1· enligt 4 .~ .fi'ir\'ll/tni11gslage11 ( 1971: 290 I har .fi'irelcgat.
(}111 fiikllr(' .\'11111 111'.l'('.I i .fiir.lltl
strcket .1ji'i!I' har 11~/i'irdat 1·rlnli11trg
ellerjiii· c11/ig1 4 .fi'i1Taltni11gs/age11
( 1971: 290 I .fi'ire/igger 11111t '101111111.
sk.ull den prii1·11ing so111 1111/.:111111111'1'
111/ '1111111111 enligt .1agda .1t_1·c/..1' i
st1illet .fit//giim.1 111· 11sy/..iatri.1·/..11
Il ii 111 n d ('Il.

*

*

Finner i>1·er/iikare11 att vi\rd kan
beredas med stöd av denna lag,
skall Iran hes/111a att patienten liven
i fortsättningen skall vara intagen
pä sjukhuset. I annat fall skall ii1·erliikare11 omedt:lhart 11tsk1-i1'11 honom.

f:/'lllllh0/11/lli'/' 1·id prii1·11i11g .1'0111
m·ses i fi'ir.1·1a, andl'll eller lrc1(i1•
stvcket att vård kan heredas med
stöd av denna lag, skall he.1/11tas att

patienten även i fortsiittningen skall
vara intagen pi:\. sjukhuset. I annat
fall skall patienten omedl'ihart

111sk1fra.1· .fi'ån l'lil'll enligt denna
lag.
14 Rik.l'dagen /\179/80. I sam/. Nr I. Dl'i C
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Fiirc>.1 lagl'/1 lydd.1·1·
10 ~

Beslut enligt 8 eller 9 ~ fär icke
meddelas av Hikarc som utfärdat

Beslut enligt I:\ clkr 9 ~ .fi'irstil
s1yckct för icke meddelas av liikare
som utfärdat värdintygct 11111111 i.fi1/I
.10111 //\'ses i 6 .~ ./.liif(fr .\'/yckcl.

v~\rdintyget.

liar nr1gon genom lagakraftvunncn dom iivcrl:imnals till s/1111•11
psykiatrisk vrml, skall socialstyrelsen föranstalta om all han utan
dröjsm~1I intages pt1 sjukhus för sådan v!ird. Ar han redan intagen på
sjukhus för s/111e11 psykiatrisk v{1nl,
skall han i fortsättningen anses intagen pi'1 grund av domstolens förordnande.

Har n{1gon genom lagakraf\vunnen dom i_iverHimna\s till psykiatrisk vfird, skall socialstyrelsen föranstalta om alt han utan dröjsmål
intages på sjukhus för st1dan v1ird.
Är han redan intagen pti sjukhus för
psykiatrisk vt1nl, skall han i fortsiittningen anses intagen pft grund
av domstolens förordnande.

12 a §

Ö1•erliikare11 elln den han har
he111y11digal .~kall 11ta11 driiismäl 1111derriilla socia/11äm11de11 om patient
som heredes 1·ärd med s1öd m· 2
behiii·er stöd och hjälp gc11om socia/tjiinstcn. Socia/11iim11dc11 skall
senas/ inom en l'ecka från 11nderrii1te/.1·en l'.fler samråd med läkaren
och tillsamman.i· med patienlen
uppriilla en plan för den sociala lflen•tlrden.

*

14 §

Patient kan få tillstånd all vistas pfi egen hand utom sjukhusområdet
under viss del av dygnet eller tillfälligt under visst antal dygn, om det icke
medför fara för annans personliga säkerhet eller hans eget liv. Sådant
tillstl\nd får förbindas med särskilda föreskrifter.

Om 1illstållll all l'istas pil egen
hand utom .1jukhusområdet he.l'/11tar i.iraliikaren, om annat ej ji'iljer
m• tredje stycke!. Om särskilda skäl
fi'ire/igga, iiger han hetriijfimde
l'iss patient öva/åta på m11w11 liikarl' l'id .1jukhuset all hcsluw om till.wlml.
I fråga vm patient som al'ses i
17 § andra stycket hes/utur 11tskriv11ing.rniimnden om tillstånd all vistas på egen hand utom sjuklzusomnldet. Niimndcn äger beträffande
viss patient överH\ta på överläkaren

Bestiimmelsema i 17 § om utskrivning tillämpas påji·åga om till.l'tånd enligt .första stycket. Nämnden äger beträffande viss patient
överlåta på överläkaren att besluta
om tillstånd.

Prop. 1979/80: I
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att besluta om tillständ.
ÖverHikaren får flterkalla tillstånd att vistas på egen hand utom
sjukhusomrf1det. om förhållandena
påkalla det. Om siirskilda skiil.fi"ireligga. iigcr han hctriff/i11ulc 1·is.1· patient ii1·erlåta pil 111111//11 liikare l'id
.1j11kl111set att clterklllla tillstil11d.

Om siirskilda skiil föreligga, far
övcrfakaren taga del av innehället i
brev eller annan handling som ankommer till patient eller som J1lltie11t önskar avsända. Kan vidan:beforurande av handling som ankommer till patient medföra fara för
ordningen eller siikerheten pli sjukhuset eller vara oliimpligt med hiinsyn till syftet med vården eller kan
handling som patient önskar avsiinua föranleda betyuantle oliigenhet för honom eller annan person,
fär iil'erliikaren hcsl11ta att handlingen skall kvarhällas.
Handling som är stiillu till 111skri1·11ingsnii111nden,
psykiatriska
niimnden, socialstyrelsen, justitiekanslern eller någon av riksdagens
ombudsmiin skall vidarebefordras
utan granskning. Handling som iir
stiilld till eller avsedd för annan
myndighet och rör mål eller iirende.
vari patienten själv iiger föra talan,
samt handling ställd till eller avsedd
för advokat eller offentligt hitriide
skall vidarebefordras. Hesl11t11r
iil'erliikarc11 att harhålla hrel' till
myndighet, skall hes/111e1 1111derstiilla.1· 11t.1·kri1·ningsnii111nde11s prii1·ning.

Visar det sig att handling. som är
ställd till annan än 111skril'lli11gs11ii mnden, psykiatriska nii mnden,
socialstyrl'ise11. j11stitiek1111slem dia någon 111' riksdagens omhuds-

'.!I I
Viire.1l11gc11 lydelse

·Överläkaren för åtei·kalla tillsti'ind att vistas pä egen hand utom
sjukhusornrt1det, om förhållandena
påkalla det.
01·erliik11rc•n .filr om siirskilda
skiil fiirc,ligga ii1·erlclt11 sin hesl11tllllllaii11 enligt denn11 flll/"llgrc(/' på
1111n11n 1·itl .1j11kl111.1·c1 t111.1·tiilld läkare.

Om siirskilda skiil fi.ireligga, fär
. överliikaren eller den han har be;myncligat taga del av innehflllet i
brev eller annan handling som ankommer' till patient som 1-i'mlas
·mccl stiicl a1· I!$ eller som ratienten
önskar avsända. Kan vidarebefordrande av handling som ankommer
till patient medföra fara för ordningen eller siikerheten på sjukhuset eller vara oliimpligt med hänsyn
till syftet med vården eller kan
handling som patient iinskar avsiinda föranleda betydande oJ;igenhet för honom eller annan person,
får handlingen kvarhållas.
Handling som iir st;illd till
psykiatrisk11 nii11111cle11, ce11trala
psykiatriska n:imnden, socialstyrelsen, justitiekanslern eller någon av
riksdagens ombudsmiin skall vidarebefordras utan granskning. \!acl
1111 sagts skall ock.1·c/ giilla h1111dli11g
som iir s1iil/cl fil/ u.f]i'ntlig .fi"ir.1·1·arare.

I landling som iir stiilld till eller
avsedd för annan myndighet ii11
som a I' ses i andra stycket och rör
mål eller iirende, vari patienten
själv iiger föra talan. samt handling
ställd till eller avsedd fiir advokat,
som ej iir c~ffrntlig ./i)rs1·ar1tre, eller
offentligt hitriide skall vidarebefordras.
Visar det sig att handling, som är
ställd till annan ~in myndighet som
anges i andra stycket, är avsedd för
någon av .dessa myndigheter, skall
den vidarebefordras. Detsamma
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111ii11, iir avsedd för nägon av dessa
myndigheter, skall den vidare be. fordras.

giilll'r handling m·sedd.fiir den so111
forordna1.1· som 1~f.fi•ntlig .fi'ir.1·1·11r111·1•
fi'ir patienten.
Beslut att /;,\'llrl1il//11 h11ndli11g .liittas m· 11n·kimriska 111/111111/en <'.fier
fi·a111stii//11i11g 111· 1fralii/;,11re11. I 1n·' 1·akta11 /Jil 11ii11111den.1· hes/11t .fiir
·ii1·erliik11rc11 1·id111ga 1/tgiird .10111
icke kan 111111s~j11ta.1· 11111n 11lh·11rlig
o/iigenhet.

'

Den som beretts vi\rd med stöd
av beslut enligt
andra stycket
eller pt1 grund av domstols forordnamk skall ofördröjligen utskrivas.
om förutsiittningar enligt I§ for att
bereda honom vi\rd icke Hingre förcli!!ga. Omstiindighet som avses i
I ~ första stycket e) fär icke utgöra
!!rund for !-; varhfdlande i annat fall
iin d[1 patienten herells vt1rd pä
grund av domstols förordnande.

Den som heretts v[inl med stiid
av hes lut enligt
.f./iirde stycket
eller pli grund av domstols förordnande skall ofördröjligen utskrivas
,ti-tln rård enligt denna lag. 0111 forutsiittningar för att hereda honom
vtird il:ke liingre föreligga. Omstiindighet som avses i
första styel-;et
el får icke utgöra grund för kvarhi\1lande i annat fall iin d{1 patienten
beretts vi\rd pi\ grund av domstols
förordnande.
Den so111 liar hcrcll.1 1·1/rcl enlig!
:! § skall .1/..rirns 111 sen11.11.f.\.,.a 1·1·c/..or.fi·i/11 dagen ji'ir i11tag11ing.1hcsl111et.

I)*

I)*

I*

Fri't,gan om utskrivning skall prövas fortlöpande.

IH
Om utskrivning beslutar överliikaren. om annat ej följer av andra
stycket. Han iiger hiinskjuta fri1gan
om utskrivning till 11tshirning.1nii111nde11.
lf 1.1 kri1·11ing.111iim11dcn
heslutar
tim utskrivning enligt 16 av patient som intagits p[1 grund av domstols förordnande eller som under
inflytande av psykisk sjukdom hegätt brott mol annans personliga s~i
kerhet, för vilket tital icke viickts,
eller som varit intagen i kriminalvlirdsans\alt för undergiiende av päföljd för brott under tiden för anstaltsvtm.len eller i samband med
alt denna upphört intagits fiir sluten
psykiatrisk vård med stöd av denna
lag och icke skall äte1föras till anstalten.

*

Om utskrivning heslutar överliikaren, om annat ej följer av andra
stycket. Han iiger hiinskjuta frägan
om utskrivning till 11.1_1·kia1risk<1
nii11111dc11.
Psyki11tris/..11 11ii1111ul!'11 beslutar
. om utskrivning enligt 16* av patient som intagits pti grund av domstols förordnande eller som under
inflytande av psykisk sjukdom begatt brott mot annans personliga siikerhet. för vilket åtal ici-;e viickts.
eller som varit intagen i kriminalvt1rdsanstalt för undergäende av paföljd for brott under tidi:n för anstalt~vi\rden eller i samband med
att denna upphört intagits for psykiatrisk värd med stöd av denna lag
och icke skall t1tcrfi.iras till anstalten.
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När anledning föreligger till utskrivning av patient som avses i andra
stycket. skall överläkaren ofördröjligen anmäla detta hos nlimnden.
Psykiatrisk niimnd Jilr 1/l·en i annat fall iin i andra stycket siigs
utskril'll patient.
18 §

Patient eller hans make. om makarna sammanbodde vid tiden för
intagningen. eller annan. som då
stadigvarande sammanbodde med
honom. eller hans barn, fader. mo·der, syskon, förmyndare eller gode
man får göra ansökan om utskrivning.
Ansökan hos 11tskril'11ings11iim11dm göres skriftligen. Om patient
som avses i 17 ~ andra stycket ger
till känna att han icke 1·ill 1•ara intagen på sjukhuset, skall han genom
överläkarens försorg underrättas
om sin möjlighet att ansöka om
utskrivning och tillfälle beredas honom att upprätta erforderliga handlingar.

Utskril'ning.rniimnden är icke
skyldig att pröva ansökan om utsk1ivning. förr~in tre måtwder förflutit frän prövningen av tidigare
ansökan.

Patient Jilr utskrivas pi\ försök,
om särskilda skäl föreligga och det
icke medför fara för annans personliga säkerhet eller hans eget liv.

Utsk1ivning på försök skall avse
viss tid. högst sex månader. som
kan förlängas med högst sex månader tlt gången. Patient jllr åliiggas
att iakttaga särskilda föreskrifter
och ställas under tillsyn av lämplig
person.

Patienten eller hans make. om
makarna sammanbodde vid tiden
för intagningen, eller annan. som dä
stadigvarande sammanbodde med
honom, eller hans barn. fader. moder. syskon. förmyndare eller god
man får göra ansökan om utskrivning.
Ansökan hos psykiatriska 11ii11111den göres skriftligen. Om patient
som avses i 17 andra stycket ger
till känna att han icke liingre 1·ill
l'årdas enligt denna lag, skall han
genom överläkarens försorg underrättas om sin möjlighet att ansöka
om utskrivning hos nämnden och
tillfälle beredas honom att upprätta
erforderliga handlingar. \/11c/ n11
.l'a!{ts skall ha 11u1t.1·1·ar111ule tilllii111p11i11g på den svm enligt Ji'irsta
stycket .fi/r giira 1111siik1111 0111 11tskril'l1i11g 111· patie11te11.
Psykiatriska nii111nde11 är icke
skyldig att pröva ansökan om utskrivning. fi.lrrän en månad förtlulil
frftn prövningen av tidigare ansökan.

*

Är 11atie11ten i hehor 111· l'ltrd enligt I~ men iirji1rt.l'lltt räri/ pil .1j11kh11s ej niiifrii11t!ig, .filr han utskrivas
på försök. om särskilda skiil föreligga och det icke medför fara för annans personliga siikerhet eller hans
eget liv.
Utskrivning på försök skall avse
viss tid, högst sex månader. som
kan förliingas med ytterligare sex
månader. Fiirsiiksutskrfrning so111
har ptlg1/tt under en s111n111anhiingwule tid 111· f'll 1ir .filr ji'irliingas endast 11111 synnerliga skiil .f('ireligga.
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!V111·11mnd1· lrdd11·
Bl'.1/111 11111 si/dun ,l("irhing11ing 111eclddos 111· f!.1y/,.ia1ri1ku nii111nd1'11 Fir
ltiig.11 .1e.r 111ii11ucler ul g1/ng1•11.
Har clen 1icl s11111 b1'.1lii111l.1)i"ir/i"irsiif...1·111.1J..ril'11i11ge11 g1i11 till ii11d11
111a11 1111 fii1'.1iiJ...1111.1/..ri\'/1i11gen !tar
.f("irhing/.1, s/..a/I puli1·11/1'11 1111.l"t'.\
.10111 111.1/..1fr1·11 e11/ig1 16 ~.
Ulllfrr 111.1krir11ini: 111"i ,li"if".lii/.. .for
J1llfie11/ r1higgas att iakttaga siirskilda föreskrifter och stiillas under tillsyn av himplig person.
Hcstiimmelscrna i 17 och llH* avse iivcn utskrivning

p~1

fiirsiik.

Vid herii/..11i11g al' 1id1:fi"i.11e11 i IN~
li/..stiilles ansiikan 0111 111skril'!li11g
pil Ji"irsiiJ.. 1111'd 1111.1iik11n 11111 111.1k1fr11i11g.

20s
Den som utskrivits pt1 försök får ttterintagas pä sjukhus. om förhtdlandena rt1kalla det.
Om ftterintagning beslutar övcrliikaren. Om slirskilda ~kiil föreligga. iiger han bl'!r1{f.!ii11de 1·i.1'.1· patient överlfita pf1 annan hikarc vid
sjukhuset att besluta om ätcrintagning.

Om ftterintagning bt:slutar övcrliikaren. Om särskilda skiil fiirdigga. Ugcr han övt:rläta pr1 annan liikare vid sjukhuset att besluta om äterintagning,.
20 il~

Psykiatrisko 11ii11111tlen skall inom
tre månader Ji"<ln den dug då patiell/en intogs fi"ir l"llrtl priirn 0111 patienten behii1·er .f(1rtsat1 1·ilrd pil
.1juk/111.1 med stiid a1· denna lag.
Efta den i .fi"irst11 stycket angil'lla
skall
psykia1risk11
priin1ingcn
niimmlen se/ länge värden består
tlterJ..ommandc prii1·a patientens
l'Cirdhehov. Niimwre .fi"ires/.:.rifter
ges a1· regeringen eller myndi!,:het
som regeringen hestiimmer.
21§
Talan får föras mot läkares beslut enligt denna lag, om läkaren
intagit någon på sjukhus eller enligt 9 andra stycket beslutat att
patient alltjämt skall vara intagen
på sjukhus,

*

intagit någon pa sjukhus eller enligt 9 § fjärde stycket beslutat att
patient alltjämt skall vara intagen
på sjukhus,
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liimnat hegiiran lHll lilb!i"ind all visl<ts r<'t egen hand 1110111 sjukhmomradet hell eller delvis utan bifall dler itterkall<it si1dant tilht;\nd.
avslagit ansökan om u1skrivni11g rr1 fiirsiiJ...
i samhand med uhkrivning ri·\ försök :ilagt ratient att iakttaga s:irskild~t
fiin:skrifter cllt:r stiillt honom under tillsyn eller
[1terintagit ratient under utskrivning pi"i fiirsök.
I övrigt för talan icke föras mot l:ikarcs beslut enligt denna lag.
Talan föres hos 111s/..ril'lli11g.1nii11111d1'11 genom hesv:ir.

T;dan fiires hos 11.1r/..i11tri.1/..11
11ii11111d1·11 genum besviir.

Talan fttr föras mot 111.1/..rirni11g.111ii11111ds heslut. om niimnden

Talan far foras mot 11.1.r/,iatri.1/..11
11ii11111d1'11.1 bcsh11. om niimmlcn
enligt CJ ~ tn·djl' eller .f./iircfr
.1tyc/..l't /J('.1/11tat till />11ti1'11t 11//(jii1111
.\/..all rnro intagen t>ii .1j11/../111.1,
ogillat hesviir över beslut om intagning eller hi/.:are.1 beslut enligt
lH.fiiirill' stycket.

ogillat hesviir över heslut om intagning eller beslut enligt 9 ~ 1111dm
stycket.

avslagit ansökan om utskrivning eller om utskrivning p;·, försök eller
ogillat bewiir över Hikares heslut tl!ll avslag rri .~ådan ansökan eller
i samband med utskrivning pii försök ålagt patient att iakttaga siirskilda
föreskrifter eller stiillt honom unuer tillsyn eller liimnat hesviir i.iver l:ikares
beslut i sädana frågor helt eller delvis utan hifall.
I övrigt fär talan mot 1us/..1"il'11i11i;:.rniin11uls heslut enligt denna
lag föras endast i fall som avses i
26*.
Talan föres hos psykiatriska
nämnden genom besviir.

I övrigt far talan mot p.1y/.:iutri.1/..
niimnds heslut enligt denna lag
föras endast i fäll som avses i 26 ~.

Mot psykiatriska niimndens beslut för talan icke föras.

Mot ccntralu psykiatriska nämndens beslut enligt dl'1111a /ag fär talan icke föras.

*

24 ~

Talan enligt 21 eller 22 för föras
av den som enligt 18 äger ansöka
om utskrivning. Talan fär föras
utan inskränkning till viss tid. I fråga om prövning av talan enligt 21 ~
iiger bestämmelsen i 18
tredje
stycket motsvarande tillämpning.

*

*

Talan fores hos ccntmla rsykiat1iska n:imnden genom hcsv~ir.

Talan enligt 21 eller 22 ~ ftir föras
av den som enligt 18 S iigcr ansöka
. om utskrivning. Talan får föra~
utan inskränkning till viss tid så
liinge patienten 1·clrdas med stiid ai·
ifr1111a lag. Tali111 ji/r dii1jii111te.fi'ira.1
1111cier tre 1·ec/.:or .fi"t/11 den dag putientcn 11ts/.:re1·s enligt 16 §. I fråga
om prövning av talan enligt 21 ~
iiger bestämmelsen i 18 ~ tredje
stycket och 19 9 sista stycket motsvarande tillämpning.
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Talan mot heslut. v~1rigerwm
11rs/..ril'lli11gs11ii11111d utl:1tit sig om
ersiittning sum avses i .32 ~eller 33
tredje stycket. föres lws psykiatriska niim11tkn gcnnm bcsviir.

Talan mot hcslut. vangcnum
11.1y/..iatrisk 11ii11111d utl:'\tit sig om ersiiltning som avses i 32 9 andra
sryc/.;,er elkr 3.3 ~ tredje styd;,et,
föres hos 1·c111rn/11 psykiatriska
nämnden genom hesviir.

U1.1/.;,ril'lli11g.\'llii11111d bcsti\.r av
lagfaren on.Jförnnde som iir eller varit innehavare av ordinarie domartjiinst, en hikarc som bör vara s~ir
skilt kunnig i psykiatri och rn person 111cd c1:fi11n1he1 i a//111ii1111a
riirr.
Psykiatriska niimndcn bestttr av
lahrfaren ordförande som är eller varit innehavare av ordinarie domartjiinst. två Hikare som äro särskilt
kunniga i psykiatri och två personer
med erfarenhet i allmänna värv.

l'sykiarris/.;, 11ii11111d hestt1r av lagfaren ordförande som iir eller varit
innehavare av ordinarie domartj~inst, en fakare som hi)r vara s~ir
skilt kunnig i psykiatri. en person
som är siirskilr i11s1111 i sociala fi·ägor oclr ytrerligare r1·å lcdamiitcr.
Ce111rala psykiatriska niimnden
besti\r av lagfaren ordförande som
iir eller varit innehavare av ordim1rie domartj~inst. två fakare som äro
siirskilt kunniga i psykiatri, en person som lir siirskilt insatt i sociala
.fi'tluor oclr yllerligare 11·å ledamiirer.
För ledamot av psykiatrisk
niimnd eller centrala psykiatriska
nämnden finnas en eller flera suppleanter. Bestämmelserna om ledamot giilla även suppleant.

*

För ledamot av urskrirningsniimnd eller psykiatriska niimnden
finnas en eller ncra suppleanter. Bestiimmelserna om ledamot giilhi
iiven suppleant.

29§
Ledamot av psykiatrisk nämnd
eller centrala psykiatriska nämnden förordnas av regeringen för
högst fyra år i sänder.
Innan ledamot börjar tjiinstgöra,
skall han ha avlagt domared.

Ledamot av 11tskril'f1i11g.1·11iim11d
eller psykiatriska niimnden förordnas av regeringen för högst fyra år i
sänder.
Innan ledamot börjar tjänstgöra.
skall han ha avlagt domared eller
fiirsi'ikran enligt 4 kap. 11 !$ riittegånl{shalkcn.
Läkare som tjänstgör inom den
sluma psykiatriska vården får icke
som ledamot deltaga i handläggningen av ärende rörande patient på
del sjukhus där han tjänstgör. Om
jäv mot ledamot gälla i övrigt bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbalken om jäv mot domare.

Läkare som tjänstgör inom den
psykiatriska vården får icke som ledamot deltaga i handläggningen av
ärende rörande patient på del sjukhus där han tjänstgör. Om jäv mot
ledmnot gälla i övrigt bestiimmelsema i 4 kap. rättegängsbalken om
jäv mot domare.
30 §

Vid sammanträde med utskrii·ningsniimnd skola överläkaren och

Vid sammanträde med psykiatrisk nämnd skola överläkaren och
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patienten vara nlirvarande, om icke
särskilda skäl föranleda annat.
Föres talan av annan än patienten.
skall den som för talan beredas tillfälle att närvara. om icke särskilda
skäl föranleda annat.
Ärende som handHiggcs i patientens frånvaro får icke avgöras utan
att nämndens ledamöter före avgörandet skaffat sig personlig kännedom om patienten. Är denne utskriven pil försök. får cloc/.: ärendet avgöras, om minst en av ledamöterna
1ar sådan kännedom.

patienten vara nlirvarandc, om icke
siirskilda skäl föranleda annat.
Föres talan av annan lin patienten.
skall den som för talan beredas tillfälle att närvara. om icke särskilda
sklil föranleda annat.
Ärende som handHigges i patientens frånvaro för icke utan synnerliga s/.:iil avgöras utan att nlimndens
ledamöter före avgörandet skaffat
sig personlig klinncdom om patienten. Är denne utskriven pä försök,
får ärendet avgöras om minst en av
ledamöterna har sådan klinnedom.

32
Patient eller annan som för talan
hos 11ts/.:rii·11i11g.rniimnd eller psykiatriska nämnden för tillerklinnas
ersättning av allmänna medel för
kostnad för resa och uppehälle i
samband med instlillclse inför
nämnden, i den 1111\n det finnes skiiligt. Nämnden får bevilja förskott
pil ersättningen. Niirmare bestlimmelscr om ersättning och förskott
meddelas av regeringen.

34
Uts/.:ril'l1i11gs11iim11d eller psykiatriska nämnden får avgöra ärende
endast om nämndens samtliga ledamöter äro närvarande. Beslut rörande förskott pä ersättning som avses
i 32 eller 33 tredje stycket får
dock på nämndens vlignar meddelas av ordföranden.

*

*

Bestämmelserna i 29 kap. rlittegi\ngsbalken om omröstning i överrätt äga motsvarande tillämpning pä
avgörande av 11ts/.:rfrning.rnii111ncl
eller psykiatriska nämnden.

*'
Patient eller annan som för talan
hos psykiatris/.: niimnd eller centrala psykiatriska nämnden för tillerkännas ersättning av allmlinna
medel för kostnad för resa och uppehlille i samband med instlillelse
inför nämnden. i den mån det finnes
skäligt. Nämnden för bevilja förskott pi\ erslittningen. Den som fi"ir
talan hos nii111ncle11 skall genom
11iim11de11s .fi'irsorg 11pplysas om den
riitt till ersiittning och Ji"irs/.:011 som
/.:an fiireligga.
Närmare bcstlimmelser om erslittning och förskott meddelas av
regeringen.

*
l'sy/..iatris/.: nii11111d eller cemrala
psykiatriska n;imnden för avgöra
lirende endast om nUmndens samtliga ledamöter liro närvarande. Beslut rörande förskott p~ ersättning
som avses i 32 *andra styc/..et eller
33
tredje stycket för dock pt1
nämndens v;ignar meddelas av ordföranden.
liestiimmelserna i 29 kap. rlittegängsbalken om omröstning i överr~itt del 11ii11111d ej liar siitt' i riille11
iiga motsvarande tillämpning på avgörande av psykiatris/.: 11ii11111d eller
centrala psykiatriska nlimnden.

*
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I ärende. vari 17

34 a *
* förvaltningslagen ! 1971: 290) iiger tilliimpning,

rnr
skiilen för heslutet uteliimnas även i andra fall iin som siigs diir, om
iindamålet med v~irden annars skulle motverkas.

*

I liikares heslut enligt 8 eller 9
eller varigenom ansökan om utskrivning avslagits samt i motsvarande beslut av 11tskrin1i11gsnii11111d
eller psykiatriska niimnden skola
alltid anges de i I angivna fiirutsiittningar pt1 vilka beslutet grundas.

*

*

I liikares beslut enligt 8 eller 9
eller varigenom ansökan om utskrivning avslagits samt i motsvarande beslut av JISVkiatrisk niimnd
eller ce11twl11 psykiatriska niimnden skola alltid anges de i I eller 2
angivna förutsiittningarna pf1 vilka
beslutd grundas.

*

*

35
Plilismyndighct skall liimna handriickning
pi'a begäran av liikare som enligt
6 fiirsta stycket iir behörig att utfard•I värdintyg. om den som skall
undersökas icke stiiller ~ig till förfogande för undersökningen eller fiik11rt'll behöver skydd för sin personliga siikerhet.

*

p~I

begiiran av liikare i al/111i'i11
fiirsta stycket
iir behörig att utfarda vt1rdintyg. om
den som skall undersiikas icke stiiller sig till förfogande för undersöknmgen.

1jii/l.\I som enligt 6

11cl hcgiira11 111· /iikan· so111 e11/ig1
p;r.1·111 .\'lycker iir hcfic'jrig art 111/i'irda 1·1)rcli111yg tllll '11111 behöver
skydd för sin personliga siikerhet.
p{t begiiran av hikarc i 11//111i'i11
1jii11s1 so111 liar 11~/i'irda1 1·iirdi111yg
eller överliikaren. om den som med
stöd av denna lag m'.H'.\ hli i111age11
pä sjukhus icke instLiller sig p;i sjukhuset eller ptl beg;iran av iivcrliikaren, om patient avviker frän sjukhuset eller icke äterviinder dit. sedan tiden för tillstånd att vistas pii
egen hand utom sjukhusomrf1det eller för utskrivning pt1 försök g:\tt ut.
eller icke inställer sig pä sjukhuset.
sedan tillstftnd att vistas pi\. egen
hand utom sjukhusomrt1det i\.terkallats eller beslut meddelats om litcrintagning under utskrivning p{t försök.
Om siirskilda skiil föreligga. mä
iiverliikaren överWta pä annan liikare vid sjukhuset att begiira handriickning.

fJ §

pta begäran av överliikaren. om
den som med stöd av denna lag
skall intagas pt1 sjukhus icke instiillt.:r sig pft sjukhuset,
pil begiiran av överliikaren. om
patient avviker frfrn sjukhuset eller
icke ittervänder dit. sedan tiden för
tillstiind att vistas p!i egen hand
utom sjukhusomrädet eller för utskrivning p{t försök gfttt ut, eller
icke instiiller sig pf1 sjukhuset. sedan tillstånd att vistas på egen hand
utom sjukhusomrädet äterkallats
eller beslut meddelats om återintagning under utskrivning pä försök.
Om siirskilda skiil föreligga. m~\
överläkaren /J1'1riijfi11ulc l'iss pc11ie111 överlåta pti annan liikare vid
sjukhuset att begiira handriickning.

*
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36 a §

Har ii1·erliikare med stöd av 13 §
omhiinderta>:it alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel
som påträffats hos eller ankommit
till den som är intagen på sjukhus
med stöd av denna lag, skall den
omhiindertagna egendomen hel'isligen fiirstöra.1· eller fiirsii/jas enligt
bestämmelserna om beslagtagen
egendom i 2 § lagen ( 1958: 205) om
förverkande av alkoholhaltiga drycker m. m. Belopp, som erhållits vid
sf1dan försäljning, tillfaller staten.

Har med stöd av D § 0111hii11der1agits alkoholhaltiga drycker eller
andra berusningsmedel som pätrliffats hos eller ankommit till den som
är intagen ptl sjukhus med stöd av
denna lag, skall ii1·crliik11ren låta
hni.1lige11 .f('irstiira eller .fi'irsiilja
den 0111hiindertagn11 cgcndo111en
enligt bestiimmelserna om beslagtagen egendom i 2 § lagen ( 1958: 205)
om förverkande av alkoholhaltiga
drycker m. m. Belopp, som erhftllits
vid sädan försäljning, tillfaller staten.

l'tlträffas alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel inom sjukhus där patienter som intagits med stöd av denna lag värdas. rnr berusningsmedlen omhändertagas av sjukhusdirektören eller styresmannen for
sjukhuset, om känd ägare till berusningsmedlen ej finnes. Första stycket
har motsvarande tillämpning på sålunda omhiindertagen egendom.
Bestämmelserna i första stycket har motsvarande tilHimpning pi1 injcktionsspruta eller kanyl som kan användas för insprutning i miinniskokroppen.

Den .1·om iir i111agen ji"ir r1/rtl m1•t!
stiid 111· denna lag skall sd snar/
hans tillst1/11d medger det 1<e110111
1'il'er/iik11rens .fi'ir.1org upply.rns 0111
si11 riitt
att fil i11tag11i11gen prii1·11d 111· den
psvkiatriska 11ii11111tlen,
att i iirrigt fi.ira talan 111ot hes/ut
som har filft11t.1· med stiitl m· lagen.
uti anlita umhud eller biträde enligt fiirrnl t ni ngslagen (1971: 290 ),
1111 hegiira riittsl!iiilp genom 1+
j(•ntligt hitriitle enligt riit/.\'hjiil11s/agen (}972:429).
De111111 lag sk11ll .fin11as anslagen
inom .1j11kh11set 1·ii/ synlig .fi'ir patienterna.
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En av de viktigaste foriimlringarna inom den psykia1riska sjukv~inlen
utgiir striivamkna att salsa p:'i öppna viirdformer som alternativ till värd pä
sjukhus, Det system som hiirvid friimst överviigs iir s, k, geografisk sektorisering, Det innchiir att all psykiatrisk v<'ir'd inom ett geografiskt omriidc
hi'tlls samman under en gemensam ledning och med resurser fiir s;'iviil
öppen V~lrll som vrml pf1 sjukhus. Psykiater från den i omd1Llc1 ing.i1e11Lle
psykiatriska kliniken verkar i den iippna värden och sv<1rar för de behandlingsinsatscr som kriiver psykiatrisk kompetens,
Genom <1ll psykiater kopplas in i den tippna v~1rden ökar mi~jligheterna
att undvika sjukhusvl1rd och genom att denne svarar för sliviil öppen viird
som sjukhusvård uppnits viisentligt förbiittrad värdkontinuitet. Detta är av
stor betydelse för cftervfinkn.
För planeringen av sjukvardcn upprättas inom varje landsting siirskilda
översiktliga sjukvärdsplaner. En sammanstiillning av dessa planer fram till
år 1985 visar bl. a. att landstingen med endast ett par undantag valt att
organisera lien psykiatriska värden enligt sektoriseringsprineipen. Vtirden
har emellertill endast i några enstaka fall i form av försöksverksamhet
organiserats pfl detta siitt. En starkt bidragande orsak hfatill är de hinder
lien lagtekniska utformningen av LSPV uppstiiller. Enligt nuvarande bestiimmelser får vårdintyg inte godtagas för intagning om det iir utfärdat av
psykiater som tjiinstgör vid den klinik diir intagningen avses ske. Eftersom
sektoriseringsprincipcn bygger pft medverkan från klinikens Hikare uppstår
här praktiska svårigheter vid genomförandet.
Olika metoder har prövats för att kringgf1 de hinder LSPV uppställer. Ett
sätt är att anlita distriktsllikarc för utfärdande av vänJintyg. Förfarandet
har emellertid flera nackdelar. Risk föreligger att distriktsläkaren mer
grundar sin bedömning på psykiaterns uppgifter än pfl vad han själv finner
vid undersökning av patienten och ur behandlingssynpunkt innebär det
merendels olägenhet för patienten att bli undersökt av en för honom
främmande läkare. Ytterligare kan sägas att läkare inom distriktsorganisationen inte bör användas för att klara problem som har sin grund i bestämmelser som rör vård på sjukhus och att metoden medför en onödig belastning på distriktsläkarna.
Ett annat säll att söka kringgå hindren i LSPV har varit att använda
försöksutskrivningsinstitutet i ökad omfattning. Om patienten under tiden
för sådan utskrivning skulle försämras och på nytt behöva sjukhusvård
erfordras inte vårdintyg utan man kan använda sig av bestämmelserna om
återintagning. Ett sådant system får dock anses mindre lämpligt eftersom
patienten bibehålls under tvångsvis vård under längre tid än som ur medicinsk synpunkt framstår som nödvändigt. Med andra bestämmelser hade
patienten blivit slutligt utskriven i stället för försöksutskriven.
I det nu föreliggande lagförslaget har öppnats möjligheter att godtaga
vårdintyg utfärdat av läkare som tjänstgör pä den klinik intagningen skall
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ske. Detta giillt:r vid överföringar fri·in frivillig v:'1rd. Del fortsatta v:1rdhehove1 skall diirvid prövas i niimnd.
Fiirslaget siikerstiiller inte miijligheterna an geno111fiira sek1orisering av
v:1rden. Det iir dessutom behiiftal med ytterligare en allvarlig nackdel.
lnorn en niira framtid kan till fiiljd av den organisatoriska 11tvccklingen
samtliga specialistkompetenta psykiatrer vara knutna till psykiatrisk klinik
vid lasarett. I m;H1ga fall kommer del att finnas endast en S:idan klinik i1w111
ett v;1rdomräde. Följden hiirav blir att omstiindighet snm avses i I ~ fiirsla
stycket a) l.SPV - den s. k. medicinska indikationen

i praktiken inte

kan utgöra grund för utfardande av v[1rdintyg, eftersom detta fiiru1<i1ter
specialistkompetens i psykiatri hos den v{mlintygsskriv;u1de liikaren. lklta måste anses utgöra en hctydande oHigenhel för patienten.
fag anser det vara en ytterst angeliigen uppgift att redan nu 11ndanriija de
formella hinder som föreligger for en önskviird utveckling av det psykiatriska området. I synnerhet giiller detta sf1dana bestiimmelser som innehiir
att tvån!!svisa vtirdformer biheh~1lls utan att s;i varit medicinskt niidviindi!!I. Att sa sker iir betiinkli!!t ur patientens synpunkt.
Jag anser diirför lagförslagets 6 ~höra utformas si.'1, att vi1rdintvg skall

rn

godtagas för intagning pä den klinik diir den Hikare som utfont.11 intyget
tjiinstgör, om betydande oliigenhet skulle uppst;'1 genom anlitande av annan
Hikare. Frägan om den fortsatta vilrden skall diirvid priivas i niimnd.
En bestiimmclse sf1 utformad skulle m:ksf1 kunna anviindas för intagning
av bri\.dskande sjukdomsfall. betriilfande vilka driijsm:'1l bedömes innehiira
allvarlig fara for patienten eller eljest uppenbara oliigenheter.
Börje Langton
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!\lkoholproblematikers riksorganisation
Lagen ( 1964: 450) orn f1tgiirder vid samhiillsfarlig asocialitet
Brottsbalken
Föreningen Barnens Riitt i Samhiillet
Brottsförehyggande rädct
Barnavitrdslagen (!%0: 97)
Centr,tlfi_irbundet för Alkohol- och narkotikaupplysning
De handikappades riksförbund
rörvalt ningslagen ( 1971: 290)
Förvaltningsproccsslagen ( 1971: 291)
Handikappförbundens centralkommitte
Justitiekanslern
Justitieombudsmannen
Kriminalv[1rdsniimnden
Landsorganisationen i Sverige
Lagen ( 1976:511) om omhiindertagande av berusade personer m. m.
Förslag till lag om viss psykiatrisk vard
Lantbrukarnas riksförbund
Lagen I 1%6: 29~) om beredande av sluten psykiatrisk vård i
vissa fall
Lagen (197.1: 558) om tillfälligt omhändertagande
Förslag till lag med särskilda bestämmelser om vård av underårig
Lagen ( 1954: 579) om nykterhetsvftrd

NvL
Om sorgs- Lagen ( 1967: 940) angftende omsorger om vissa psykiskt utlagen
vecklingsstörda
PI
- Polisinstruktionen ( 1972: 511)
PN
- Psykiatriska nämnden
RB
- Rättegftngshalken
RFH L
- Riksförbundet för hjlilp åt läkemedelsmissbrukare
RFMA
- Riksförbundet mot alkoholmissbruk
RFMN
- Riksförbundet av föriildraföreningar mot narkotika
RSMH
- Riksförbundet för social och mental hälsa
RPS
- Rikspolisstyrelsen
RÅ
- Riksåklagaren
SACO/SR - Centralorganisationen SACO/SR
SAF
- Svenska arbetsgivareföreningen
SjvK
- Sjukvårdskungörelse 0972: 676)
SjvL
- Sjukvårdslag (1962: 242)
ShjL
- Socialhjälpslag ( 1956: 2)
SKTF
- Sveriges kommunaltjänstemannaförbund
SOU
- Statens offentliga utredningar
Spri
- Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut
- Sveriges socionomers riksförbund
SSR
- Socialutredningen
- Tjänstemännens centralorganisation
TCO

su
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N-fall
()-fall

P-fall
PN-fall

- LSPV-paticnt som har intagits på grund av domstols förordnande
- LSPV-patient som under inflytande av psykisk sjukdom har
b1:g1\tt brott mot annans personliga siikcrhet. för vilket f1tal
inte har viickts
LSPV-patient beträffande;: vilkt:n det ankommer på övcrfakari:n att besluta om utskrivning m. m.
- LSPV-patient som har varit intagen i kriminalvån.Jsanstalt
för att undergf1 pMöljd för brott och under tiden fi"ir anstaltsvf1rden eller i samband med att denna upphört har intagits for
sluten psykiatrisk vtml och inte skall återföras till anstalten.
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Bilaga I

Gällande lagstiftning m. m.
I

Barnavårdslagcn (1960: 97) - BvL

I. I Fiirutsättningar för vårdatgärdcr med stöda\' BvL

BvL uttalas all samhiillets värd av harn od1 ungdom har till syfte att
friimja en gynnsam utveckling av de unga och goda uppviixtförhtillandcn i
övrigt för dem.
Uppkommer missförhällanden som iir sä allvarliga att den unges hiilsa
eller utveckling iiventyras, skall harnavårdsniimnden enligt 25

~

BvL vidta

atgiirdcr. Detta kan ske utan samtycke av den unge elkr hans vardnadshavare.
De omstiindighcter som skall medföra ingripande enligt 25 *barnavärdslagen iir sammanförda i t va grupper. Den forsla gruppen avser missförhällanden i hemmet (25 * a). Den andra gruppen tar sikte p:'t hans eget
beteende

L~5 ~

h). Grunden for ätgiirden hm betydelse för det fortsatta

fi:irfarandet.
Ingripande enligt 25 ~ a) skall ske om nitgon som inte har fyllt aderton ar
misshandlas i hemmel eller annars behandlas pt1 st1danl siill diir all hans
kroppsliga eller själsliga hiilsa utsiitls för fara. Ingripande enlig\ detla
lagrum skall m:kst1 ske om den unges utveckling iiventyras pä grnnd av
fiiriildrarnas eller annan fostrares oliirnplighcl som fostran: clkr bristande
formt1ga all fostra honom.
För titgiin.l enligt 25 ~ h) kriivs all den unge inte har fyllt tjugo

~tr

m:h att

han lir i hehov av siirskilda tillriittaförande t1tg~"trder frän samhiillels sida.
Behovet av ätgärdcr skall ha kommit till uttryck genom hrottslig giirning.
sedeslöst levnadssiitt. undcrltttenhet att efter

förm~1ga

iirligen försö1ja sig.

misshruk av rusdrycker eller narkotiska medel eller annan jiimförlig anledning. Mot den som har gjort sig skyldig till hrotlslig giirning iir dock
barnavf1rdsniimndcns möjlighet till ingripande begriinsat. om den unge har
fyllt aderton ftr. Ingripande kan i siidanl fall ske endast om den unges
livsföring i övrig\ u1gör tillriicklig anledning till det eller ingripande med
hiinsyn till päg:'tende hehandling enligt harnav<'trdslagen eller av annan
s~irskild

anledning anses himpligasl för hans tillr:ittaförandc.

I vissa fall skall

barnavtirdsn~imnden

vidla iitgiirder ulan att sådana

*

missförhällanden föreligger som avses i 25 *. Enligt 31 skall den som inle
har fyllt aderton är omhiindertas för samh:illsvrtrd. om han behöver viird
och fostran pä grund av att föriildrarna har avlidil eller övergivit honom.
En ytterligare förulsiittning iir att hehovet av vi'lrd och foslran inte tillgt•doscs p{1 annat s:i11.
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Den som inte har fyllt aderton är kan vidare omhändertas för samhiillsvård enligt 3 I ~, om han behöver specialvilnl eller annan vi'lrd och fostran
utom hemmet på grund av att föriildrarna inte kan hereda honom si'ldan
v1\rd eller underlåter att tillfredsst1illande sörja för honom. En förutsättning
för ingripande iir även i dessa fall att behovet av vård och fostran inte
tillgodose~ pä annat sätt. Det krävs dessutom att föräldrarna har begiirt att
tttgiirden skall vidtas eller har samtyckt till denna.
Värd enligt 31 § av den som har fyllt femton år fär. om särskilda skäl inte
föranleder annat. ske endast om den unge har samtyckt till ätgärden.
Å tgiird enligt 25 eller 31 § skall i regel beslutas av barnavårdsnämnden i
den kommun diir den unge vistas.

1.2 Insatsernas art

Sker ingripande enligt 25 §. skall harnavardsniimnden i första hand
försöka nf1 rättelse genom förebyggande ätgiirdcr.
Dt:: förebyggande ätgiirder som barnavårdsniimnden kan vidta är hjiilpatgiirder. som innefatlar r[uJ och stöd, förm<Jning och varning, föreskrifter
rörande den unges levnadsförhållanden samt övervakning. Nämnden har
möjlighet att svara för kostnader som uppstår för den unge då han skall
följa de råd eller föreskrifter som har meddelats.
Föreskrifter som rör den unges levnadsförhållanden kan meddelas honom själv. hans föriildrar eller annan fostrare. De kan giilla anlitande av
barnavårdsanstalt, behandling för sjukdom eller annan kroppslig eller
sjiilslig brist eller svaghet, sysselsiittning, arbetsanställning. vistelseort
eller bostad. förfogande över arbetsförtjänst eller andra tillgångar. förbud
att använda rusdrycker eller narkotiska medel eller andra liknande förhällanden.
Den som enligt HvL förordnas till övervakare skall följa den unges
utveckling och uppmiirksamma hans levnadsförhållanden. Övervakaren
sk<lll vidare understödja st1dant som ~ir till nytta för den unge. Beslut om
övervakning skall omprövas med högst ett års mellanrum.
föreskrift och övervakning hesttir Hingst till dess den unge fyller aderton
{1r. Har <'Hgiirden heslutats med stöd av 25 h), kan den dock bestå till dess
han fyller tjugo fu·.
Bediimer niimnden att förebyggande åtgiirder inte kommer att ge önskat

*

resultat eller har si1dana åtglirder vidtagits utan att medföra riittelse, skall
den unge omhiindertas för samhiillsvi'lrd. Nämnden kan förordna att beslutet skall gil i omedelbar verkstiillighet.
Beslut om omhlindertagande för samhlillsvärd förfaller om det inte har
hi.i1jat verkställas inom sex månader från den dag det vann laga kraft. Det
förfaller ocksi:i om det inte har börjat verkstiillas innan den unge har fyllt
aderton t'tr. Har ingripande skett med stöd av 25 *bl, är åldersgränsen dock
i stället tjugo är.
15

Ri/..sduR<'n J<J7<J/RO. I sam/. Nr/. Del C
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Fi.ireligger det sannnlika skiil fiir att ingripande med stöd av 25 :~ harnavitrdslagen iir p<'1kallat. kan harnadrdsniimnden till dcs~ iircndel slutligt
avgiirs omhiindcrta den unge flir utredning. Det kr;ivs dlick att en siid;rn
{1tgiird ;ir niidviindig p;'1 grund av risker fiir den unges hiilsa eller utvel'.kling.
for hrnltslig verksamhet dlcr annan skadlig verksamhet fri111 hans sida el kr
för att dl!n kwtsatta utredningen skall ;1llvarligt forsv;\ras eller vidare
tttgiin.kr hindras. Omhiindertagandc fiir utredning rnr hötit i hiigst fyra
vel'.kor. 13eslut om omhiindertagande fitr verkstiillas l)llledelharl. Del l"iirfallcr om den unge hiiktas.
Har harnavt1rdsniimnden beslutat att nrtl,!On skall tas om hand fiir samhiillsviird eller utredning. skall den unge sjiilv. om han har fyllt fcmtlrn iir.
och hans fiiriildrar, om han iir under aderton t1r. anmodas att riirklara om
samtycke liimnas till all beslutet verkstiills. Beslut skall undcrsnillas liinsriittens prövning om samtycke inte liimnas.
Om liinsriitten finner att understiillt beslut som riir ornhiindertagande för
samhiillsv;'1rd inte bör faststiillas. kan riitten i stiillet förordna om förebyggande f1tgiirder eller uppdra f1t harnavf1rdsniimnden att giira detta.
Den som iir under tjugo M kan tillfölligt tas i förvar av polismyndighet.
om hans upptriidande eller lcvnadssiitt innehiir fara fiir allmiin ordning eller
siikerhet och det föreligger sannolika skiil för alt ingripande med stöd av
25 ~ är pflkallat. Harnavärdsniimnden beslutar om den som har tagits i
förvar skall

omh~indcrtas

eller frigcs.

Kan den unge antas vara under aderton i'lr kan han vidare tas i förvar av
polismyndighet, om det föreligger sannolika skiil för all ingripande enligt

25

*är pflkallat och hans namn eller hostad inte kan utrönas. I dessa fall

kriivs inte att det föreligger fara för allmiin ordning eller siikerhet.

*

Skall barnavi'lrdsniimndens beslut med anledning av 25 bJ om omhändertagande för samhiillsvärd eller utredning gti i omedelbar verkställighet.
kan polismyndighet under vissa förutsättningar ta den unge i förvar.

1.3 Den omhändertagnes behandling
Den som har omhändertagits för samhällsvärd skall erhålla god vt\rd och
fostran samt den utbildning som hans personliga förutsättningar och övriga
omständigheter päk;illar. Samma giiller för den som har omhändertagits för
utredning om förhtillandena medger det. Värden bör i första hand iiga rum i
enskilt hem. Ordnas vården inte på detta sätt, skall placering ske i lämplig
anstalt. Den som är omhiindertagen för samhällsvärd eller utredning av
anledning som avses i 25 ~ b) får tas in i ungdomsvårdsskola.
Vid valet av värdform skall hänsyn tas till den omhändertagnes !'tider.
utveckling och egenskaper. Behovet av uppsikt över honom skall också
beaktas.
Om den som är omhändertagen lider av sjukdom eller annan kroppslig
eller själslig brist eller svaghet. skall barnavårdsnämnden bereda honom
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den värd eller behandling som han behiiver. N;imnden skall vidare.

0111

den

omh~indertagne inte iir intagen p:1 ungdomsv11rdsskola. noga fiilja den

unges ut veckling och vid behov bes ILita om ;indrad v:1rdform,
Uppsikten och bestiirnmanderiitten iivcr den som iir l1mh;indertagen
ligger hos ungdomsvardsskolans styrelse. om den unge lir intagen i s:1dan
skola. o\.:h hos barnavårdsniimnden i annat fall. Den som 11tiivar bestiimmamleriitten kan besluta om begr;insning i den unges riirelsefrihet. S;irskilda besliimmclser kan meddelas om umgänget mellan den omh;indertagnc
och hans föriildrar.

1.4 Vårdens upphi:irande
Heshimmelserna om samhiillsv[mlens upphiiramle har olika inneh:11l beroende på värd formen.
Är den unge inte intagen i ungdomsvårdsskola. skall barnawmlsniimnden förklara samhlillsvården avslutad sil snart iindamtdet med vi1rden har
uppnått~.

Vården skall dock alltid upphöra senast lb den omhiindertagnc

fyller aderton är eller. om han har omh~indertagits med stöd av 2.'i *bl efter
det att han har fyllt femton år. senast tre i1r efter omhiindertagandet.
För den som har

omh~inderlagits

för samhiillsvr1rd med

~löd

av 31

*

gäller särskilda regler om tidpunkten för samhällsvi1rdens upphörande.
Barnavårdsnämnden kan förordna om villkorligt upphörande av samhällsvärden. I samband med sädanl beslut kan niimnden meddela fiireskrifter rörande den unges levnadsförhi\llanden och förordna om övervakning.
Har beslut meddelats om villkorligt upphörande av

~amhiillsviirden.

kan

vården när som helst [1tcrupptas. om detta kriivs för att syftet med värden
skall uppnås.
Då barnavä.rdsnämnden beslutar om samhiillsvårdens upphörande. slutligt eller villkorligt. skall nämnden se till att den unge fttr tillfredssl;illande
levnadsfiirhä.llanden. Om behov föreligger skall niimnden bl. a. hj;ilpa den
unge att få lämpligt arbete eller utbildning.
Är den unge intagen i ungdomsv[irdsskola, upphiir samhiillsv{irden genom beslut om utskrivning. Stidanl heslul fattas av skolans styrelse. Utskrivning skall ske när ändamttlel med vården iir uppnått, när eleven
behöver värd. fostran eller utbildning, som hättre kan heredas pf1 annat
sätt än genom ungdomsvtirdsskolans försorg. eller nlir eleven har tagits in i
kriminalvårdsanstalt. Utskrivning skall dock alltid ske senast niir eleven
fyller tjugo år. eller om han har tagits om hand för samhiillsvfml efter det
att han har fyllt sjutton år. senast tre år efter omhändertagandet.
I beslut om utskrivning kan förordnas att samhlillsvånlen skall bestå.
Meddelas inte sådant förordnande. skall skolans styrelse se till att den
unge får tillfredsstiillande förhilllanden och vid behov hjälpa honom alt fä
arhete eller utbildning.
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1.5 Hes\'är
Talan nlllt heslut av barnav!1rdsn~imnd ... om ri.ir föreskrifter om lcvnadsl'örhttllanden. övervakning och omh:indertagamk för samhiillsv!1rd skall
foras hos Hinsr~ittcn genom bcsviir. Samma hesv~irsordning giiller i fräga
om hcslut som styrelse for ungdomsv!irdsskola meddelar i iircndc om
utskrivning frM1 skolan.

2

Lagen (1954: 579) om

nykterhetsv~lrd

- NvL

2.1 Nykterhctsnämndens åtgärder
2. I. I lljli/pi/tgiirJer

Nykterhetsnämnden skall vidta hjälpi'1tgiirder om det vid undersökning
visar sig att någon misshrukar alkoholhaltiga drycker. Nämnden kant. ex.
försöka förmå honom att under viss tid, högst ett år, fortlöpande upprätthi\lla förbindelse med niimnden eller av n:imnden utsedd person, hjälpa
honom till himplig anställning eller bereda honom ombyte av verksamhet
eller vistelseort ( 14 ~).

2.1.2 Ö1·ermkninR
Den som är hemfallen at alkoholmissbruk får av nykterhetsnämnden
ställas under övervakning, om han till följd av missbruket
al är farlig för annans personliga säkerhet eller kroppsliga eller själsliga
hälsa eller för eget liv, eller
b) utsätter någon som han är skyldig att försörja för nöd eller uppenbar
vanvård eller annars grovt brister i sina plikter mot sådan person eller
c) ligger det allmänna. sin familj eller annan till last. eller
dl är ur stånd att ta värd om sig själv, eller
e) för ett för närboende eller andra grovt störande levnadssätt.
Detsamma gäller när någon som är hemfallen åt alkoholmissbruk för ett
kringflackande liv utan att söka ärligen försö1ja sig.
Beslut om övervakning går i verkställighet utan hinder av att det inte har
vunnit laga kraft. Övervakning fär fortgå under högst ett är frän beslutet
eller, om särskilda förhållanden påkallar längre övervakningstid, högst två
är(l5-16§§).

2 .1.3 TvångsintaRning
Den som är hemfallen åt alkoholmissbruk kan tvångsintas på allmän
värdanstalt för alkoholmissbrukare då förutsättningar för övervakning enligt 15 §föreligger samt
a) hjälpåtgärder har vidtagits eller övervakning varit anordnad utan att
vederbörande har kunnat återföras till ett nyktert liv, eller
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b) hj1ilpåtgrirder och övervakning uppenbarligen skulle vara utan gagn.
eller
c) försök med hjälp<°ltgärder eller övervakning med hänsyn till hans
farlighet inte kan avvaktas ( 18 ~ ).
Länsrätten beslutar om tvtmgsintagning. Ansökan görs av nykterhetsnämnden. Ansökan kan i särskilt angivna fall även göras av polisstyrelse
(19 ~).

2.2 Tillfälligt omhändertagande
Föreligger sannolika skäl för att någon är hemfallen åt alkoholmissbruk
och farlig för annans personliga siikerhct eller eget liv, skall polisstyrelsen
ofördröjligen pi'l liimpligt sätt tillfälligt omhänderta vederbörande om faran
är sä överhiingandc att länsrättens beslut om tvångsintagning ink utan
våda kan avvaktas. Om det föreligger sannolika skäl för att nt1gon är
hemfallen åt alkoholmissbruk och utan att ärligen försö1ja sig för ett
kringllackande liv skall polismyndigheten också ingripa på angivet siitt,
under den ytterligare förutsättningen att det skäligen kan antas att han
kommer att avvika från orten innan länsrätten har prövat ansökan om
tvtmgsintagning.
Polisstyrelsen får också tillfälligt omhänderta den som p& sannolika skäl
kan antas vara hemfallen ät alkoholmissbruk och på grund av oförmf1ga att
ta vård om sig själv ~ir i trängande behov av omedelbar vård (21 I mom. ).

s

2.3 Länsrättens beslut
Länsrätten kan i stället för beslut om tvångsintagning meddela förordnande om övervakning eller hjälpi\tgärd eller uppdra åt nämnden att föranstalta därom, om den om vars intagning är fri\ga kan antas låta sig rätta

*).

härigenom (21
Länsrättens beslut om tvångsintagning går, om inte länsriitten förordnar
annorlunda. i verkställighet utan hinder av att det inte har vunnit laga kraft
(33§).

2.4 Verkställighet
Länsrätten skall
vissa fall föranstalta om verkstlillighet av slutligt
beslut om tvängsintagning.
I övriga fall ankommer det pä nykterhctsniimnden att föranstalta om
verkställighet (34 h
Den myndighet som har att föranstalta om verkställighet får bevilja
villkorligt anstånd därmed. Om särskilda skäl föreligger, får fansrätten i
beslut om tvångsintagning förordna om villkorligt anstånd, även om nykterhetsniimnden skall föranstalta om verkställighet. Den myndighet som
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har beviljat anstånd för förklara ~tnstttndet förverkat. Länsriitten kan bemyndiga nykterhetsniinmden att besluta om förverkande av anstånd som

*

har medgivits av Hinsrätten 135 l.
I samband med beslut om villkorligt anstånd skall beslutande myndighet
st~illa

den som beslutet avser under i_ivervakning. Förutom beslut om

övervakning kan beslut

meddela~

om lydnadsföreskrifter 136

*).

Ueslut om tvängsintagning förfaller i regel om den som beslutet avser inte
har tagits in pti allmiin v{1rdanstalt inom ett tir från beslutet (39 ~ ).

2.5 Vårdtiden
Den som har tagits in pä allmän vt\rdanstalt fär Milas kvar i ett år. Har
han förut varit intagen pi\ sådan anstalt och iir beslutet meddelat inom fem
år från senaste utskrivningen, är dock vt\rdtiden tvt1 år. Utskrivning från
anstalten skall emellertid ske redan innan den längsta vt\rdtiden har gått ut,
om det föreligger grundad anledning till antagande all den intagne efter
utskrivningen skall föra ett nyktert liv (44 *).
Värdtiden kan i vissa fall fiirWngas med högst två år. En första förutsiittning är att beslutet om intagning har grundats på att den som heslutet avser
iir farlig för annans personliga siikerhet eller kroppsliga eller sjiilsliga hiilsa
eller för eget liv. eller att missbrukaren förut minst tre gånger har varit
intagen pt\ ;lllmiin vardanstalt och nu pä nytt har tagits in enligt slutligt
beslut som har meddelats inom ett är frän senaste utskrivningen.
Diirutöver förutsiitts att den intagne med hänsyn till sin sinnesart samt
sitt föregående liv och förhållande i anstalten måste antas i hiindelse av
utskrivning inte komma att föra ett nyktert liv. Beslut om si1dant kvarh;lllande meddelas av styrelsen för anstalten för högst sex

m~inader

i siinder.

Beslutet skall underställas socialstyrelsens priivning (4.5 *l.

2.6 Permission
Om det prövas vara till gagn fi\r anstaltens styrelse eller. efter siirskilt
hemyndigande, föresttlndaren medge den intagne att under återstoden av
vardtiden eller under viss del diirav ptl försök vistas utom anstalten (försiikspcrmission). Tillfällig permission (permission under högst sju dagar i
följd) ft\r heviljas av föreståndaren (49

*).

Om det inte pa grund av siirskilda omstiindigheter iir obehövligt. skall
anstaltens styrelse stiilla den permitterade under övervakning eller uppdra

at nykterhetsnämnden att föranstalta diirom. Den permitterade kan iiven
meddelas särskilda lydnadsföreskrifter (51 ~ ).
Undandrar sig den permitterade övervakning eller bryter han pil annat
siitt mot meddelade föreskrifter. för anstaltens styrelse eller, enligt styrelsens uppdrag. förestandaren besluta att han skall htimtas tillbaka till anstalten (.52

*>·
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2. 7 Utskrivning
Om utskrivning före vhrdtidens slut beslutar anstaltens styrelse. Även
socialstyrelsen fä.r när det finns skäl till det förordna om utskrivning efter

*

anslaltsslyrelsens hörande (51 l. Vid tllskrivning kan liksom vid permission beslut om övervakning och meddclamlc av lydnadsföreskrifter komma i fråga. Sädant beslut skall avse viss tid, högst ett år, från dagen för
utskrivning !54 ~ ).
Länsstyrelsen fä.r besluta att den utskrivne skall t1terintas pf1 allm~in
vårdanstalt. Om han missbrukar alkoholhaltiga drycker och undandrar sig
övervakning eller bryter mol meddelade lydnadsförcskrifler m:h han inle
har kunna! fiterföras till ett nyktert liv genom hjiilpt1tgiirder eller s:"tdana
åtgiirder prövas vara gagnlösa. Återintagning är all betrakta som en fortstittning av den tidigare vhrden.

2.8 Frivillig anstaltsvärd

58 ~ NvL öppnar möjlighet för den som är hemfallen åt alkoholmissbruk
att frivilligt g."l in pf1 allmän vftrdanstalt. Även den frivilligt inlagnc kan
emellertid bli föremftl för visst tvftng. Han skall före intagningen ha skriftligen förbundit sig att stanna kvar pfl vårdanstalt under viss tid som bedöms
nödvändig med hiinsyn till vänlbehovet, dock högst sex månader. och kan
därefter hållas kvar under den tid som anges i förbindelsen. Han får dock
skrivas ut tidigare, om omständigheterna föranleder det. De h~ir förut
redovisade bestämmelserna om permission, övervakning, lydnadsföreskrifter. ftterintagning och utskrivning giiller också den frivilligt intagne.

2.9 Besvär
Talan mot nyktcrhetsnlimnds beslut förs genom besvlir hos Hinsrlitten.
Sf1<lan talan för föras hl. a. om beslutet innebär förordnande enligt 15 ~om
övervakning, meddelande av lydnadsföreskrift eller förverkande av anstfrnd med verkstiillighct (59

*).

Beslut av anstaltsstyrelse eller förest;'indare fär överklagas hos socialstyrelsen bl. a. om hcslutet avser frtiga om förstikspermission. utskrivning
eller annan vf1rdfråga eller om det innebär förordnande om övervakning
eller meddelande av föreskrift (60

*). Mot stidant beslut av socialstyrelsen

som meddelats i särskilt fall förs talan hos kammarrlitten genom bcsvlir
(62 *J.

Mot liinsriitts beslut f[ir talan förns. om beslutet inncbiir förordnande om
tvångsintagning, avslag pf1 ansökan därom, villkorligt anstf111d med verkställighet eller förverkande av sädant anstånd (61

*).

Reglerna om tvångsingripandcn i NvL avser formellt endast alkoholmissbrukare. På grund av att blandmissbruk förekommer i stor omfattning
blir dock i praktiken också många missbrukare av narkotiska preparat
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föremål för ätgiirder enligt N v L. niimligen niir de samtidigt iir hemfallna ftt
alkoholmisshruk.

3

Lagen (1966: 293) om beredande av sluten psykiatrisk l"ård i vissa
ran - LSPV
3.1 Inledning
Oc grundhi.ggande reglerna for den av landstinget m:h de landslingsfria
kommunerna (sjukvanlshuvudmiinnen) bedrivna sjukvården - st1viil den
somatiska som den psykiatriska vården - iir angivna i sjuk värdslagen
( 1962: 242) (SjvL). För statens sjukhus finns siirskilda reglementen med
motsvarande innehtill. SjvL reglerar frligor om allm~int vttn.lansvar. upptagningsomrädcn. medicinskt ansvar for vtm.Jen etc. I .agen förutsätter den
sjukes frivilliga medverkan. För vissa psykiskt sjuka. där den nödviindiga
vården inte kan ges i frivilliga former. finns särskilda bestiimmclser i
LSPV. Denna lag är således ett komplement till SjvL.
LSPV reglerar som framghr av lagens rubrik endast psykiatrisk vård.
Värden skall ges på sjukhus vilket framgår av att termen sluten vtml har
använts. Slutligen framgår av lagens rub1ik att lagen endast reglerar en del
av den psykiatriska vården - den som sker oberoende av patientefö
smntycke - diirav uttrycket i vissa fall.

3.2 Förutsättningar för lagens tillämpning
3 .2. I Ge11erali11dikationc11

[)e tillstfmd som motiverar vård enligt lagen har angetts i Is. Diir
anknyts frågan om Jagens tillämplighet dels till en generalindikation som
har avseende på sjukdomsbilden. dels till fem olika specialindikationer.
Enligt generalindikationen får den som lider av psykisk sjukdom oheroende av eget samtycke beredas värd med stöd av lagen. om !>hdan vhrd är
oundgängligen påkallad med hänsyn till sjukdomens art och grad och om
någon i lagrummet särskilt angiven situation föreligger.
Med begreppet psykisk sjukdom avses i lagen alla sjukdomar med psykiska symptom. Med denna vidsträckta betydelse av begreppet har det
varit nödvändigt att göra en noggrann avgränsning av de sjukdomstillständ
som skall anses så allvarliga att vård med stöd av lagen skall komma i
fråga. Denna avgränsning har skett genom anknytningen till sjukdomens
art och grad. Med art avses därvid sjukdomstypen och med grad omfattningen av det ingrepp i personligheten som sjukdomen har förorsakat. Då
det som förutsättning för vård har angetts att vården skall framstå som
oundgängligen påkallad med hänsyn till sjukdomens art och grad. har man
velat markera att intagning och kvarhållande får äga rum bara vid allvarliga
sjukdomstillstånd.
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Med psykisk sjukdom jlimstlllls enligt lagen psykisk ;1hnormitel som inte
iir psykisk sjukdom eller utgörs av hiimning i forständsutvecklingen (I~ 2
si.).

3 .::! .::! S11cci11/i11di/..a1io11enw

Fiir att lagen skall tilliimpas kriivs U(Liver generalindikalioncn att n~·ignn
av specialindikationerna giiller. Specialindikationerna tllgiirs av en medi-

*

cinsk nch fyra sociala ( I a)

d) ).

'a ri11di/,111io11e11
Denna indikation. den medicinska indikationen. fick sin nuvarande lydelse [u- 1969. Innebörden av indikationen :·1r all del lir beho\'d av bd1and-

lin1,? som utgör l,!rL1!1dcn för intagninl,!. dvs. 1ills1;1nde1 skall antingen bli
avsevlirt fiirbiittral genom vfaden eller avsevlirt fiir<imrat om viirden
uteblir. Som villkor for att indikationen skall !,!lilla anges vidare all den
sjuke uppenbarligen saknar sjukdomsinsikt. Endast Hikare med siirskild
kompetens har rlitt att utförda viirdinty),! dli denna indikation iiheropas.
!\1ed bristande sjukdomsinsikt jiimsliills alt ni1gon till fi.iljd av beroende
av narkotiska medel uppenbarligen ilr ur stftnd alt riill bedi.ima sill behov
av vfird. Detta tilliigg till al-indikationen. som gjordes f1r 1969. tillkom i
syfte att förtydliga begreppet .. uppenbarligen saknar ~jukdomsinsikl ...
Anledningen till lagiindringen var den nsiikerhel som rl1dde i friiga om
möjligheterna att kvarhf1lla narkotikamissbrukare, som efter avgiftning
alltjiiml var i behov av vt1rd.
·h J-i11di/..atio11c11

Denna indikation. som brukar kallas farlighctsindikationcn. avser den
som till följd av sjukdomen är farlig for annans personliga siikerhct eller
fysiska ellt:r psykiska hillsa eller för eget liv.
·c i-i11dikatio1w11

Med denna indikation. hjtilplöshetsindikationcn. avses i första hand att
nftgon pt1 grund av sjukdomen har kommit i cll tillständ av allmiin hjiilpli.ishet. Den sjuke vanvårdar sig och kan inte reda sig i samhlillet. Enbart
oförm11gan att sköta sina iigodelar omfattas dock inte av denna indikation.

d )-i11dikatio11c11
Denna indikation, störandcindikationen, avser dem som till följd av
sjukdomen genom skrik. ovliscn. telefonterror eller annat dlirmed jämförbart beteende har ett för nlirboende eller andra grovt störande lcvnadssiitl.
·I'

}-i11dik111io11e11

Den sista indikationen, kriminalindikationen, avser vissa fall av brottslig
verksamhet som utövas av en psykiskt sjuk person. Indikationen avser de
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fall dit den sjuke är farlig för annans egendom eller f(ir annat av lagstiftaren
skyddat intresse iin som avses med h)-imlikationen. Denna indikation har
motiverats med att domstolarna miiste ha möjlighet att i va1je siirskilt fall
välja adekvat värdform. Indikationen far inte äheropas för intagning efter
ansökan utan endast niir domstol har överliimnat nt1gon till psykiatrisk
värd.

3.3 Organisatoriska förutsättningar
J .J. I Vården hed1"il-.1 1·iJ .1j11kh11s

De organisatoriska förutsiittningarna for lagens tilfampning finns angivna i 1 och 2 **· 1 I* tredje stycket siigs att vården bereds pa sjukhus som
driv~ av staten. landstingskommun eller kommun som inte tillhör landstingsomrade.

*

I 6 SjvL skils mellan tre typer av sjukhus niimligen lasarett. sjukstuga
och sjukhem. Är sjukhus avsett för mer omfattande vård beniimns sjukhuset lasarett. Lasarett är normalt indelade i kliniker. Chef fiir klinik iir en
överläkare. De llesta lasarett är avsedda för vård inom olika medicinska
specialiteer. Psykiatrisk vård bereds därvid vid en eller flera särskilda
psykiatriska kliniker inom lasarettet. Vissa lasarett - i första hand de
förutvarande statliga och kommunala sinnessjukhusen - iir avsedda enbart för psykiatrisk värd. Större delen av den slutna psykiatriska värden
bedrivs vid sådana lasarett. Under senare år har ett antal sådana lasarett
administrativt införlivats med ett näraliggande lasarett för huvudsakligen
somatisk vård. Det förstnämnda lasarettet har därvid ändrats till ett antal
psykiatriska kliniker vid det somatiska lasarettet samtidigt som namnbyte
har skett. Exempel på detta är Södra klinikerna (f. d. Ryhovs sjukhus) vid
Jönköpings lasarett och Falbygdsklinikerna (f. d. Falbygdens sjukhus) vid
Falköpings sjukhus.
Sjukhem benämns sådant sjukhus som är inrättat för värd av vissa
långvarigt sjuka, lättskötta psykiskt sjuka etc. Vid sjukhem finns som regel
ingen egen överläkare även om sådan tjänst kan inrättas där. I stället
fullgörs läkaruppgifterna av en läkarkonsult, som kan ha sin läkartjänst vid
ett närbeläget lasarett. Normalt förekommer en sådan organisatorisk samordning att ett lasarett svarar för läkarmedverkan vid flera sjukhem. Läkare vid detta lasarett svarar då också förutom för vården för intagning och
utskrivning av sjukhemmets patienter.
Sjukstuga är avsett för mindre krävande vård.
Utanför den av sjukvårdshuvudmännen drivna sjukvården står de enskilda vårdhemmen, som huvudsakligen svarar för vård av lättskötta långvårdspatienter. Även om dessa vårdhem är privata vårdinstitutioner, sker
intagningen i stor utsträckning genom förmedling av läkare vid lasarett.
Vårdhem utgör ofta ett komplement till de sjukhem som hör till ett lasarett.
De enskilda vårdhemmen, som skall ha tillgång till vissa läkarresurser, står
under tillsyn av statliga organ.
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LSPV kan inte tillämpas pi\ andra av landstinget drivna vårdinstitutioner
än sjukhus. Vård med stöd av lagen kan silledes inte beredas pa t. ex. ett
hem för vissa s. k. störande vftrdtaga;·e ~om har anordnats enligt 21 *lagen
( 1956: 2) om socialhj~ilp (ShjLl.
Driver en kommun som tillhör landstingsområde ett sjukhus, skall SjvL
gälla i tillämpliga delar. Det lir här frhga om anstalter som drivs av socialvårdsmyndigheterna i anslutning till ålderdomshem. Vid sådan institution
kan LSPV inte tilliimpas. Detta följer av I§ tredje stycket LSPV vari anges
vilka huvudmän som kan driva sjukhus där LSPV tilliimpas.
SjvL gäller inte för sjukhus som drivs av staten. För de tva sjukhus som
staten driver i egen regi. karolinska sjukhuset och akademiska sjukhuset.
har regeringen utfärdat reglementen som principiellt ansluter till SjvL:s
regler. På dessa sjukhus tilliimpas f. n. inte LSPV. liven om detta enligt I§
tredje stycket är formellt möjligt.
Staten driver vidare genom stiftelser olika sjuk värd ande institutioner.
Sjukvärdande verksamhet bedrivs också av staten inom kriminalvården.
ungdomsvårdsskoleorganisationen. statliga vårdanstalter för alkoholmissbntkare och rättspsykiatriska kliniker. Dessa institutioner~ verksamhet
regleras genom siirskilda lagbestämmelser och föreskrifter. LSPV tilliimpas inte vid dessa institutioner.
Av l § LSPV följer att vård med stöd av lagen inte får ges pi) enskild
vårdinstitution.
3 .3.2 Krm·et pil iil'(·rliikare i psykiatri
LSPV anger som har framgntt av det föregående vid vilka sjukhus vård
med stöd av lagen får bedrivas. Lagen uppställer emellertid ockstt vissa
krav på sjukhuset för att LSPV skall kunna tillämpas där. Av sista stycket i
I§ LSPV liksom av ett flertal andra bestämmelser i lagen framgfir att det
vid sjukhuset måste finnas en överläkare.
Enligt SjvL skall vid var:ie sjukhus finnas en läk:m: som skall ansvara för
"sjukvb.rdens behöriga och ändamålsenliga handhavande". Sådan Hikare
kallas vid lasarett överläkare. vid sjukstuga sjukstugeläkare och vid sjukhem sjukhemsliikare.
Enligt Sjv L får patient endast tas in pä sjukhus som ;ir avsett for den
vård patientens tillstimd kräver. Är ~jukhuset uppdelat pb. kliniker. gäller
motsvarande klinik. Varje klinik ~ir inrättad för sitt verksamhetsområde
och leds av en överHikare som tjlinstgör inom detta. Härav följer att LSPV
i första hand tillämpas pti psykiatrisk klinik vid lasarett.
I sista stycket I LSPV anges att vad som siigs i lagen om överläkare
liven avser biträdande överläkare ~om anförtrol\s slirskild ~jukavdelning.

*

En motsvarande bestämmelse finns i 16* 3 mom. SjvL. För sttdan Hikare
gäller sttledes vad tidigare har sagts om överliikare.
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3.4

Fiirutsättnin~ar

för intagning

Intagning pä sjukhus för vt1rd enligt ht:stiimmclserna i LSPY sker enligt
3 *efter ansökan eller p;i grund av domstob fiirnrdnande. Ansökningsviigen regleras i 4-11 **och den sjukvfirdsadministrativa delen av domstolsviigen i 12

~.

3 .4.1 A11s(i/..1111
Riitt att göra ansiikan har enligt 4 * LSl'Y anhöriga, förmyndare eller god
man. Ansökan f:tr iiven giiras av ordfiirande i socialniimnd, harnavt1rdsniimnd. nykterhetsniimnd eller hiilsovftrdsnfönnd eller av polismyndighet.
Skyldigheten och ansvaret for att en ansökan hlir gjord niir det behiivs
f"iil_jer av de olika myndigheternas allmiinna i·iligganden. Efter beslut av
kommunfullmiiktige far socialniimnden uppdra {1t annan ledamot i niimnden iin ordfi.iramkn eller f1t tjiinsteman i ledande stiillning att hos kommunen göra ansökan

0111

intagning.

Ansökan för ockst1 giiras av liikare vid sjukhus eller klinik, diir sluten
psykiatrisk v{ird inte meddelas. eller vid sjukhem fi"ir bttski.itta psykiskt
sjuka eller specialsjukhus för psykiskt utvecklingsstörda. Rektor l"iir siirskola eller fi.irestandare för drdhem for psvkiskt utvecklingsstiirda far
iiven giira sf1dan ansiikan i fr{iga om den för vars vf1rd han svarar. Fiirutsiittningen for att dessa personer skall fa giira sädan ansiikan iir att de
svarar fiir viirden av den ansi.ikan avsi;:r.
Fiir försvaret giiller vidare att militiir chef. dock liigst kompanichef. fjr
giira ansökan betriiffande den som sti\r under h;111s bet:il.
Betriiffande den som iir intagen i kriminalv;irdsanstalt, hiiktc.:. allrniin
vf1rdanstalt fiir alkoholmissbrukare eller ungdomsv~1rdsskl1la l'ller som
öve1fiirh till vi1rd utom anstalt efter all ha di.imts till ungdomsl1ingehe eller
internering for ansiikan giiras av ordföranden i den övervak ningsniimnd
under vars tillsyn han st<ir.
Enligt 5 ~ LSPY skall ansökan om intagning göras skriftligen. Det linns i
L.SPY inga föreskrifter om att den som utfiirdar ansiikan skall ha niigon
personlig kiinnedom om den sjuke. I lagen angö inte heller hur g<1111111al en
ansökan fi'1r vara.

3.4.2 Värdi111yg

Enligt 5 ~ LSPY skall till ansökningshandlingen fogas ett s.k. v[1rdintyg.
Enli~:t dt:tta skall

dd finnas sannolika skiil för att den som ansökningen

avser lider av sfidant tillsttmd som anges i I *·Intyget skall vidare inneh!llla
en rt:dogörelst: för sjukdomen och de omständigheter i i.ivrigt som föranleder vi'mlbt:hovet. Enligt 5 * LSPY för värdintyget inte vara iildre iin en
rnfmad

n~ir

ansökan görs.

För att en ansökan om intagning skall kunna kompletteras med vtlrdintyg har i 6 * andra styäi:t LSPY angetts, att den som för göra ansökan

'.!37
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ocksi\ fär föranstalta om undersökning. Den läkare som utför undersökningen lo;an alltsa siigas göra detta pft den sökandes uppdrag. Det är inte
nödvändigt att samma person ordnar med Hikarundersökning och gör ansökan.
Vi'lrdintyg för endast uppriittas av läkare. I 6

~

I st. LSPV anges vilken

liikare som har sädan behörighet. Huvudregeln är att läkaren skall vara
legitimerad. Den som inte är legitimerad men är förordnad all uppehålla
befattning som läkare i allman tjiinst och som har genomgtill för med.lie.examen föreskriven kurs i psykiatri får ocksa utflirda vardintyg. Socialstyrelsen kan medge undantag frttn kravet pi\ psykiatri om slirskilda sklil
föreligger. Värdintyg dlir al-indikationen tden medicinska indikationen)
åberopas får utfärdas endast av läkare som har specialkompetens i psykiska och nervösa sjukdomar eller erhållit sm:ialstyrelsens tillstfmd att
utfärda intyg av detta slag. Det bör uppmärksammas att värdintyg som
utfärdas av liikare som tjiinstgör inom den slutna psykiatriska vården inle

fö.r godt<ts för intagning på det sjukhus där liikarcn tjänstgör. Om betydande oHigenhet skulle uppstå genom anlitande av annan liikare, fär dock intyg
utfärdat av läkare vid sjukhuset godtas för intagning pi'! annan klinik än den
där han är verksam. Vårdintyg fär inte godtas om det är utfärdat av den
som gör ansökan om intagning.
Enligt 6 ~ sista stycket LSPV giiller inte jiivsreglerna i forvaltningslagen
(1971: '.!90) ( FL) vid utfärdande av vårdintyg. Det har dock i förarbetena till
denna bestämmelse framhållits att den vårdintygslämnande läkaren inte
hör försätta sig i den situationen att hans objektivitet kan sättas i fräga.
Vårdintyg får utfärdas endast i anslutning till personlig undersökning av
den som ansökningen avser. Det är av största vikt att värdintyget är sä
utförligt som möjligt med hlinsyn både till patienten och till den llikare som
med vårdintyget som grund skall besluta om intagning enligt 8
Om den
som undersökningen avser inte stiiller sig till förfogande för undcrsiikning,
får läkaren enligt 35 LSPV begiira handriickning av polismyndighet för
att få undersökningen till stånd. Läkaren kan enligt samma lagrum också
begära polishandriickning, om liikaren hehöver skydd for sin personliga
säkerhet. Läkaren eller den som giir ansökan kan emellcrlid inte hegiira
polishandriickning för att föra den sjuke till sjukhuset. Stl.dan befogenhet
tillkommer endast överHikaren.

*·

*

3 A.3 Siirskildu he.1·tiim111elsi:r ./("ir fill"liJ;her.\/i1/len

*

I 7 LSPV föreskrivs att om sannolika skäl föreligger för att nägon lider
av psykisk sjukdom och iir farlig för annans personliga säkerhet ellcr eget
liv. får polismyndighet omhiinderta honom om fara iir i dröjsmål. friges
den omhiindertagne inte omedelbart. skall polismyndigheten genast föranstalta om undersökning för utfärdande av vardintyg. Utfärdas värdintyg
skall polismyndigheten genast ansöka om intagning på sjukhus.
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~

syftar till att r:t till st:'ind ett snabht avgi.irande.

Ansökan om intagning biir genast rriivas p;'l sjukhuset och den sjuke bi.ir
pmedelbart tas in om intagning beviljas. Fi.ir att kunna nii behi.ivlig snahhhet i förfarandet behöver v:1rdinlygel inte vara s~i utförligt som annars iir
nödviindigt. Det iir s;'1ledes tillriickligt att det inneh;'iller uttalande om att
sannolika sk;ll föreligger för att den omhändertagne p{1 grund av psykisk
sjukdom är i hehov av sluten psykiatrisk vtird och för att han iir farlig fi:ir
;urnans personliga s;ikerhct eller for eget liv. Värd intyget skall dessutom
innehftlla en redogörelse för de iakttagelser pä vilka liikaren grundar sin
uppfattning. Ansökan av polismydighet skall senast andra dagen efter
dagen för intagning komrletteras med protokoll rörande de omstiindighetcr
som har föranlett undersökningen.
Utfärdas inte vflrdintyg enligt vad som har sagts nu eller avslt1s ansiikningen om intagning, frtr den llmhändertagne inte liingre k varhl1llas av
polismyndigheten med stöd av l.SPV:s bestiimmelser.
De nu angivna bestiimmelserna giiller inte för det fall den omhiindertagne redan har tagits in p;'1 sjukhus med stöd av I .SPY och inte skrivits ut
därifrtin enligt 16 *·Friges den omhiindertagne i stl.dant fall inte omedelbart
av polismyndigheten, skall han genast föras till sjukhuset.
3.4.4 Omhii11dataga11de a1· polis

I

I~

lagen (1973: 558) om tillfälligt omhiindertagande tLTOl anges all om

polisstyrelse enligt siirskild bestiimmelse har befogenhet att besluta om
omhändertagande av någon. för polisman omhänderta honom i avbidan på
polisstyrelsens beslut. En förutsättning är att dröjsmtil med omhändertagandet skulle innebiira fara för den omhiindertagnes eller annans liv eller
hälsa eller fara i annat hiinsecnde. Denna bestämmelse giiller bl. a. omhändertagande enligt 7

~

LSPV. I 3

~

I

:ro

anges att den som genom sitt

uppträdande stör allmän ordning eller utgör omedelbar fara för denna skall
omhändertas av polisman. om det 1ir nödvändigt för att upprlitthftlla ordningen. Enligt 6 !i L TO skall viss utredning göras betriiffande den som har
omhändertagits enligt 3 !i. Utredningen skall om möjligt göras av social
myndighet. Avsikten med utredningen skall vara att utröna om den omhändertagne är i trängande behov av hjälp eller stöd frtin samhällets sida. Om
någon som är i trängande hehov av sluten psykiatrisk vård enligt LSPV:s
bestämmelser har omhändertagits enligt 3

*LTO, får 6

~

samma lag anses

innebära en skyldighet för polisen att se till att han blir intagen antingen
genom att själv utfärda ansökan eller genom att anmäla behovet härav till
lämplig myndighet.

3.5 Intagning
Intagningen kan sägas vara en administrativ process i flera led. En av de
grundläggande principerna för intagning är att vård behovet skall prövas av

Prop. J979/80: 1
tv;1 av varamlr;1 oheroemlc l;ikare. Stlm har sagts tidigare far vi1rdinlygel
inte godtas, om del har lllfardah av bkare som tjiinstgör d:ir intagning skall
ske. P{1 ..j11khL1set giirs fiirst en preli111iniir intagning. Lki1 definitiva intagningen skall giiras snarast möjligt lbrefter. dock senast den tionde dagen
eller i vissa fall d:ir farlighcl har förelegat den femtonde dagen efter
intagningen. Patienten kan hesv:ira sig iivcr sav;il den prelimin:ira som den
delinitiv;1 intagningen.
Intagning f:'tr ske vid samtliga institlltioner där sluten psykiatrisk vt·1rd
enligt I .Sl'V:s bestiimrnclser kan foreko111m;1, dvs. i första hand vid psykiatriska lasarett och kliniker samt vid kliniker d:ir Jet finns i.iverl:ikartj:inst i psykiatri. Vid vilken av dessa institutioner intagning skall göras
bestiims genom de fiireskrifter i fråga om 11pptagningsomri1de m. m. som
sjuk vfinlshuvlldmannen meddelar.

I

X* anges att intagning fi"ir ske om ansökan och vtirdintyg iiverensstiirn-

mer med föreskrifterna i 4- 7

** och sannolika skiil föreligger för att vtird

kan beredas med stöd av lagen. Intagningen beslutas av överliikaren. Om
s;irskilda skiil föreligger. kan iiverliikarcn delegera intagningsbcslutet till
annan liikare vid sj11khuset. Delcgationsmiijlighekn tilliimpas i första hand
för jourhavande intagningsHikare.
lnstiiller sig inte en patient som skall tas in vid sjukhuset, kan överliikaren enligt 35
stnnu.
I9

* LSPY bcg:ira polishandriickning for att fä intagningen till

*anges att om intagning har skett enligt 8 *, skall överliikarcn efter

undersökning av patienten snarast miijligt och senast den tionde dagen
efter dagen för intagningen ta shillning till om vård kan beredas patienten
med stöd av LSPY:s hest:immelser. Om det som grund för ansökningen
om intagning har t1heropats att patienten iir farlig för annans personliga
säkerhet. kan iiverliikaren viinta med prövningen till den femtonde dagen,
om det finns siirskilda skiil och om vårdintyg enligt 7

*andra stycket som

grund för intagningen inte föreligger.
Finner övcrllikaren vid prövningen att patienten inte kan beredas vfml
med stöd av LSPV, skall patienten skrivas ut. Detta behöver dock inte
innebära att patienten måste J;imna sjukhuset. Läkaren skall s:'tledes pröva
om vården kan beredas frivilligt enligt SjvL:s bestämmelser. Den prövning
som läkaren skall göra enligt 9 ~ fär inte delegeras.
Beslut om intagning enligt X eller 9 § kan enligt 21

*överklagas genom

besviir hos utskrivningsn~imnden. Niimndens beslut kan överklagas hos
psykiatriska nämnden. Besvären far anföras utan inskriinkning till viss tid.
Beslut enligt 8 eller 9

*gäller iiven om patienten överförs till ett annat

sjukhus utan att ha skrivits ut enligt 16 ~ ( 11 § ).

Prop. 1979/80: I
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3.5.:! /111ag11i11g f)(l grund 111· domslulsfi"irord111111de

Enligt 31: I BrH för r;ittcn förordna att den som har begritt brottslig
g;irning skall iiverHimnas till sluten psykiatrisk v:'1rd. Förutslittning ;ir att
r;itten !inner all han har behov av sf1dan v<'1nl. Som underlag for domstolens förordnande skall finnas en s;irskild medicinsk utredning ·- en r;ittspsykiatrisk undersiikning. Om vederbörande redan iir intagen pa sjukhus
fiir sluten psykiatrisk vtird. riicker del enligt 3 ~ lagen ( 1966: JOI) om
riittspsykiatrisk undersiikning i brottmål med ett utlåtande frän socialstyn:lsen all patienten kan beredas fortsatt vftrd enligt bestämmelserna i
LSPV. Del ankommer pf1 socialstyrelsen att fi.iranstalta om att den diimde
utan dröjsmi'tl tas in pt1 sjukhus sedan domen har vunnit laga kraft. Ar den
dömde redan intagen med stöd av LSPV, skall han i fortsällningen anses
intagen pä grund av domstolens förordnande ( 12

*). Patienter som vtirdas

efter domstols förordnande brukar kallas N-fall.

3.6 Bestämmelser om patienten
3.6./ Krnrhål/ande

111. 111.

Den som är intagen på sjukhus med stöd av LSPV rnr hindras att lämna
~jukhuset. Men den intagne fär iivcn i övrigt underkastas det tvång som är
nödvändigt med h~insyn till ändamålet med värden eller för att skydda

honom själv eller omgivningen ( 13 ~ ). Lagen anger inte arten och graden av
stidant tvang utan överfamnar ät sjukhusets ledning att efter en prövning i
varje särskilt fall avgöra dessa frågor inom ramen för vad som bedöms
nödvändigt med hänsyn till vtirden eller av skyddsskäl. Några allmänna
föreskrifter rörande den personliga behandlingen har alltså inte utfärdats. I
förarbetena till LSPV uttalas bl. a. att om patienten motsätter sig viss
hchandling och denna inte kan anses helt riskfri, är det lämpligt att samtycke först inhämtas av den sjukes närmast anhöriga. Någon uttrycklig
bestämmelse ansågs inte nödvändig. Det ankommer i varje särskilt fall på
den ansvarige överläkaren att avgöra, om en behandlingsåtgärd som patienten motsätter sig bör vidtas utan att samtycke inhämtas av de anhöriga.

3.6.2 Permission m. m.
Enligt 14 § kan patient fä tillstånd att vistas på egen hand utanför
sjukimsområdet under ett visst antal dygn. Sådant tillstånd kan förenas
med särskilda villkor. Närmare betämmelser därom ges i 3 § kungörelsen

( 1966: 585) angående tillämpningen av lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall. Sådant villkor kan enligt vad där sägs avse vistelseort, bostad, utbildning, arbetsanställning, skyldighet att underkasta sig
läkarvård eller annan värd eller behandling. Tillstånd som nu har sagts ges
av överläkaren, som också kan överlåta åt annan läkare vid sjukhuset att
fatta beslut. Beträffande vissa patienter skall emellertid utskrivningsnämnden besluta.
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<Il'

hre1· 111. 111.

J lagen har föreskrivits att överliikaren. om siirskilda skäl föreligger. far

ta del av innchtillet i brev eller annan handling som kommer till patienten
eller som patienten önskar avsända. För att brevet eller annan fi.irsiindelse
till patienten skall kunna stoppas fordras att <le! föreligger ordnings-.
siikerhets- eller vfa<lskiil. Motsvarande giillcr i frttga om iiverliikarens rätt
att stoppa utgående post. Handlingar som är stiillda till utskrivningsnämnden. psykiatriska nämnden. socialstyrelsen. JK eller JO skall dock vidarebefordras utan granskning. Handling som iir stiilld till eller avsedd för
annan myndighet och som rlir m{1I eller iirende vari patienten för talan och
handling som iir stiilld till eller avsedd för advokat eller offentligt bitriide
för granskas men skall alltid vidarebefordras. Beslutar överliikaren att
kvarhr11la brev till myndighet. skall beslutet understiillas utskrivningsniimndens prövning. Enligt

~ ~

tilliimpningskungörelsen skall anteckning

göras i journalen betriiffande brev eller annan handling som kvarhtills.

3. 7 Ltskrirning
3.7.l Fortlii1N1mfr priir11i11g

<Il'

1·tlrt!he/Jm·et

Det tiligger överliikaren att kontinuerligt pröva om <let fortfarande finns
förutsiitlningar fiir tvångsmässig vård. Patienten skall omedelbart skrivas
ut. om hans tillstiind eller annan fi.irutsiittning ändras sf1 all han inte liingre
kan beredas vtlr<l med stöd av LSPV. Fortsatl vtlr<l med stöd av LSPV kan
ges patienten iiven på en annan indikation än den som utgjorde grund för
intagningsbcslutet. Den som har tagits in efter ansökan tar emellertid inte i
n~1got fall hållas kvar med åberopande av e)-indikationen.
3. 7.2 Bes/11rskompeten.1·

Enligt huvudregeln ankommt:r Jet pti i.iverliikaren att besluta om utskrivning. Överliikaren kan hänskjuta fdgan om utskrivning till utskrivningsnämnden.
Betriilfanue vissa patienter är utskrivningsniimnuen ensam behörig att
besluta om utskrivning. Det gäller patienter som
- har tagits in pft grund av domstols förordnande (N-fall)
- under inflytande av psykisk sjukdom har begått hrott mot annans
personliga slikerhet. för vilket hrottätal inte har viickts (0-fall)
- under vt1ru i kriminalvärdsanstalt eller i samband meu att sädan vftrd
har avslutats har tagits in for sluten psykiatrisk vård enligt LSPV ( PN-fall ).
Överliikaren skall ofördröjligen underrätta niimn<lcn niir det finns anleuning att skriva ut patient som har sagts nu.

3. 7.3 Behi.iri,;het att giira ansiikan
Frf1gan om utskrivning kan tas upp av patienten själv eller nagon honom
nlirsthendc. Ansökan får också göras av förmyndare eller god man. Ansö1b Riksda1:er1 fl)71J/80. I sam/. Nr I. Del C
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kan skall göras hos den som har kompetens att besluta om utskrivning.
lJtskrivningsniimnden iir inte skyldig att pri)va ansökan fi.irriin tn.: mt111ader
förllutit frän prövningen av tidigare ansi.ikan.

3.7.4 Fiirs,-i/;.rn1s/;rirni11g
Om det inle liingre finns förutsiillningar för vi'mJ enligt I ~ LSPV. skall
patienten genast skrivas ut. 19 ~ (ippnar möjlighet att som ett led i varden
skriva ut patienten pi'1 försök. Det skall föreligga siirskilda skiil fiir all viilja
försöksutskrivning i stiillct fflr att hiilla patienten kvar pit sjukhuset eller
skriva ut honom slutligt. Som fiirutsiittning giiller vidare att fi)rsöksutskrivningen inte medför fara fi..ir annans personliga säkerhet eller för patientens
eget liv.
Försöksutskrivning skall avsi: viss tid, högst tre mtinader. Denna tid kan
förliingas med högst tre mänader f1t gtingen. Patienten kan i :-.amhand med
försöksutskrivningen ges siirskilda föreskrifter och stiillas under tillsyn av
lämplig person. För heslut om fiirsiiksutskrivning giilli:r samma kompi:tensrcgler som för utskrivning.
Överliikaren fi\r hesluta om :ikrintagning av fiirsi.iksutskriven patient.
Beslutanderiitten kan delegeras hetriiffamle viss patient.

3.8 Nämnderna
3.8.J Ut.1/..ril"l1i11gs11ii11111de11.1 .1111111111111siill11i11g

111. 111.

Enligt 2 ~ LSPV skall fi.ir behandling av vissa fr{1gor enligt lagen finnas
utskrivningsniimnder med siirskilda geografiska verksamhetsomr:iden.
Siirskilda bcstiimmclser om utskrivningsniimndcr finns i

2~

~~

l .SPV.

56(1)

fiir ut-

J4

Niimndcrnas arhete regleras niirmare i instruktionen ( 1%6:
skriv ningsniim nderna.

Utskrivningsniimndernas verksamhetsomri'1den iir med enstaka undantag valt s{1 att det i va1:je omrt1dc finns endast ett psykiatriskt lasarell ellt:r
psykiatrisk klinik vid lasarett som tilhimpar LSPV. Niimnderna iir s<'tledes
inte direkt knutna till visst bestiimt sjukhus. F. n. finns det 31 utskrivningsniirnnder.
Utskrivningsnämnden best<\r av tre ledamöter. Av dessa sbll en vara
lagfaren ordfiirande. som iir eller har varit innehavare av ordinarie domartjiinst, en liikare som bi.ir vara siirskilt kunnig i psykiatri och en person med
erfarenhet från allmiinna viirv. Ledamot i utskrivningsniimnden förordnas
av regeringen för högst fyra tlr i siinder. Fiir ledamot finns i:n elkr !lera
suppleanter. Fiir dessa giiller samma hehiirighetskrav som för ledamot.
Innan ledamot bii1:jar tjiinstgiira, skall han eller hon ha avlagt domared
eller försiikran enligt 4 kap. 11 ~ Rll. Fi.ir ledamot giillcr vidare bestiimmelserna i 4 kap. RR om jiiv mot domare. Enligt en kompkllerande bestiimmelse i LSPV fi'tr fakarlcdamot som tjdnstgiir inom den slutna psykiatriska
vården inte delta i handliiggningen av iircndc som rör patient pft det
sjukhus diir han tjiinstgiir.

243
Utskrivningsnämmlerna är statliga myndigheter. som iir sjiilvständiga
gentemot sjukvården. De har inte någon tillsynsfunktion gentemot sjukvården utan iir enbart klago- och heslutsinstanser.

I fråga om utskrivning tillkommer beslutanderätten i regel överHikaren,
men denne får hänskjuta sl'tdan fråga till utskrivningsnämnden. Betriiffandc
vissa patienter heslutar emellertid, som tidigare har sagts, niimnden ensam
i frfiga om permission. utskrivning på försök och utskrivning ( 17

*andra

stycket). I fråga om dessa heslutar nämnden också ensam om tillstand att
vistas på egen hand utanför sjukhusområdet ( 14 *tredje stycket).

l de fall nämnden har beslutat om pi:rmission eller utskrivning har
niimnden även att förordna om de föreskrifter som enligt 3 § tilliimpningskungörelsen kan åläggas patienten. Detsamma gäller utseende av övervakare vid utskrivning på försök enligt bestämmelserna i 19

*andra stycket

LSPV.
Nämnden är också besviirsmyndighet vad giiller beslut av llikare enligt
lagen. Närmare bestämmelser om i vilka fall talan får föras mot Wkares
heslut finns i 21 §.

3.8.2 Ansi)kan hos niimnden
Framställning till utskrivningsniimnden kan göras av patienten själv.
Patienten behöver inte iaktta någon besvärstid beträffande de ht:slut som
han kan överklaga. Utskrivningsnämnden är emellertid inte skyldig att
pröva framställning förrän tre månader har födlutit frän prövningen av
tidigare ansökan av samma slag (18 och 24§§). Vad som har sagts om
patienten gäller också hans make, om makarna sammanbodde vid tidt:n för
intagningen, eller annan. som då stadigvarande sammanbodde med honom, och hans barn, fader. moder, syskon. förmyndare eller god man
(18§). I de fall överläkaren själv väcker fråga om utskrivning giiller inte
tremånadersregeln ( 17 § tredje stycket). Om patient som är N-. 0- eller
PN-fall hos överläkaren har uttryckt önskemäl om utskrivning. skall överläkaren underrätta patienten om möjligheterna att föra talan i utskrivningsnämnden.

3.8.3 Fifrfarande i niimnden
Förfarandet inom förvaltningen regleras genom förvaltningslagen (FL}.
Denna lag gäller också ärenden enligt LSPV. I LSPV linns dock i vissa
hänseenden särskilda regler. Som tidigare har nämnts är jävsreglerna i FL
inte tillämpliga i ärenden om utfärdande av värdintyg.
Enligt 17 * FL skall beslut varigenom myndighet avgör ärende innehålla
de skäl som bestämt utgången. Den regeln gäller även för ärenden enligt
LSPV. Emellertid har i LSPV tillagts ett särskilt undantag för de fall
ändamålet med vården skulle motverkas om patienten fick kännedom om
skälen. Har nämnden beslutat att avslå en ansökan om utskrivning. skall
det dock alltid framgå av beslutet på vilka förutsättningar enligt I ~ som
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hcslutt:'I grundas. Detsamma gliller !'lir (ivrigt heslut av llikare
pli sjukhus enligt 8 eller 9*.
Enligt 18 ~ FL skall part umlc1Tiittas

0111

0111

intagning

innehället i heslut varigenom

myndighet avgör lirende. om det inte iir uppenbart obehiivligt. l .~ ~ instruktionen f'iir utskrivningsniimnden sligs alt heslut utan driijsmftl skall delges
den som heslutet avser L11.:h annan som fiir talan i lircnuet LH.:h att underriittelse om heslutet skall tillstiillas överllikaren.
Niir ett i'trende skall behandlas i utskrivningsniimnden. skall iiverllikarcn
och patienten vara niirvarande, om inte siirskilda sklil fiiranlcder annat.
Sädana siirskilda sklil kan v;1ra alt lirendet avser fortsatt försiiksutskrivning eller slutlig uhkrivning efter fiirs(iksutskrivning. Detsamma giiller
om hud fiir patienten eller annan som gör ansökan enligt 18 ~ eller anl'iir
besviir enligt 21 *·Ar patienten inte nlirvarande. ffir lirendet avgiiras endast
om nlimndens ledamöter dessförinnan har skaffat sig personlig kiinncdom
om honom. Ar patienten utskriven pft l'iirsiik. fa det tillrlickligt om minst en
av ledamöterna har sttdan kiinnedom.
Niimnden för enligt

3.~ ~

LSPV hälla förhör med den som kan antas ha

upplysningar av helydelse all liimna. Vid förhöret skall patienten niirvara.
om inre slirskilda sklil föranleder mmat.

3.8.4 l'sykia1risku 11ii11111de11
För behandling av vissa frr1gor enligt lagen skall finnas en för landet
gemensam psykiatrisk niimnd. Niimndens arhete regleras i instruktionen
(1966: 901.

Psykiatriska nlimnden består av lagfaren ordförande som lir eller har
varit innehavare av ordinarie domartjtinsr. två Hikare som lir siirskilt kunniga i psykiatri och t va personer med erfarenheter av allmänna vlirv.
Ledamot av nämnden förordnas av regeringen för högst fyra månader i
shmler. Om jiiv och om avhiggande av cd eller försiikran giiller samma
bestämmelser som för ledamot i utskrivningsnämnd.
Nämnden är bcsvärsinstans vid talan mot heslut enligt lagen. Niimnden
fär också efter understiillning pröva vissa frågor enligt lagen.
För handfäggningen hos nämnden gäller huvudsakligen samma bestiimmelser som för utskrivningsnlimnden. Muntlig förhandling är dock inte
obligatorisk i ärende hos psykiatriska niimnden. Behovet av muntlig förhandling far bedömas med hlinsyn till ärendets beskaffenhet.
Skall muntlig förhandling hållas, sammanträder niimmlen på del

~jukhus

dlir patienten är intagen eller varifrän han har skrivits ut på försök, om inte
särskilda skiil föranleder annat. Nlimnden kan låta läkare i nlimnden undersöka patienten men kan också inhämta utlätande av annan läkare.
I fräga om förhör inför nämnden gliller samma bestlimmelscr som för
utskrivningsnlimnderna.
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3.9 Ues,iir
Si1v:il del fiirsw beslutet 1.X ~I som det hekr:il't:imle intaµningsbeslutet
(9 ~I kan iiverklaµas genom besviir till ut.;krivninµsn:imnden. Hew:irsr:i11
fiireliµger <H.:kst1 dii liikare har avslaµit beµ:iran

0111

tilh1:1nd att vistas llt<lfl1

sjukhuset enligt 14 ~ eller om han har ;1terkallat S:idant tillst;111d. ;\ven
beslut av liikare i fr•'1ga om utskrivning. meddelande av fiireskrift eller
förordnande om tillsyn od1

,1111

iherintagning av fiirsiiksutskriven patient

kan iiverklagas. Talan kan emellertid inte foras d:1 i11U1g11ing har viigrah
eller uhkrivning har skett.
Mllt utskrivningsn:imndens beslut for t;ilan !"liras

0111

n:i111mkn har

ogillat besviir iiver beslut om intagning eller uhkrivning
- avslagit ansiikan om utskrivning eller om utskrivning pi·1 fiirsiik eller
har ogillat hesviir i.iver l:ikarens beslut om avslag pi1 s;'1dan ansiikan
- meddcl•1t beslut om föreskrifter eller tillsyn eller inte har bifallit
besv:ir iiver l:ikares beslut i siidan frt1ga.
Psykiatriska n:imnden iir sista inst;111s. Mot n:imndcns beslut kan talan
diirfiir inte fiirns.

4 Lagen (1967: 940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda - Omsorgslagen
Omsorgslagen gäller för psykiskt utvecklingsstörda som pä grund ;iv
hiimmad förstandsutveckling behöver siirskilda omsorger genom det allm:inna för sin utbildning eller anpassning i samhiillet eller liknande. Landstingskommun och kommun som inte ingår i landsting ansvarar i princip for
att utvecklingsstörda som iir bosatta i kommunen bereds undervisning.
vård och omsorger i övrigt enligt lagen. Ledningen av verksamheten utövas av en landstingskommunal

n~imnd

-

styrelsen för omsorger om

p'.\ykiskt utvecklingsstörda.
Undervisningen av psykiskt utvecklingsstörda meddelas friimst vid särskola. För vården av psykiskt utvecklingsstörda finns bl. a. vftrdhem och
specialsjukhus. Värd i vårdhem eller specialsjukhus skall enligt 34

*bere-

das psykiskt utvecklingsstörd som iir i behov därav efter hans eget samtycke. om han är myndig och annars efter samtycke av vårdnadshavare
eller förmyndare. Den

wm har fyllt 15 {1r och nåll s{1da11 mognad att hans

vilja bör beaktas fär dock beredas värd .::ndast efter eget samtycke.
I vissa fall kan dock vård beredas utan samtycke. I 35 ~ omsorgslagen
s~igs

sålunda att psykiskt utvecklingsstörd som har fyllt 15 är får oberoende

av samtycke beredas värd i vårdhem eller specialsjukhus, om värden är
oundgängligen påkallad med hiinsyn till utvecklingsstörningens grad och
till alt han till följd av utvecklingsstörningen
a) är farlig för annans personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska
hälsa eller för eget liv.

bl ~ir ur stäm! att taga vi\rd om sig sjiilv.
cl ;ir ur st{rnd all skydda sig sjiilv mot att bli sexuellt utnyttjad eller.
dl har ett för niirboende eller fiir andra grove stilrande lcvnadssi\tt.
Vfml i specialsjukhus oberoende av samtycke fär beredas iivcn niir
vi1rdcn iir oundgängligen pt1!..allad med hiinsyn till, förutom utvecklingsstörningens grad, alt den utvecklingsstörde till följd av störningen i\r farlig
för annans egendom eller annat av lagstiftningen skyddat intresse lin det
som avses i den nyssniimnda a)-indikationen (farlighetsindikationen). Vården fftr dock beredas endast med stöd av domstols förordnande.
Om inskrivning i vårdhem be~lutar vårdchcfen efter samråd med viss
annan befattningshavare. Om inskrivning i specialsjukhus beslutar överläkaren vid sjukhuset. l.X1 det begärs av bl. a. vårdchef eller överHikare eller
då oenighet uppstått mellan den beslutande och den utvecklingsstörde eller
hans stiillfiiretriidare. prövas frågan av beslutsniimnden. Heslutsni\mnd.
som består av en av regeringen utsedd domare som ordförande och tvti
eller fyra andra ledamöter som liven är ledamöter i omsorgsstyrelsen. skall
linnas i varje landstingskommun.
Liknande regler som vid inskrivning gäller för beslut om utskrivning på
försök och om slutlig utskrivning. I dessa fall får nämnden dock ta upp
frågan också på eget initiativ. Reslutsnämnd skall dock alltid pröva sådan
fråga, om den giiller patient som av domstol överlämnats till v:'.'lrd i specialsjukhus enligt 31 kap. 3 § brottsbalken och i vissa andra fall.
I lagen finns regler om utskrivning på försök. rätt att ålägga patienten att
iaktta föreskrifter eller stå under tillsyn under forsöksutskrivning. tillstånd
att vistas på egen hand utanför sjukhusområdet samt möjlighet att begära
polishandräckning. i stort lika dem som gäller enligt LSPV. Däremot
saknar omsorgslagen motsvarighet till reglerna i LSPV om rätt att hindra
den som har intagits med stöd av lagen att lämna sjukhuset och om tvång
for att genomföra vårdåtgärdcr eller för att skydda patienten själv eller
omgivningen samt om möjligheter att taga del av innehållet i brev eller
annan handling.
Regeringen har i augusti 1977 tillsatt en utredning. omsorgskommitten (S
1977: 12), med uppdrag att bl. a. göra en översyn av omsorgslagen. Kommitten väntas slutföra sitt uppdrag under år 1979.

5 Lagen (1973: 558) om tillfälligt omhändertagande - LTO
I 1-3§§ LTO finns bestämmelser som ger polisman befogenhet att
vissa fall verkställa tillfälligt omhändertagande. Av dessa föreskrifter svarar I och 3 §§ mot tidigare gällande regler i polisinstruktionen ( 1972: 511).
Bestämmelsen i I § L TO tar sikte på fall då polisstyrelse enligt särskild
bestämmelse har befogenhet att besluta om omhändertagande av någon.
Enskild polisman får i sådant fall verkställa omhändertagandet i avvaktan
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pä polisstyrelsens beslut. om förutsättningar för omhiindertagande bedöms
föreligga och ett dröjsmål med <°ltgiirden skulle innebiira fara för den ornhändertagnes eller annans liv eller hiilsa eller fara i annat hiinseende. De
bestämmelser om befogenhet för polisstyrelse att besluta om omhiindertagande som här avses finns i utliinningslagen ( 1954: 193 ), NvL. Bv L och
LSPV.
Föreskriften i 2 ~ L TO gäller det fallet att nägon som kan antas vara
under femton år antriiffas under förhållanden som uppenbarligen innebiir
överhängande och allvarlig risk för hans hiilsa eller utveckling. I ett sådant
fall för polisman ta hand om honom för att skyndsamt iiverhimna honom
till föriildrar. annan vårdnadshavare eller barnavårdsniimnden. Den polisman som verkställt omhiindertagandet skall utan onödig omgång överlämna den unge till föriildrar eller annan vårdnadshavare. Kan detta inte
ske. bör den unge i första hand föras direkt till barnavflrdsniimndens
lokaler eller till nägon plats där social jourverksam het pi\g:'ir. Uppehåll pt1
polisstation biir sålunda inte komma i fri\g;r annat än i nödfall och d[1 endast
mycket tillfiilligt.
I 3 ~ finns bestämmelser som till alla delar svarar mot dem som förut var
intagna i 17

*polisinstruktionen. Där föreskrivs all polisman skall omhiin-

derta den som genom sitt upptriidande stör allmiin ordning eller utgör
omedelbar fara för denna. om ett omhiindertagande iir nödviindigt för att
upprätthålla ordningen. Si\dant omhändertagande skall ske ocksti när det
fordras för att avviirja straffbclagd gärning.
LTO innehåller vidare bestiimmelser om förfarandet vid omhändertagande. maximitid för kvarhflllande m. m. Sålunda giiller enligt 4

s LTO att

polismannen skall tillse att omhändertagandet inte orsakar den omhiindertagne större olägenhet

~in

som iir oundviklig med hiinsyn till fltgiirdens

syfte eller väcker onödig uppmärksamhet. Polisman som har verkstiillt
omhändertagande enligt L TO skall sfl skyndsamt som möjligt anmiila
omhändertagandet till sin förman, som omedelbart skall priiva om åtgiird
enligt I eller 3 * skall bestå. Innebär förmannens beslut att den som h<tr
omhändertagits enligt I ~ skall kvarhållas eller har ingripande fliretagits

s,

med stöd av 2 skall han skyndsamt underrätta polisstyrelsen om omhiindertagandet och skälen till detta (5

s).

Den som iir omhändertagen enligt I eller 3

*skall förhöras sä snart som

möjligt och därvid underrättas om anledningen till omhändertagandet.
I de fall då någon har omhiindertagits enligt 3 *skall ocksä vid behov en
utredning om hans personliga levnadsförhållanden göras, om möjligt av
företrädare för social myndighet. Avsikten med denna utredning skall vara
att utröna om den omhändertagne iir i trängande behov av hjälp eller stöd
frän samhällets sida (6

s).

Den som har omhändertagits enligt 3 ~ skall friges så snart förhör och
personutredning har slutförts och anledning föreligger att han inte längre
kommer att utgöra omedelbar fara för allmiin ordning och säkerhet, dock
senast inom sex timmar efter omhändertagandet (8

*).
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6 Lagen ( 1976: 511) om omhändertagande av berusade personer
m.m. - LOB
LOB antogs av riksdagen i anslutning till att fylleristraffct avskaffades.
LOR, som 11·iidde i kraft den I januari 1977. ersatte tidigare giillande
bestämmelser i förordningen ( 1841: 58 s. I) emot fylleri och

dryekcn~kap.

Enligt I§ LOB för den som pii allmiin plats. utom- eller inomhus. antJ·iiffas berusad av alkoholhaltiga drycker eller annat berusningsmedel omhiindcrtas av polisman. om han till följd av berusningen är ur st and att ta vård
om sig eller annars utgör en fara for sig sjiilv eller annan. Omhiindertagamlc för 01.:ksf1 ske. om den berusade tillfälligtvis uppehfdlcr sig i port.
t rappuppgäng eller liknande utrymme eller annars inom omrlide som griinsar till allmiin plats. Liksom enligt 4

* 1.TO giillcr enligt

2 ~ LOB all

polisrrnnnen skall se till all l1tgiirden inte orsakar den omhiindertagne
större oHigenhet än Stlm är oundviklig med hiinsyn till t1tgän.lens syfte eller
vä1.:kcr onödig uppmärksamhet.
I LOB föreskrivs vidare (3 *l att den omhiindertagne, om det behiivs med
hiinsyn till hans tillständ. skall underkastas Hikarundcrsökning. Om han
efter en st1dan undersökning inte omhiindertas ph sjukhus. far han

11;111a~

kvar hos polisen, om annan vtird inte kan beredas honom. I sf1 f;tfl skall han
fortlöpande underkastas tillsyn och om hans tillstr111d ger anledning till det
skall han snarast föras till sjukhus eller Hikare tillkallas. Den polisman som
omhiindcrtagit en berusad skall skyndsamt anmiila {1tgiirden till sin förman.
Denne skall omedelbart priiva tlln åtgiirden skall best[)

(.'i~).

Den omhiin-

dertagne skall friges sä snart det finnes kunna ske utan men för honom
själv och anledning till omhändertagande inte längre föreligger. d<Kk regelm~issigt senast inom å!la timmar efter omhiindertagandet. Om den omh~in
dcrtagne har behov av hjiilp eller stöd frf111 samhiillets sida. skall ptilisen
Himna r~1d och upplysningar. Polisen skall diirvid i den mt111 det liimpligcn
kan ske. samrada med annat samhiillsorgan som har till uppgift all tillgodose sådant behov (7 *l. Alkoholhaltiga dry1.:ker och andra berusningsmedel
e. d. som pätr;iffas hos den omh;indertagne. skall fråntas honom och förstöras eller säljas (8 ~ l.
Enligt 9 ~ LOB skall LOH tillämpas även i fall då forutsiittningar for
omhändertagande skulle ha förelegat ocksä enligt 3 ~ LTO.
Justiticminstern har den '.! mars 1978 tillkallat en siirskild utredare med
uppdrag att göra en utviirdering av tilliimpningen av LTO och LOB <Dir
1978: 11 l.
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Bilaga 2

Utred ningsförslagen
I

Socialutredningens förslag

I.I Lagen med särskilda bestämmelser om vård av underårig
I. I. I A.l/111ii1111a 1"ii'en·iiga11de11

Samhällets rätt att vidta åtgärder i enskilda fall är niira förbunden med
föräldrarnas vtmlnadsrätt som den har utformats i föriildrabalken. Samhiillets barnavflrdande organ har jämte föriildrarna ett ansvar för att barn och
ungdom fär god vård och omvårdnad. Enligt utredningen har sedan länge
den principen varit godtagen att samhiillet måste träda in för att tillgodose
den underåriges riitt till trygghet och gynnsamma uppväxtförhållanden, om
föräldrarna brister i sina skyldigheter gentemot barnet eller den unge. Den
vårdnadsrätt som enligt föräldrabalken tillkommer föräldrarna får således
utövas endast st1 länge barnets eller den unges intressen inte sätts åt sidan.
Utredningen finner därför att samhiillet bör ha möjlighet att träda in vid
sidan av eller i stället för föräldrarna, om brister i omsorgen om barnet eller
annat förhf1llande i hemmet medför fara för barnets hälsa eller utveckling. I
sådana situationer har enligt utredningen samhället ansvaret för att den
underårige H\r behövlig vård, även om samtycke till vtirden inte kan
erhållas.
Samhället bör emellertid enligt utredningen ha ett ansvar även för att
den underärige inte åsamkar sig skada genom sitt eget beteende. Utsiitter
sig underårig genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig
verksamhet eller annat därmed jiimförbart beteende for allvarlig fara till
hiilsa eller utveckling, bör samhiillet kunna bereda den unge behövlig v:'trd
även om samtycke till sådan vård inte föreligger. Vård utan samtycke fär
dock enligt förslaget beredas underårig på grund av hans eget beteende
endast om allvarlig fara for hans hälsa eller utveckling föreligger.
En grundHiggande princip i betänkandet lir att den framtida socialtjlinslen genom medverkan i samhällsplaneringcn och genom ett omfaHande
och varierande utbud av sociala tjiinster i hög grad skall bidra till att
undanröja missförhållanden i samhiillet. Den föreslagna lagen med särskilda bestiimmelser om vård av undcrarig bör enligt utredningen ses som ett
komplement till denna frivilliga verksamhet. Vardåtgärder enligt lagen bör
därför utformas så, att de snarast kan leda över till insatser av socialtjänsten i samförstånd med dem som berörs av åtgärderna. För att underlätta en
sådan utveckling bör tiden för tvångsåtgiirder begränsas.
Utredningen är medveten om att alla unga inte nar känslomiissig eller
intellektuell mognad vid samma ålder. Enligt utredningens mening skulle

emellertid en individuell hediimning av den unges mognad i en fiir honom
kritisk situation inte gä att förena med kraven pt\ riittssiikerhet.
Mot denna hakgrund stannar utn:dningen för att föreslf1 en generell
åldersgräns för lagens tiWimpningsomrt1dc. Denna bör siittas lika med
mym.lighetsäldern, 18 r1r. Anknytningen till myndighetsäldern framstttr
enligt utredningen som naturlig med h~insyn till att samma Mdcrsgriins
kommer att giilla som för hl. a. den civilrättsliga förmtigan att företa riittshandlingen, rätten att delta i allmiinna val och valbarheten till offentliga
uppdrag. Äldersgränsen 18 år understryker ocks:'t sambandet med v:'lrdnadsrcglerna.
Utredningens förslag innebiir allts:'I att sociala t vängstitgiirder i framtiden
inte kan siittas in mot den som har fyllt 18 ::\r. Vidare föresläs att vt1rd som
har beslutats med stöd av lagen skall upphöra senast niir den unge fyller 18
år. Enligt utredningens mening bör den kategori av ungdomar över 18 är
som i dag hlir föremM for ::\tgiirder enligt barnavärdslagen kunna ges den
vtird som hehövs utan att sociala tvi'lngsåtgärder tillgrips. I en hel del fall
bör det vara möjligt att tillgodose vårdbehovet på frivillighetens v~ig. I de
fall där anledningen till samhällets ingripande är upprepad brottslig verksamhet är det enligt utredningens mening mest ändamftbenligt att resurserna för vård och behandling inom kriminalvården tas i anspråk.
Då det gäller insatsernas art intar utredningen den ståndpunkten att
förebyggande åtgärder bäst tjiinar sitt syfte, om de ges i en anda av
samförstånd. Utredningen föreslår därför att åtgärder av förebyggande
natur skall kunna vidtas endast pä frivillighetens väg. De i barnavi'lnlslagen
upptagna åtgärderna råd och stöd, förmaning och varning. föreskrifter om
levnadsförhållanden samt övervakning har alltså inte ffttt någon motsvarighet i den föreslagna nya lagstiftningen.

1.1.2 FiirutsiittninRarFir l'ård utan samtycke
Utredningen har som utgångspunkt att behovet av vård i första hand
skall beredas den underårige i frivilliga former. Kommer det till socialnämndens kännedom att den underårige är i behov av nämndens insatser,
skall nämnden i samråd med vårdnadshavarna och den unge, om han har
nått tillräcklig mognad. försöka tillgodose behovet. Först då den erbjudna
vården avvisas, skall nämnden ta ställning till ingripande enligt den föreslagna lagen med särskilda bestämmelser om vård av underårig. Detta
uttrycks i förslaget så, att underårig som inte kan ges behövlig vård på
annat sätt skall beredas vård med stöd av lagen. I ett fall hör dock fråga om
värd med stöd av lagen tas upp utan föregående samråd, nämligen om
föräldrarna har övergivit barnet eller om föräldrarna eller den unge har
avvikit i syfte att undandra sig värd.
D~ det gäller förutsättningarna i övrigt för ingripande med stöd av lagen
ansluter utredningen sig i huvudsak till indelningen i harnavårdslagen.
Ingripande skall således kunna ske antingen på grund av missförhållanden i
hemmet eller på grund av den unges eget beteende.

Hrister i omsorgen om den unge
De missförht11landen i hemmet som bör k1111na leda till ingripa11de med
stöd av lagen beskrivs av utredningen snm brister i omsorgen om de11
under{irige eller annat förhiillande i hemmet som medför fara for hans hiilsa
eller ut veckling.
Under beskriv11ingen faller e11ligt utredningen silllationer diir de1111nder::\rige inte f<'ir tillriid.lig omv~irdnad eller utsiitts flir en beha11dling som
innebiir fara for hans psykiska eller fysiska hiilsa eller sociala utveckling.
Heskrivningcn rymmer bl. a. fall diir den underiirige utsiitts för misshandel i
hemmet och fall diir föriildrarna underlflter att ge barnet erforderlig medicinsk vtird och hehandling. Utredningen frarnhf1ller all fara fiir barnets
hiilsa eller utveckling kan uppkomma iivcn genom annat hcteende hos
föriildrarna. I. ex. dii nägon av föriildrarna misshrukar alkohol eller narkotika eller företer psykiska siirdrag.
Den unges eget beteende
Ingripamk

~:i

ningen komm;.

i

grund av den undertiriges eget beteende biir enligt utredfrf1ga endast d~1 han utsiitter sin hiilsa eller ut veckling för

allvarlig fara. Utredningen tar diirmed avstämt friin tanken pi'1 ingripa11de
mot den unge som ett skydd för samhiillet mot hans beteende. Allvarlig
fara för hiilsa dler utveckling kan enligt utredningen uppkomm<1 genom
missbruk av heroendeframkallande medel. hrottslig verksamhet eller annat
därmed ji-imförbart beteende.
Utredningen betonar all va1je missbruk av beroendeframkallande meJel
inte fär utgöra grund för Mgärd från samhiillets sida mot den under;iriges
vilja. Visserligen bör enligt utredningen samhiillet försöka bisltt den unge
med stöd och hjälp si\ snart missbruk förekommer. Det iir emellertid först
då missbruket inneblir allvarlig fara för den unge som samhiillet hiir kunna
vidta vårdätgiirder utan samtycke. Vidare hiir inte enstaka brottslig gärning tas som tecken pi\ allvarlig fara för den unges utveckling. Det iir
nämligen enligt utredningen inte ovanligt att underi:"!riga begår lindrigare
brott och förseelser utan att detta upprepas. Blir det dliremot frflga om
återkommande brottslighet eller mycket allvarliga brott hör samhiillct ha
möjlighet att gripa in mot den unges eller han~ för~ildrars vilja. Utredningen
betonar att det i sådana fall i regel ocksf1 finns ett klart uttalat vftrdhehov.
Som exempel på beteende som kan vara jämförbart med missbruk av
beroendeframkallande medel och brottslig verksamhet niimner utredningen särskilt prostitution.
Utredningen betonar att den föreslagna lagstiftningen öppnar möjlighet
att bereda um.lerårig värd innan skadeverkningar av social eller medicinsk
natur har inträtt. Denna möjlighet siikerstiills enligt utredningen genom att
redan en allvarlig fara för sådana skadeverkningar utgör tillräcklig grund
för beslut om vård enligt lagen. Enligt utredningens mening bör ä andra
sidan ett ökat utbud av sociala tjänster i frivilliga former och en fortgående
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utveckling av den sociala värd- och hehandlingsmetodiken medverka till
alt möjligheten att hesluta om vård:'1tgiirder utan samtycke kommer till
endast hegriinsad anviindning.
1.1.3 \'ilrdn1 hcs/11t11s

11r

liinsriitten

Utredningen framhäller vikten av att prövningen av förutsiittningarna
for vftrd enligt den fiireslagna lagen ges en s(1dan 11tformning att man vinner
största möjliga garantier för riittssiikerheten. Vid prövningen hör hehovet
av sm:ial. medicinsk och psykologisk sakkunskap vara viil tillgodosett.
Utredningen förordar diirför att beslut om vtird skall fattas av länsriitt efter
ansökan av socialniimnd.
1 ansökningen skall socialniimnden redogöra för den umleråriges situation, tidigare vidtagna titgiirder och den värd som niimnden avst.:r att
anordna. En sådan redogörelse iir enligt utredningens mening angeHigen
inte enbart från riittssiikerhetssynpunkt utan också för att den enskilde
skall ha möjlighet att ta stiillning till om han hl.ir samtycka till vfmlformen.
Då besvärsrätt inte föreslås i fråga om vardformen vid kortvarig vård. kan
invändningar i detta avseende framställas endast under handläggningen i
länsriitten.
1.1.4 Vårdtiden

Utredningen föreslår att det i vårdbeslutet skall anges den tid under
vilken vården längst får hestf1 och att denna tid inte skall fä överstiga tre
månader från den tidpunkt då vården inleds. Är grunden för vårdhcslutet
brister i omsorgen om den underårige eller annat förhtdlande i hemmet som
medför fara för hans hiilsa eller utveckling, bör dock vården kunna hestä
under längre tid iin tre månader eller tills vidare.
Som tidigare har framhållits är Jet utredningens uppfattning att vård
utanför det egna hemmet skall ses som ett led i en behandling som snarast
möjligt bör riktas in mot insatser på frivillighetens väg. Det iir därför enligt
utredningen viktigt att viirdtiderna blir så korta som det är möjligt med
hänsyn till grunden för ingripandet. Enligt utredningens mening iir tiderna
för omhändertagande i dag allt för långa. En följd av detta anses vara att
den omhändertagnes anknytning till föräldrarna ofta bryts.
Som skäl för möjligheten till längre vårdtid då grunden för ingripande är
brister i omsorgen om den unge anför utredningen att det i särskilda
situationer kan vara befogat att under längre tid skilja den unge från
hemmet. Detta kan vara fallet t. ex. då vårdnadshavare är alkoholmissbrukare. Har beslut fattats om längre vårdtid än tre månader, skall det enligt
förslaget åligga socialnämnden att inom ett år från dagen för verkställighet
av beslutet och därefter årligen pröva om vården fortfarande skall bestå.
I de fall en längsta tid för vården har fastställts, kan det enligt utredningen inträffa att socialnämnden, då vårdtiden närmar sig sitt slut, bedömer
att fortsatt vård krävs. Nämnden bör då kunna påkalla nytt beslut i enlig-
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het med den föreslagna lagen. Pi1 motsvarande sätt bör när värd inte längre
hehövs det ankomma p;'1 nämnden att förklara varden avslutad.
Som har niimnts tidigare föresl!lr utredningen att varden alltid skall
upphöra senast när den unge fyller 18 t1r.

1.1.5 Omedelhart omlzi.i11dcrlc1f<<11u/e
Utredningen anser att

mi.~jlighelen

till omedelhart omhiindertagande av

den unge bör hehf11las. I enlighet med vad som gäller i övrigt för ätgärder
med stöd av den föreslagna lagen biir en förutsättning för heslut om
omedelbart omhiindertagande vara att niidvändiga fttgiirder inte kommer
till stftnd på frivillighetens viig.
För all heslul om omedelbart omhändertagande av underflrig skall kunna
fattas, hör det enligt utredningen vara sannolikt att den underflrige behöver
beredas vi'lrd enligt lagen. Det bör dessutom krävas att Hinsriittens beslut
om värd inte kan avvaktas med hiinsyn till risk for den umleri'triges hiilsa
eller utveckling eller risk för att den fortsatta utredningen allvarligt försväras eller vidare åtgiirder hindras.
Enligt utredningen bör det finnas möjlighet till omedelbart omhiindertagande såvlil innan som efter det att utredningen vid socialniimnden har
slutförts. Utredningen påpekar att situationer som kräver omedelbart omhiindertagande av den underftrige kan uppkomma hastigt. Det bedöms
diirför som nödviindigt all omedelbara omhiindertaganden för beslutas av
socialniimnden. I vissa fall kan emellertid inte ens niimndens beslul avvaktas. Beslut bör df1 enligt utredningen fattas av nämndens ordförande eller
särskilt fön>rdnad ledamot av niimndcn och anmiilas vid nämndens nästa
sammanträde.
Heslut om omedclhart omhändertagande bör enligt utredningen understiillas liinsrätten för prövning. Utredningen betonar att del av riittssiikerhetsskiil i-ir oundvikligt att tidsfristen för underställning görs mycket kort
och föreslilr att underställning skall ske senast fyra dagar efter det beslutet
fattades. Om underställning inte sker inom den föreskrivna tiden, bör detta
enligt utredningen medföra all beslutet om omhändertagande förfaller.
Prövning av understiillt beslut skall enligt förslaget göras sä snart det kan
ske och om synnerligt hinder inte föreligger senast inom fyra dagar fr[ln det
handlingarna kom in till riitten.
Utredningen anser all tidsfrister bör finnas för den fortsatta handJ;iggningen i fansrätt i de fall r;itten har fastställt ett beslut om omedelbart
omhändert<1gande. Genom sadana frister skapas enligt utredningen garanlier for att heslut om omhiindertagande inte bestär under längre tid iin som
oundgängligen behövs. Utredningen foresli\r att socialniimnden senast tv~1
veckor efter det omhändertagandet skedde skall ansöka hos Iänsrätten om
vi\rd av den omhändertagne. Om siirskilda skiil föreligger. bör liinsrätten
dock kunna förliinga tiden till högst fyra veckor. Som exempel på s::\dana
särskilda sk;iJ niimns att utredningen inte kan slutföras inom tvåveckors-

254
perioden på grund av att föräldrar inte har kunnat ntls eller liikarundersökning eller annan siirskild undersökning inte har kunnat slutföras.
framkommer det under utredningen att hehov av värd inte Hingre föreligger eller framgår det av andra omstiindigheter att det inte Hingrc finns
sklil för omhiindertagande, skall enligt förslaget detta genast hiivas. Samma föresläs för det fall ansökan om vtml inte sker inom angiven tid. Hiiktas
den omhnndertagne, bör della enligt utredningen medföra all beslutet om
omhiindertagande förfaller.
Den miijlighel som finns enligt Hv L att la den unge i förvar om hans
upptriidande eller Jevnadssiitt innehiir fara för allmiin ordning eller siikerhet eller om hans identitet inte kan utrönas, hör enligt utredningen inte
föras över till den nya lagen. Utredningen intar den ständpunkten att
bestiimmclser av detta slag inte har en plats i den sociala v{mllagstiftningen.
1.1.6 V1/rde11.1· i1111ehåll och 11~f(m1111i11g

Sedan länsrätten har fattat beslut om vfml. skall del enligt förslaget
ankomma på socialnämnden att hestlimma hur värden skall ordnas och var
den unge skall vistas under vård tiden. Nämnden fiiresltis i tilHimpliga delar
få samm<1 befogenhet då nagon i annat fall har omhiindertagils med ~liid av
lagen.
Med rätten att bestlimma om den unges placering och vtirden i övrigt bör
det enligt utredningens mening följa en möjlighet för socialniimnden all
påkalla polishandriickning för att genomföra värdbeslutel.
1.1.7 Vissa /11111dliigg11i11g.1:fi·1/gor

Utredningen understryker behovet av skyndsam handHiggning i liir1sriitten och föreslår att regler om detla skall tas in i lagen. Är den under{1rige
omhändertagen. hör siirskild skyndsamhet iakllas. Utredningen f"iireslftr
för dessa fall all förhandling i 1;insriillen i regel skall h<'dla~ inom en vecka
från det ansökan om vård kom in. Denna tid hör kunna förliingas om
ytterligare utredning eller annan siirskild omstiindighet gör det nödv;indigt.
Möjligheten till förlängning av tidsfristen hör enligt utredningen dock anviindas mycket restriktivt.
Då mål om vård giiller frtigor som viisentligt kan för;indra en familjs
förhållanden bör det enligt utredningen föreskrivas muntlig förhandling i
länsrätten. Till förhandlingen bör kallas den underårige, om han har n{111
tillräcklig mognad. och hans fi.iriildrar. I kallelse till enskild part biir det
finnas möjlighet att uhlitta vite. Utredningen betonar att partens hiirande
kan vara av stor betydelse för liinsrilttens bedömning.
Enligt utredningens mening hör det i mtll eller iirende enligt den föreslagna lagen finnas möjlighet att förordna läkare att undersöka den underårige.
I första hand bör det prövas att förm[1 den underärige alt med socialniimndens medverkan instiilla sig till undersökning. Är detta inte möjligt. bör
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enligt utredningen den underårige kunna inställas genom polismyndighetens försorg.

/ .1.8 Bes1·1'ir
När det gliller rätten att föra talan mot heslut som har fattats med stöd av
den föreslagna lagen framhi'lller utredningen inledningsvis att heslut om
vård skall fattas av liinsrätten och att socialnämnds beslut om omedelbart
omhändertagande skall underställas Hinsrätten för prövning. Talan mot
llinsrättens beslut i dessa fall kan föras enligt förvaltningsprocesslagen
(1971: 291) ( FPU. Utredningen finner dlirför inte skäl att föreskriva besvärsrätt över socialnämndens beslut om omedelbart omhändertagande.
Utredningen påpekar att det i länsrättens prövning av värden kommer
att ingå en hediimning av de vånlåtgärder som behöver vidtas. Att ge
hesvärsrätt över de heslut i fråga om värdens utformning som socialnämnden fattar i enlighet med llinsdittens avgörande skulle enligt utredningen
leda till en dubbel besvärsordning som avsevärt skulle försvära nämndens
arbete. Utredningen föreslår därför att rätt till hesvär över beslut i denna
fråga inte skall finnas.
Utredningen anser cfäremot att föräldrarna eller den underärige bör ha
möjlighet att föra talan mot socialnämndens heslut om ändring av vi'lrdens
utformning. Besvärsrätten bör dock begränsas till de fall där länsrätten har
hestämt längre vårdtid än tre månader eller lämnat tiden obestämd.
Utredningen föresHir vidare besvärsrätt över beslut av socialnlimnden
att avslå en framställning om att värden skall förklaras avslutad.
Slutligen föreslås besvärsrätt över beslut av socialnämnden som rör
föreskrift om umgänge med den underårige eller vägran att uppge hans
vistelseort.

1.2 Vården av vuxna missbrukare

J .2. I Allmiimw ii1•en'iiRtmde11

Utvecklingen inom nykterhetsvården klinnetecknas av en successiv utbyggnad av de öppna och frivilliga vårdformerna och en minskning av
tvångsätgärderna. Socialutredningen betonade i principbetänkandet vikten
av en fortsatt inriktning mot öppna värdformer samt fullföljer sina överväganden i förslaget till socialtjiinstlag som skapar ökade förutsättningar för
bistånd pft frivillig grund åt alla dem som behöver samhällets stöd och
hjälp.
Socialutredningen framhöll i principbetänkandet att samhället dock inte
helt kunde avhända sig möjligheterna att utan samtycke bereda vård åt
dem som på grund av långt gående missbruk av beroendeframkallande
medel utsatte sig för fara till liv. hlilsa och utveckling. Utredningen lade
fram ett förslag i denna del som i förhållande till gällande rätt innebar
väsentliga begrlinsningar av samhällets möjligheter att med tvång vidta
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vtinh1tgiirder hetr;iffande dem som misshn11\ar alkohol. Sam1idig1 i.irrnades motsvarande miijlighet till vtirdt1tgiirder betriiffande andra missbrukargruprer. Fi.in1tsiittningarna för omhändertagande för vftrd gavs en sniiv
utformning, va1jiimtc tiden för omhiindertagamk maximerades till tre mf1nader.
Under remissbehamllingcn av utredningens princirförs\ag hetnnades enligt utredningen att samhiillt-t inte kan avh;inda sig möjligheterna att till den
enskildes skydd bereda honom vtml ;iven om samtycke till v{1rden inte kan
erhi11las. Utredningens fiirslag om ett yttersta ansvar för socialvt1rden
t numera socialtjiinsten) i vad det innebiir skyldighet fiir socialniimnden att
anvisa och förmedla andra samh;illsorgans insatser samt i förekommande
fall sjiilv sii1ja för att den enskilde i frivilliga former bereds den hjiilr han
behöver, bitr;iddes tfarvid av remissinstanscrna. Kravet pt1 att ett organ i
samhiillet - socialniimndcn - ti!Higgs ett yttersta ansvar för att den enskilde far den värd han behöver underströks kraftigt.
Samtidigt framhölls under remisshehandlingen av rrincirhctiinkandet i
mlmga yttranden att med viixande resurser för bistand p[1 frivillig grund det
inte Hingre finns samma behov av att inom socialvärden inrymma befogenheter att besluta om vhrd mot den enskildes vilja. Viss del av remissopinionen gav uttryck fi.ir den uppfattningen att behovet av sådan vf1rd för
nu ifrhgavarande grupp - med ett yttersta ansvar för socialvården - kan
tillgodoses med stöd av sjuk vårdslagstiftningen.

1.2 .2 U tred11i11g1'11s Firslag i sluthl'liinkandl't
Utredningen framhåller att den kommunala socialtjänsten hör ha ett
yttersta ansvar för att den enskilde för erforderlig vård. Detta ansvar
innebär hl. a. att socialtjiinsten har skyldighet att initiera och i övrigt
medverka till att vid behov vårdinsatser kommer till stånd från annan
huvudmans sida liksom att iivcn under tid di\ annan huvudman har att
ombesörja vården socialnämndens ansvar för den enskildes situation kvarstår. Socialniimnden får salcdes inte avhända sig sin del av vårdansvaret
under tid då annan huvudman har behandlingsansvaret.
Denna tanke kommer till uttryck i utredningens förslag till socialtjänstlag, där det som en konsekvens av socialtjänstens yttersta ansvar föreskrivs skyldighet för socialnämnden att i förekommande fall samverka med
andra samhällsorgan. I den mån den enskilde behöver sociala stöd- och
hjälpinsatser under den tid han undergår vård genom annan huvudmans
försorg eller därefter. skall enligt utredningens förslag sådana insatser ges
inom socialtjänsten i samverkan med denna huvudman.
Utredningen ansluter i sina förslag till den pågående utvecklingen mot en
klarare rollfördelning mellan olika samhällsorgan, där bestämmelser om
samverkan mellan vårdområden verksamt kan bidra till att samhällets
resurser till gagn för den enskilde utnyttjas på ett ändamålsenligt

s~itt.
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Samverkan med s,iukv{1rden
Utvecklingen irrnm nykterhetsdnkn pr:iglas av en str:ivan till i.ikad
samordning med s,iukv:'1rden. Ett ökande aillal alkoholskadade behandlas
inom sjukvärdem ram. Insatserna fr:in nyktcrhehv:'irdens sida har alltmer
kommit alt inriktas p!1 att utifrön en helhetssyn siika liisa sociala problem
som har samband med alkl•holmisshruk -,;1ml molverka att de olika formerna för behandling av alki)holsjuka leder till en splittring av resursern;1.
I proposition I 975/7fi: 115 angtlt.:nde avskaffande av fylleris I raffel framh{tlls
att ett av mr1lcn Lir att skara en v!irdkedja. dLir den sjuke kan omh:indertas
på rLitl nivå med h:insyn till behovet oavsett vem som :ir huvudman fi.ir de
olika dinJinstitutioncrna. Det iir angeliigel all samordna drdinsalser i
detta syfte.
Vad hetriiffar de vuxna missbrukarna av narkotika och övriga beroendeframkallande medel (utom alkohol) ligger ansvaret fiir den akuta varden

f. n. hell inom sjukvtirdcn.
Redovisad statistik ger stikl fiir antagandet att huvuddelen av de missbrukare som behiiver institutionell värd och behandling erhftller sfidan
genom sjukvi)rdens försorg. Många av dessa bereds i Jag värd med stl.id av
LSPV.
LSPV erbjuder säleJcs möjlighet att la omhand och kvarhålla de alkohol- eller narkotikasjuka som det - ocksä frtm socialvärdens synpunkter
framstftr ,,;om mest angelLiget att oberoende av deras eget samtycke snabbt
kunna bereda en tids institutionell vftrd och behandling. förutsatt alt deras
tillstånd är sådant att de bedöms lida av psykisk sjukdom. En av de
omsttindigheter som varit

~ignade

att inge tvekan vid lagens tillämpning i

fråga om missbrukargrupperna har emellertid varit att socialvftrdens möjligheter att under och efter avslutad sjukhusvård bereda den enskilde
erforderligt bistånd ofta varit alltför begränsade.
Behovet av samverkan
En bidragande orsak hiirtill har varit att bestämmelser om erforderlig
samverkan socialvård - sjuk vård saknas. Visserligen kan behovet hiirav
for hela sjukvårdsområdet generellt sett inte anses vara så stort att författningsstyrd samverkan bör komma i fråga. Vad beträffar dem som har ett
omfattande missbruk av beroendeframkallande medel föreligger emellertid
erfarenhetsmässigt i regel såväl medicinska som sociala värdbehov sida
vid sida. Sålunda föreligger vid långtgående missbruk i allmänhet behov av
avgiftning i ett inledningsskede innan en mer långsiktig bearbetning av den
enskildes sociala problem kan påbö1jas. Sjukvårdens insatser i den inledande fasen utgör därvid en viktig förutsättning för senare led i
behandlingsarbetet.
Erfarenheterna vid tillämpningen av LSPV har enligt utredningen visat
att behövlig samverkan mellan socialvärden och sjukvården inte alltid har
kommit till stånd när det gäller dessa vårdbehövande. Någon regelmässig
17 Rikida!(l'll 1979180. I samt. Nr I. Del C
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samverkan mellan sjukhuset och socialniimnden under phgående hchandling eller inför v1mlens upphiirande har inte förekommit. Detta har kunnat
leda till upprepade korta omh:indertaganden med stöd av LSPV utan
samtidiga eller mellanliggande sociala stöd- och hjiilpinsatscr.
Med ett yttersta ansvar för slJcialtjiinsten följer att socialtjänsten för
denna ofta mycket vi·irdbehiivande grupp i största möjliga utstriickning
skall vidmakthi\lla kontakten och stiilla sina resurser till förfogande iiven
under tid då den vårdbehiivandc iir omhiindertagen med stöd av LSPY.
Socialtjiinsten måste under pi\gäendc sjuk vård kunna förbereda och vid
värdens avslutande pi1 frivillig grund kunna erhjuda adekvata hehandlingsinsatser som avliiser sjukvården. De ökade resurser som vinns genom att
socialhjiilpen delvis ersiitts av socialförsiikringstilHigget och att det sker en
ökad samordning mellan socialtjiinstcn och sjukvi\rden kommer att ge
bättre förutsiittningar för ett förverkligande av delta mål.
Mot bakgrund av vad nu sagts finner socialutredningen alt om det
uppkommer behov av vård betriiffande den som missbrukar beroendeframkallande medel och om den nödvändiga vården inte kan ges med
dennes samtycke. bör frågan om beredande av vård bedömas enligt I ,SPY.
För att säkra att den sjuke får det sociala bistånd som han behöver föreslås
särskilda föreskrifter om samverkan mellan socialtjänsten och sjukvården.
Konsekvenser av förslaget
Socialutredningen avser med sina förslag inte att tillämpningsområdet
för LSPV skall vidgas.
Socialutredningens förslag i principbetänkandet innebar bl. a. att den
med stöd av LSPV utövade värden skulle kunna avlösas av fortsatt värd
utan den enskildes samtycke inom socialtjänsten. Niir utredningen nu i
sina förslag begränsar möjligheterna att med stöd av en social värdlagstiftning bereda den enskilde värd utan samtycke ansluter utredningen till
de tankar som i övrigt bär upp dess förslag nämligen en fortsatt inriktning
mot frivillighet i vård- och behandlingsarbetet och en med hänsyn härtill
anpassad socialtjänstlag.
Av vad som sagts nu följer att de alkoholmissbrukare som inte omfattas
av LSPV och som nu kan beredas vård med stöd av NvL kommer att
hänvisas till den stödjande och hjälpande verksamhet som bedrivs i kraft
av den föreslagna socialtjänstlagen. Det är uppenbart att detta kommer att
ställa andra och större krav på socialtjänsten. Verksamheten måste i än
högre grad än vad i dag är fallet inriktas på att i samverkan med den
enskilde hjälpbehövande finna sådana medel och insatser att hans behov
kan tillgodoses. Utredningen framhåller att utvecklingen mot frivillighet i
behandlingen av alkohol- och narkotikamissbrukare redan har medverkat
till en ny behandlingsideologi och en annan resursfördelning, något som
har lett till en alltmer begränsad tillämpning av NvL:s bestämmelser om
tvångsvis anordnad vård.
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Enligt socialutredningens förslag bör i överensstlimmclse med vad som
har anförts tidigare i fall där nödviindig viml med stöd av socialtjiinstlagen
inte kan beredas den som missbrukar beroendeframkallande medel förutsättningarna för vnrd prövas utifrt111 bcsHimmelserna i LSPV. Säsom utredningen framhäll it bör detta inte leda till ett utvidgat tillämpningsomrf1de för
denna lag. Samarhetet mellan sjuk v~inkn och socialtjiinsten kriivcr cfärvid
en närmare re.glering i fråga om missbrukare som bcre<ls vård med stöd av
LSPV. Som regel mtlste en mer långsiktig bearbetning och behandling av
de hakom alkohol- och narkotikaberoendet liggande probkmen ske på
socialtjän~tens ansvar. Det är viktigt att kontinuiteten i vården säkersrnlls
genom ett samrådsförfarande vid in- och utskrivning.
De allra flesta av dem som här kommer i fräga har re<lan tidigare beretts
hjälp inom socialvården. Det är därför naturligt att sjukhuset så snart
intagning skett med stöd av LSPV genast underrättar hemkommunens
socialförvaltning om intagningsbcslutet. Ofta torde för i.ivrigt - s!1som
fallet är redan i dag - ansökning l)Ill intagning ha gjorts av nämndordförande eller socialchef (4 ~ LSPV). Samråd bör därefter komma till ständ
om de l'ttgärder som kan erfordras frän socialtjiinstcns sida. Det synes vara
naturligt att socialnämnden lägger samrädsuppgiften pft handläggan<le
tjänsteman. Härigenom vinner man ocksti att kretsen av de personer som
direkt sysslar med den enskildes problem begränsas. Genom att en planering av eftervärd pä detta sätt omedclhart påbörjas är det antagligt att tiden
för den slutna sjukhusvår<lcn i många fall kan begriinsas.
Det bör sfiledes vara en uppgift för läkare, psykolog eller kurator att vid
samtal med den värdbehövande medverka till en helysning av behovet av
sociala stöd- och hjälpinsatser inom socialtjänsten samt att med den vårdbehövandes medgivande och i samråd med honom tillsammans med socialassistenten planera för fortsatta insatser inom socialtjlinstcn. Framkommer vid sådant samrädsförfarande behov av fortsatt institutionell eller
annan vård efter utskrivning frän sjukhuset och bör denna vård inte lämpligen beredas inom sjukvården, hör insatserna med den värdbehiivandcs
medgivande lämnas inom socialtjänsten.
Det föreslagna samrådsförfarandet kr~iver hög handlingshercdskap hos
socialtjänsten. Detta ställer krav på ökade resurser. Vad giiller sjukhusvården bör samrädsuppgiften i huvudsak kunna läggas på psykologer eller
kuratorer. Organisationen av läkare, psykologer och kuratorer vid de
psykiatriska sjukhusen torde behöva byggas ut.
I frttga om förutsättningarna att nå kontinuitet mellan den med stöd av
LSPV bedrivna vården och de insatser som kan ges inom socialtjänsten
bör också möjligheterna att tillämpa försöksutskrivning enligt 19
uppmärksammas.

~

LSPV
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1.3 Alternativt förslag
Som framgf1tt av vad som sagts tidigare har socialutredningens majoritet
funnit att vi\rdinsatser för dem som misshrukar beroendeframkallande
medel bi)r ges med sti.'>d av sjukvänlslagstirtningen i situationer dt1 samtycke till behövlig vtml inte fiireligger.
Soo::ialutredningen har som ett alternativ lagt fram ett förslag som ansluter till övervligandena i utredningens principbetiinkande. Alternativförslaget omfattas av en minoritet i utredningen.

1.3. I 1:.·11 sw11111a11l1cllle11 lag

So.:ialutredningens alternativförslag - lag med siirskilda bestlimmelser
om värd inom socialtjiinsten - reglerar

s~1viil

fri'1gor om vard i vissa fall av

de underiiriga som av st1dana vuxna. vilkas vtmlbehov har sin grund i
missbruk av beroendeframkallande medel. I fri1ga om de unga hiinvisas till
tidigare avsnitt.
1.3.2 Fiim1.1·ii1111i11gamafiir \'lire/

De erfarenheter som har vunnits vid tillämpningen av NvL liksom all
annan erfarenhet visar att missbruk av alkohol ofta leder till situationer lHir
insatser frt111 samhiilkts sida blir nödvändiga för att förhindra uppkomsten
av skador hos missbrukaren. De sociala skadeverkningarna vid olika typer
av missbruk skiljer sig diirvid i stort inte frfm varandra.

~t1gra

hiiramk skiil

att vid bedömningen giira ;·1tskillnad mellan olika misshruksmedel föreligger tHirför enligt utredningen inte.
Niir den enskilde behöver stöd och hjälp fran samhiillets sida hör socialnlimnden i första hand söka tillgl>dose hehovet i samverkan med den
enskilde och med hans samtycke. Det iir först när behövlig viml inte kan
ges i frivilliga former med stöd av den föreslagna socialtjiinstlagen som
fr11gan om behovet av siirskilda hestiimmelser aktualiserats. Enligt det
alternativa förslaget biir vi1rd med stöd av lagen kunna beredas liven annan
än undemrig
- om han ge1wm missbrnk av beroendeframkallande medel

~ir

i 1riingan-

de behov av vfird och
- utebliven

v~1rd

innebär allvarlig fara för hans hiilsa eller annars mf1ste

antas medföra allvarliga sociala skadeverkningar för honom.
Det är den enskilde missbrukarens behov av v:\rd och i111e - som delvis
är fallet i dag

samhiillsskyddet som skall utgöra grunu for v:-1rd~1tgiirder.

Det ligger emellertid i sakens natur att man mi1ste beakta bl. a. det förhiillandet att missbrukaren utsiitter niira anhörig för allvarlig fara nlir man
bedömer

v~m.lbchovel.

Samhällsskyddct far emellertid inte primär\ u1göra

grund för ätgiirder fran samhiillets sida.
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1.3 .3 Insatsernas art

Övervägande skäl talar enligt utredningens mening mot att anordna en
fortlöpande övervakning mot den enskildes vilja. Utredningen har därför i
det alternativa förslaget inte tagit upp nä.gon motsvarighet till den övervakning som i dag kan anordnas med stöd av BvL och NvL. I stället har
utredningen som en viktig behandlingsresurs angett frivilliga kontaktmän.
Det alternativa lagförslaget anvisar således endast möjligheten att i de
situationer som angivits ovan besluta om värd.
J.3.4 Utredning och ansökan

Med det för socialnämnden angivna yttersta ansvaret följer en skyldighet för nämnden att inleda utredning när åtgiirder från nämndens sida kan
vara påkallade. Bestämmelser om när utredning skall inledas ges i förslaget
till socialnämndslag. Nämnden får under utredningen höra den saken rör
eller annan som kan lämna upplysningar i ärendet. Niimnden bör också
kunna förordna om läkarundersökning. Bestiimmclser om detta har tagits
upp i den särskilda värdlagen.
Även i en verksamhet som i huvudsak skall vila pä frivillig grund kan det
finnas behov av att polisen till nämnden anmäler när någon har omhändertagits enligt LTO eller annars påtriiffas berusad. Därigenom ges nämnden
möjlighet att tillsammans med den enskilde ta upp frågan om behovet av
stöd- och hjiilpåtgärder. Någon motsvarighet till den generella underrättel-

*

seplikt som enligt 10
NvL åvilar polismyndighet bör emellertid inte
skrivas in i den kommande sociallagstiftningen.
Inte heller bör någon motsvarighet till den underrättelseplikt som enligt
10 *andra stycket NvL åvilar läkare tas upp i lagstiftningen.
Socialnämnden skall göra ansökan till länsrätten. som beslutar i fråga
om vården. Förslaget svarar mot vad som nu gäller enligt NvL i fråga om
beslutande organ. Det upptar emellertid ingen motsvarighet till den befogenhet att göra framställning till länsriitten som nu tillkommer polismyndigheten.
Nämnden skall vid ansökan ge en plan över den föreslagna behandlingen. Den skall innehålla en redogörelse för den vårdbehövandes situation.
tidigare vidtagna ."ltgärder och den vard som socialnämnden avser att
anordna.
Det ankommer således på socialnämnden att pröva förutsättningarna för
ansökan till länsrällen. Förändras förhällandena sedan nämnden ingett
sädan ansökan, t. ex. på grund av att samtycke till värden kan ges. bör
n~imnden

kunna återkalla sin ansök<rn. Någon motsvarighet till bestämmelserna i 20 NvL om hinder mot äterkallelse bör således inte tas upp i den
särskilda lagen.

*

1.3 .5 Omedl'llmrt omhiindt'rta!{ande
Den värdbchövande kan behöva tas om hand omedelbart för alt hindra
att han åsamkar sig skada.
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Det iiligger rolisen all i enlighet med ~ LTO. rolisinstniktioncn ( l'I I
och LOH \'idta efter förhiillamlcna avrussade i1tgiirder i dessa fall. S~1dan1
inwirande kan göras si1viil p;·1 allmiin rlats som - i vissa fall - i den
enskildes eget hem. Gerlllm underrättelse frtrn polisen kommer s~1dant
omhiindertagande till Sll<.:ialnii.mndens kiinnedom.
l\11 angivna insatser iir sniivt tidshegriinsade. Förh{11landena kan emellertid vara sildana all liingre tids omhiindertagandc iin vad nyssniimnda
hcstiimmclscr medger erfordras. I dessa situationer uppkommer frägan om
beslut i si1dana fall bör fatlas av socialniimndcn eller - st1som i dag iir rallet
- av rolismyndighetcn. s~icialutredningcn finner pli närmare angivna sk~ll
all rolismyndighet inte hiir ha s;'tdan hcslutanderiitt. Det bör ankomma pä
socialniimnden ensam all s;'1\'iil göra ansökan till liinsriitten som rröva
hehovet av omhiindcrtagande i avvaktan pä Hinsrättens beslut.
Föreligger sannolika sbl för all den enskilde hehövcr vttnl i enlighet
med vad som har sagts förut och kan fansrättcns heslut inte avvaktas pt1
grund av överhiingandc och allvarlig fara rör den vårdhehövandes liv eller
hälsa. bör socialniimmkn kunna besluta om omedelbart omhändertagande.
Niimnden kommer i dessa situationer att föregripa fansrättcns beslut.
Åtg~irdcn vidtas i syfte att innan utredning i ärendet har slutförts tillgodose
omedelbart föreliggande behov.
Det kan emellertid iiven i siLUationcr dt1 utredningen redan iir slutförd
vara nödvändigt alt fatta omedelbart beslut ()m omhändertagande. Nämnden hör sälcdes intill dess frr1g<1n prövats av länsrättcn kunna fatta beslut i
frägan.
Behov av värd som nu sagts uppkommer ofta med kort varsel. Polisens
rätt att i sf1dana situationer fatta omedcll1ara beslut bör uttömmande regle-

*

*

ras i bestiimmelserna i 2 PI. 3 LTO och LOB. Snabba beslut måste
emellertid även socialnämnden kunna falla. Det torde dock som regel inte
vara möjligt all tillräckligt snabbt fä till ständ ett sammanträde med nämnden. varför ordföranden bör kunna svara rör uppgiften att besluta. För att
nå en ändamt\lsenlig arbetsfördelning bör emellertid nämnden kunna utse
annan ledamot alt falla s~1dant beslut.
Vidare bör länsrätten pröva frågan om beslut om omedelbart omhändertagande skall bestå. Sådant beslut bör därför utan dröjsmål och senast
inom fyra dagar underställas länsrättens prövning.
Utredningen framhåller att omhändertagandet bör bli så kort som möjligt. Det bör därför åligga nämnden att kontinuerligt pröva behovet av
omhändertagande och si\ snart det finns anledning upphäva beslutet.
Om nämnden har fattat heslut om omedelbart omhändertagande, bör
den senast inom två veckor komma in med ansökan till länsrätten om värd
enligt lagen. Tvåvcckorsfristen innebär en väsentlig utsträckning av tiden i
förhållande till vad som gäller i dag. Enligt socialutredningens förslag skall
emellertid beslut om omhändertagande underställas länsrätten inom fyra
dagar. Beslutet blir alltså inom kort tid rättsligt prövat.
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Utredningen föreslf1r rqder liven för priivningen i liinsr:itten av m;1l dlir
heslut om ornhiindertagande fatta.'>. Niigra mohvar;mde frister finn., inte i
nu glillande rlitt.
Ar del av utrednings- eller andra sklil omi.ijligt all slutföra utredningen
inom den angivna tiden biir llinsrlillen kunna utstrlieka tiden fiir all ge in
ansökan till fyra veekor.
1.3.6 Hc111dliigg11i11g i lii11.1rcill

Utredningen föreshir att handlliggningen i bnsriitt skall var~1 muntlig.
Linsriitten skall se till att mfilet hlir tillförlitligt utrett. Diirfor ankommcr
det pii rlitten att till förhandlingen bila fiirelrlidare för nlimnden elh:r
annan som genom sin sakkunskap kan bidra till upplysningar i m;det. Det
iir ueksr1 en viktig uppgift för det offentliga bitriidet att medverka till att
mälet blir tillförlitligt utrett.
Enligt FPL:s hestiimmelser frll' riitten vid vite kalla rart. vittne lleh
sakkunnig att instiilla sig till förhandling inför rlittcn. Emellertid saknar
f PL bestiimmclser om hlimtning av part. Det iir en viktig forulsiittning for

att malet skall hli tillförlitligt utrett att rarten iir niirvaramk vid fiirhandlingen. Uinsriittcn bör dlirför kunna förordna om hiimtning av lredskande
rart till förhandlingen.
Mål där den enskilde lir omhändertagen hör som regel komma under
llinsriittens bedömande inom en vecka frfin det ansökan inkom frt111 nlimnden. Utredningsskiil kan emellertid göra det niidviindigt att förHinga denna
tid med ytterligare högst en veeka.

1.3.7 Lii11src'ittc11.1 hes/111 <1111 1·,/rd1ide11
Sol·ialutredningen har i fräga om barn och ungdom som huvudregel
föreslagit att värd utan den enskildes samtyeke inte bör fä rägä llingrc lid
lin tre månader. Samma begränsning av vånltidens Hingd skall enligt förslaget gälla för dem som bereds vård pä grund av missbruk av beroendeframkallande medel.
Den tvångsvis anordnade värden skall syfta till att skapa förutsättningar
för fortsatta insatser i frivilliga former. Den bör vara ett led i en behandling. Med inriktningen på frivillighet i behandlingsarbetet lir det viktigt med
korta omhändertagandetider. Den tv<'tngsvis anordnade vtirden biir så snart
som möjligt överga i behandling under frivilliga former och i den enskildes
egen miljö.
Uinsrätten bör i sitt beslut ange en längsta tid for vtirdcn. Stldan tid far
som nämnts inte överstiga tre månader. Kan vårdbehovel inte tillgodoses
under den tiden och inte heller fortsatt vård i frivilliga former anordnas,
ankommer det på socialnämnden att på nytt ansöka till

länsr~itten

fortsatt vård. Ansökan skall kunna göras under pågående vård.

om
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1.3.8 Vaf..stiillighet

111·

h('s/111

Man kan riikna mC'd starka meningsmotsiittningar mdlan dC'n C'nskilde
och niimndcn om Himpligheten av tvrmgsiHgiirder. Genom bC'sviir wrde
frågan ofta komma under högre instans prövning. Lagen bör diirfor inte
anvisa omedelbar verkstiillighet. I stället bör Hinsriitten i varje siirskilt fall
pröva om beslutet biir verbti\llas omedelbart.
Soöalniimnden bör svara for verks@ligheten av Uinsri\\lens beslut. Det
itligger enligt förslaget niimnden att sliviil före som efter rättens beslut sörja
för att den enskilde fär behövlig värd.
Uinsriittens beslut innebär att niimnden bemyndigas att anordna värd
även utan samtycke av den som berörs av detta. Det ligger i sakens natur
all niimnden ensam skall fä avgöra om den vill utnyttja det givna bemyndigandet eller inte. Uppkommer efter fansrättens beslut förutsättningar for
frivilliga insatser. behöver det givna bemyndigandet inte utnyttjas.

1.3. 9 \/årdens innehåll
Med länsrättens beslut följer en rätt för socialnämnden att bestämma hur
vården skall anordnas och var den vårdbehövande skall vistas under
vårcltiden. Nämnden för bl. a. besluta om den institutionella vård som den
finner nödvändig. Vinner nämnden att fortsatta instttser efter institutionsvistelse kan göras för den enskilde i hans eget hem. får nämnden besluta
därom. Nämnden är emellertid oförhindrad att under den i fänsriittens
beslut angivna tiden pä nytt förordna om vård vid institution.

1.3. JO Be.1Tiir
Eftersom srn.:ialnämnds beslut om omedelbart omhändertagande skall
underställas länsrätten behövs ingen besvärsrätt över nämndens heslut.
Att talan far föras mot länsrättens beslut framgär av 34 § .första stycket 3

FPL.
Beslutanderätten i fråga om anordnande av vård utan den enskildes
samtycke skall tillkomma länsräUen. Mol fänsrättens beslut får talan föras
genom besvär i enlighet med 33 § FPL.
Sedan länsrätten fattat beslut om värd åvilar ansvaret för vården nämnden. När ändamålet med vården har uppnåtts, skall vården förklaras
avslutad. Nämnden bör också vara skyldig alt på begäran av part pröva om
värden skall fortgå eller inte. Mot nämndens beslut i sådan fråga bör talan
kunna föras genom besvär.
Utredningen har med beaktande av de korta vårdtider som det här är
fråga om ansett alt besvärsrätt inte bör föreligga när det gäller beslut om
vårdens utformning.
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2 LSPV-gruppens förslag
2.1 Grunder för intagning
Översynen av LSPV har foimst giillt möjligheterna att öka rättssiikerheten för patienterna. Gruppen har n:dovisat sina övervtiganden i ett förslag
till en ny lag om viss psykiatrisk vard.
Gruppen konstaterar att de administrativa frågor som nu regleras i 1
hiinger nära ·samman med bestämmelserna om utskrivningsnämnderna i

*

2

*. Gruppen föresli\r dföfi.ir att dessa besfammelser skall sammanföras till

en paragraf. Enligt förslaget skall diirför bestämmelser om de tillstånd som

*.

*

kan motivera vård enligt lagen tas in i l
medan i 2 tas in hestiimmelser
om var varden far beredas.
LSPV-gruppen föreslt\r att psykisk sjukdom skall behållas som grund för
lagens tillämpning. Med psykisk sjukdom avses därvid. liksom i nuvarande
lag. iiven sådan psykisk abnormitet som·intc· är psykisk sjukdom och som
inte utgörs av hämning i förståndsutvecklingen.
Värd enligt lagen hör inledas med intagning pti institution som meddelar
sluten vård. dvs. dygnsvt1rd. Diiremot bör enligt gruppens förslag begreppet sluten v~ird inte. som i nuvarande lag. vara styrande för lagens hela
tilliimpningsområde. Hänsyn hiir tas till den psykiatriska vårdens utveckling mot öppna värdformer. Gruppen föreslhr att i stället huvudindikationerna skall förstärkas genom föreskrifter om art och grad. Detta kan ske
genom att i lagen anges att värd för hcredas endast om den 1ir nödviindig
med hlinsyn till sjukdomens art och grad.
Lagens tillämpning skall enligt förslaget fortfarande knytas till frttgan om
behovet av psykiatrisk vän.I. Det förekommer emellertid psykiska sjukdomar som medför hristande sjukdomsinsikt hetriitfande somatiska värdbehov. Också annan vård iin psykiatrisk bör diirför kunna komma till stånd
enligt lagen. Arhetsgruppen föreslår att den nödvändiga avgriinsningen i
fraga om vård enligt lagen skall tas in i de besrnmmelser som reglerar
möjligheterna att vidta t vängsvisa värd- och behandlingst1tgiirder.
Liksom enligt nuvarande lag bör vård kunna meddelas patienten oberoende av hans samtycke. Detl<l innehiir att den vårdbchövandcs uppfattning
om vården i och för sig inte behöver inhämtas. Detta hänger samman med
att det vid vissa sjukdomstillstånd saknas förutsättningar att inhämta den
enskildes medgivande.
De nuvarande specialindikationerna anger huvudsakligen två grunder
för vård enligt lagen. nämligen dels förekomsten av ett vårdbehov som den
enskilde inte själv kan tillgodose, dels samhällsskyddet. LSPV-gruppen
anser att en uppdelning i lagen efter dessa huvudgrunder p{1 ett klarare siitt
skulle ange skälen för ett tvångsingripande. Det skulle innebära att till den
första gruppen fördes de nuvarande al- och cl-indikationerna och den del
av bl-indikationen som avser farlighet för eget liv, medan den andra
gruppen omfattade i'lterstående del av b)-indikationen och dl-indikationen.
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Nuvaninde a)-indikationen innehåller uttrycken "saknar sjukdomsinsikt" och "uppenbarligen lir ur stånd att rlitt hcdöma sitt värdbchov".
Sistnlimnda uttryck tar sikte pä den som missbrukar narkotika. Enligt
gruppens mening hör i stället som sammanfattande heskrivning anvlindas
att den enskilde inte rätt förstår sitt behov av värd. Beroendet av narkotiska medel behöver enligt gruppens mening inte anges siirskilt.
Det andra ledet i nuvarande al-indikation är att tillständet kan påverk<ts
eller lindras genom vården. Gruppen föreslår ingen iindring i detta.
De indikationer som gruppen föreslår omfattar liven situationer da den
sjuke lir farlig för sitt eget liv. Detta fall hehöver dli1for inte anges slirskilt.
Detsamma gäller det fallet att den psykiska sjukdomen medför en ;dimlin
hjälplöshet. Utmlirkande för de fall som har angetts nu lir att paticnkn har
h1istande insikt om sitt vård behov. Det bör enligt gruppen ocksti fiiruhlittas att värden leder till att patienten fttr sitt tillständ fiirblittrat eller i vart
fall att hans tillstånd förslimras om vården utehlir.
Den andra indikationen enligt gruppens förslag kan siigas beskriva beteenden riktade mot omgivningen. Den bestär i dels farlighet mot annan
person, dels grovt störande beteende gentemot andra personer. I dessa fall
behöver patienten inte ha liristande insikt om sitt vf1rdbehov. 1nte heller lir
det nödviindigt att föreskriva visst resultat av vtll"den.
Gruppen föreslår att det siirskilda behörighetskrav som nu linns för att
utfärda värdintyg skall slopas. Bedömningen av de indikationer som gruppen föreslår är enklare att göra. Bristande värdinsikt lir säledes Hittarc att
konstatera än bristande s_iukdomsinsikt.
Enligt de bestämmelser som gäller nu kan ocksf1 llikare under utbildning
utfärda intyg. Gruppen anser att en skiirpning behövs och fi\rcsbr all som
villkor för att utfärda handling för intagning ~kall glilla att ILikaren Lir
legitimer.id. I vissa undantagsfall bör dock socialstyrelsen kunna meddela
dispens.

2.2 Organisatoriska förutsättningar
LSPY tilliimpas endast på psykiatrisk klinik vid sådant lasarett som
avses i 6 § I mom. SjvL. Gruppen framhäller att huvudprincipen för att
lagen skall kunna tillämpas pä en institution bör vara att den har behövliga
resurser för den behandling som skall meddelas. SL1dana resurser för generellt sett förutslittas föreligga pä psykiatrisk klinik. För vissa

till~tttnd

föreligger tillräckliga resurser i begrlinsad omfattning vid andra vlirdinstitutioner. Lagen bör diirfiir kunna tilliimpas iiven diir. Mer av;111ccrnd
psykiatrisk behandling biir emellertid inte ske pä ett sjukhem. (]ruppen
framhåller att frägan om vid vilken institutinn värden ~kall bedrivas bör
bedömas med hänsyn till patientens tillständ. Hlirigcnom vinner man en
bättre samordning med den somatiska vården.
Vård med stöd av lagen bör liga rum på institution dlir SjvL lir tilllimplig
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och vid statens sjukhus. Enligt LSPV-gruppen bör man också överviiga en
tillämpning av lagen på sjukvärdsanstalter för vilka regeringen enligt 2 § 2
mom. SjvL föreskrivit att SjvL helt eller delvis skall gälla. Motsvarande
bör ocksä gälla i fräga om st1dana sjukhus som jämlikt 32

*SjvL drivs av

kommun som tillhör landstingsomräde. Lagens tillämpning skulle slutligen
ocksa kunna komma i fraga vid vissa stora och välutrustade enskilda
vårdhem. om vårdhemmet har överläkare i psykiatri och även i övrigt
resurser som motsvarar vad de landstingsdrivna sjukhusen har. Gruppen
föreslår att regeringen skall ges rätt att bestämma om lagen skall vara
tillämplig pä viss vårdinstitution som inte lir sådant sjukhus som avses i 2 ~
I mom. SjvL.
LSPV-gruppen har övervägt att göra lagen tilHimplig även i öppen vård
men funnit starka skiil tala mot det. Gruppen framhaller emellertid att
frägan kan fä en annan lösning som en följd av den pagående utvecklingen
av den öppna vården.
För att LSPV skall kunna tillämpas pa en institution krlivs att det finns
en överhik:.r•' i psykiatri. Denna föreskrift bör enligt förslaget bi be hällas
som huvudpnn.:ip.
LSPV-gruppen föreslår att huvudprincipen skall kunna frångås i de fall
lagen skall tilliimpas for psykiatrisk vård vid annan än psykiatrisk klinik.

t. ex. somatisk klinik vid lasarett eller sjukhem för psykiskt sjuka. Enligt
förslaget skall ti!Himpningen av lagen kunna överlåtas till den psykiatriska
konsultverksamhet vid lasarett som normalt utgar från lasarettets psykiatriska klinik. En sådan konsult måste. framhåller gruppen. vara särskilt
kunnig i psykiatri. Niirmare bestämmelser om vilken kompetensnivå psykiaterkonsulten skall ha bör ges i tilliimpningsföreskrifter. I lagen bör
endast anges att bestiimmelserna om en läkare och överläkare iiven gliller
läkare som har fått särskilt uppdrag att svara för tilliimpningen av lagen.

2.3 Förutsättningar för intagning
Enligt LSPV initieras intagning genom ansökan. Men den viktigaste
handlingen för bedömningen av intagningsfrågan är vårdintyget. och lagen
innehåller utförliga bestiimmelser om hur läkarundersökning skall utföras
och intyg uppriittas. Ofta föreligger vårdintyg redan då ansökan görs.
Detta beror på att den som enligt lagen formellt har riitt att göra ansökan
llfta saknar personlig kiinnedom om den som ansökan avser. Den särskilda
ansökningshandlingen har enligt LSPV-gruppen hiirigenom kommit att ses
som ett onödigt komplement till den avgörande medicinska utredning som
skall redovisas i vårdintyget.
Gruppen framhåller att ansökan inte har n::\gon självstlindig betydelse.
Något personligt ~tällningstagande av den som utfärdar ansökan krävs
inte. Gruppen föreslår därför att den formella föreskriften om ansökan i
LSPV skall upphävas.
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Ett v~irdintyg innefattar ofta sv<'1ra och grannlaga medicinska hediimningar som stiiller krav pä god psykiatrisk e1farenhet. Det iir enligt gruppen
dii1för ett önskcmiil att vt1rdintyg endast skall utfärdas av liikare som har
specialistkompetens i psykiatri. Ett sådant krav vore emellertid inte fiirenligt med behovet av att utan driijsmäl kunna fa ett vtirdintyg. Bl. a. med
hiinsyn till all ut länd ska hikare kan tjiinstgöra i landet hör en dispensmi.)_jlighet frtm behörighetskravct allljiimt finnas. Möjlighet bör emellertid inte
föreligga for fakare under utbildning all utförda intyg. Intyget iir att betrakta som en kvalificerad remiss. Gruppen föresli)r som heniimning psykiatrisk värdremiss.
Yärdremissen skall enligt förslaget liksom nu inneh~illa uttalande att
sannolika sbl föreligger fi.ir all den som vårdn.:missen avser lider av
psykisk sjukdom. Vidare skall uttalas att vttrd pt1 sjukhus iir nödviindig
med hiinsyn till sjukdomens art och grad och till ntigon av eller btida de i I ~
angivna omstiindighcterna. Yt1rdremissen skall också innehtdla en redogörelse för sjukdomen och de omstiindigheter i öv1igt som föranleder vimlbehovet. Yårdremissen bör slutligen också innchftlla uppgift om vem som har
taµit initiativ till remissen. Psykiatrisk vtmlremiss som skall anviindas som
undt:rlag för intagningsheslut för enligt förslaget inte vara utfärdad tidigare
iin fjorton dagar före beslutt:l.
Gruppen föreslår ingen ändring i fråga om polismyndighets riill att
omhänderta psykiskt sjuka i vissa farlighetsfall. I stiillet för en skyldighet
för polisen all utfärda ansökan föreslår grnppen all i lagrummet anges att
polisen skall vidta anstalter for den sjukes intagning pft sjukhus 18 ~).

2.4 Jäv m. m.
Med hänsyn till den annorlunda juridiska ställning som remissen fär
enligt förslaget anser gruppen all FL:s j~ivsregler bör gälla niir remiss
utfärdas. Enligt 5 ~ FL fär den som iir jiivig vidta ätgiird som inte utan
urpskov kan ombesörjas av annan.
Enligt LSPV är det inte möjligt för läkaren att själv utfärda vårdintyg för
intagning på egen klinik. Trots att läkaren häst känner patienten måste han
he någon annan läkare vid vårdcentralen, som dessutom inte kan antas
besitta specialistkunskaper i psykiatri. att utfärda värdintyget.
Gruppen föreslår nu att intagning skall kunna ske även om intyget lir
utfärdat av läkare som tjänstgör vid den klinik där intagning sker. Eftersom
nämnden föreslås få en vidgad kompetens (se avsnitt 2.8.1) kommer detta
enligt gruppen inte att medföra någon begränsning av rättssäkerheten.

2.5 Intagning
Intagningen bör enligt gruppens förslag i första hand ske på psykiatrisk
klinik vid lasarett. Endast en sådan klinik kan antas ha sädana resurser att
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p;iticnkns tillstand od1 vi1rdbdwv kan giiras till förcm;tl l"iir en adekvat
mediL·insk utredning. Efter en sitdan utredning kan patienten eventuellt
föras iiver till annan viirdinsti1util1n inom sjukvardsorganisatil•llL'll. t. ex.
sjukhcm ..Är det fri1ga lllll r(•Jan utredda fall eller patienll'r vars viirdhclwv
redan tidigare iir kiinda. t. ex. vid en ;1tcrintagning kort tid efter cn utskrivninl:!. bör intal:!ninl:!en kunna ske direkt till den vi·1nlinstitutillll S(lfll skall
svara för vanten.
Ibland hehi.ivcr pctticnlen vid intal:!ninl:!en iivcn kropp-,-,jukv;·ird. I s;1dana
fall lH.:h siirskilt om det somatiska vlirdbchovel iir akut hiir cnlil:!t l:!ruppcn
intal:!ninl:!en kunna ske dirl'kt till somatisk klinik.
De rnw111i~aturiska fö1-h:illandcna inom sjukv;1rdcn iindr;1s stiindigt.
Ciruppen framhiillcr all för Jen psvkiatri-,ka sj11kviirdcn k;111 man förutse en
(lmstrukturerinl:! l:!enom ;1tt vissa delar av de psykiatrisk;1 lasaretten ombildas till sjukhem. Siirskilda bestiimmelscr om var inlal:!ninl:!en skall fa ske 11tiiver kravet pit att det finns en psykiater som ansvarar fiir intal:!ningsbeslut och vfird enligt lagen - bör diirfiir inte tas in i lagen. Stidana föreskrifter kan i sliillel meddelas gcnom tilliimpningsfi.ireskrifter till lagen. Det blir
lHitigenom möjligt all pi\ ett smidigt siitt anpassa denna fr;lga till utvecklingen inom vardomrädet.
I.SPY-gruppen föresltir som framgrir av del följande att niimndcn skall fi"t
viisentligt utökade uppl:!ifter i syfte all ni'1 en biittrre riillssiikerhet vid
intagning. HI. a. fiireslf1s niimnden fä en tillsynsfunktion. Med denna hiir
förenas en skyldighet för överliikaren all unJerriitta niimnden om samtliga
intagningar som sker med stiid av lagen. En sädan underriittebe ger niimnden möjlighet alt fä insyn i va1je enskilt iirende.
Niimnden bör vidare enligt förslaget iiverta den prövning som 1111 enligt
9 ~ LSPV i\ligger överläkaren. Blir utskrivning aktuell redan innan niimnden prövat ärendet, skall överläkaren enligt

för~laget

med vissa undantag

ha riitt att besluta om utskrivning.
Utredningen föresltlr alt niimnden skall pröva frtil:!an om intal:!ning senast
inom 14 dagar fri:ln dagen för intagning. Den siirreglering som nu giiller för
farlil:!hetsfallen kan diirvid utgti.
Finner niimnden all patienten kan beredas vi\rd med stöd av lagen men
att värd pti sjukhus inte är nödviindig. skall niimnden pröva om förutsiitlningar för utskrivning pti försök fiireligger.
En av grundprinciperna för LSPV är att patient som har tagits in frivilligt
enligt SjvL för psykiatrisk vård inte fär föras över till LSPV-värd. Om st1
skall ske måste patienten först utskrivas och därefter lämna sjukhusomr[1det. Denna bestämmelse har utsatts för omfattande kritik. Bestämmelsen
har bl. a. ansetts fä till följd att antalet LSPV-intagningar blivit onödigt
stort.
LSPV-gruppen föreslår nu all det skall vara tillåtet att föra över patienten till värd enligt den särskilda lagen när patientens tillstånd har försiimrats sä att sådan vård inte kan undvaras. Det skall ankomma på den
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värdansvarige hikan:n all llppr;itta en remiss. Intagning kan lfärefter ske
för varu enligt lagen. Samtidigt skall det enligt förslaget gä en anm;ilan till
niimndcn som inom den angivna tidsfristen skall pröva intagningen.
Nuvarande regler för intagning av N-fall hör enligt arbetsgruppens förslag i princip behållas. Med h;insyn till att det h;ir föreligger ett av Hikare
konstaterat v~1rdbehov hör intagning pf1 sjukhus ske sä fort som möjligt.
Enligt gruppen bör domstolen ges möjlighet att förordna om limedclbar
verkstiillighet.

2.6 Bestämmelser om patienten
2 .6. I Niimndens yttrande
Enligt SjvL:s regler svarar Hikaren för vården. Det skulle innehära ett
betydande avsteg från de principer som gäller för sjukvarden i landet, om
detta ansvar skulle övertas av t. ex. en nämnd. Avgörande skiil talar enligt
grnppens mening därför för en principiell arbetsfördelning mellan liikare
och nämnd. Denna inneh;ir att läkaren skall anwara för vården och behandlingen och nämnden för de åtgärder som iir av mer juridisk eller
fmmell natur och för tillsynsuppgifter.
Den slutliga bedömningen av vårdbehovet skall ske i nämnden. Tvångsvis meddelad behandling bör därför inte komma till stånd innan denna
prövning har skett. Kan behandlingen inte uppskjutas utan allvarligt men
för patienten, bör den dock enligt förslaget kunna genomföras redan innan

*

niimndens prövning har ägt rum \ 14 andra stycket).
Behandlingen kan i vissa fall vara förenad med risker för allvarliga
komplikationer. Utgången av en somatisk behandling kan vara oviss. Risk
för biverkningar av medieine1ing kan föreligga.
Om det finns risker av dt:tta slag och patienten pi'l grund av sitt tillsti'lnd
inte kan antas rätt förstå riskerna, för enligt LSPV-gruppens förslag behandlingen inte genomföras innan nämndens yttrande har inhämtats. Detsamma skall gälla om patienten motsätter sig behandlingen. Är det fräga
om ett tillstfind som kräver omedelbara åtgärder. fär läkaren vidta nödvändiga åtgärder utan att höra nämnden. I sådant fall skall nämnden underrättas. Läkaren bör även när skyldighet därtill inte föreligger kunna v~inda sig
till nämnden för att inhämta nämndens mening i tveksamma fall.

2.6.2 Behandlingsplan
Gruppen föreslår att de anteckningar som oftast görs om patienten
journalen om patientens tillstånd etc. skall sammanföras och systematiseras till en behandlingsplan. Planen bör innehålla överväganden rörande
sjukdomens natur, redogörelse för den behandling som patienten skall
genomgi'l, en bedömning av den kommande utvecklingen av patientens
tillstånd och längden av den fortsatta vårdtiden samt i övrigt uppgifter av
väsentlig betydelse för patientens vård. Planen skall därefter överlämnas
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till n~imnden. Avsikten är att niimnden skall gä igenom hchandlingsplanen
och om den finner det befogat i sin egenskap av tillsynsmyndighet diskutcc
ra planen med överläkaren eller anmäla ev. missförhållanden till lämplig
myndighet. Planen hör upprättas och inges s11 snart det har konstaterats att
vårdbehovet inte blir kortvarigt. Överläkaren svarar för att hehandlingsplanen fortlöpande htllls aktuell. När prim.:ipiella ändringar sker. skall
delta anmälas till nämnden.

2.6.3 Patientens

mi~jliRlll'fer

att 1·ii11ila siR till 11iim11de11

Patienten har ofta ett stort behov av att kunna vända sig till n{1gon för att
fä upplysningar eller för att fä tillfälle att diskutera olika behandlings11tgärder. Ett sädanl samrädsorgan bör vara fristående från sjuk värden.
LSPV-gruppen föreslär nu all patienten skall ges möjlighet att vända sig
till nämnden om han vill ifrägasätta viss ätgärd eller föreskrift. Nämnden
skall i första hand se till att patienten pä lämpligt sätt upplyses om skälen
till ätgärden eller föreskriften. Om det visar sig lämpligt eller nödviindigt.
kan nämnden hålla en siirskild överläggning d~ir patientens problem diskuteras. Mt~jlighet bör finnas för patienten att själv närvara vid sådan överläggning.

2.6.4 Gra11sk11i11R a1· hrc1·

111.111.

LSPV-gruppen har funnit att bestämmelser om brevgranskning inte kan
undvaras. Sädan ätgärd bör fa vidtas endast om särskilda sbl föreligger.
Beslut hör fattas av nämnden på ansökan av överläkaren. Överläkaren hör
ha möjlighet att företa åtgärden i avvaktan pt1 nämndens beslut. om det är
nödvändigt med hänsyn till omständigheterna.
Gruppen föresltir det tillägget till nuvarande regler att brev till den som
har förordnats till offentlig försvarare för patienten inte skall fä kvarh11llas
eller granskas.

2.7 Utskrivning
Frtlgan om utskrivning hör liksom nu i första hand prövas av överläkaren och i vissa fall av niimnden. Enligt förslaget bör nämnden besluta om
utskrivning av patient som har tagits in p~1 grund av domstols förordnande.
av patient som i samhand med intagning eller under p~lgående värd har
bedömts eller visat sig vara farlig för annans personliga slikerhet och av
patient som vid intagningen vardadcs i annan ordning oberoende av eget
samtycke. l'<ämndcn bör enligt förslaget kunna delegera sin beslutanderätt
till överläkaren.
Överläkaren kan enligt förslaget hänskjuta fräga om utskrivning av viss
patient till nämnden. Nämnden får ocksä. om den finner att förutsättningar
for att hereda patient fortsatt värd inte längre föreligger. skriva ut patienten även om beslutet enligt vad förut sagts skulle ha fattats av överläkaren.
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Enligt nuvarande regler iir niimnden inte skyldig att pröva ansökan om
utskrivning flirriin tre mtrnader efter prövning av tidigare ansökan. Denna
tid finner LSPY-gruppen för lfing och foresl1\r att den skall siittas ner till en
mt111ad. I övrigt fi:iresli"is inga iindringar i utskrivningsreglerna.
LSPV-gruppen fiireslilr en utvidgad anviindning av försiiksutskrivning. I
de fall en stegvis utslussning i samhiillet hedöms nödviindig hiir forsöksutskrivning kunna anvlindas för att minska tiden för sjukhusvistelsen och
for att i ett tidigt skede 11·iina patienten att klara sig ute i samhiilkt.
Gruppen framhftller att en verksamhet av detta slag krliver en viil uthyggd
öppen vftrd.
Det har förekpmmit att en patient varit utskriven pti försiik under li1ng
tid utan att han s;untidigt har fött behandling som motiverat denna v!1rd. I
syf"tc att ge niimndcn en vidgad insyn har LSPY-gruppen föreslagit att
utskrivning pä försök inte fär pägfi liingre tid iin ett ar i följd. D;irefter skall
niimnden besluta om forliingning. Har den liingsta tiden för utskrivning p[1
försök gätt till iinda utan att fiirliingning har skett. skall patienten betraktas
som slutligt utskriven.

2.8 Psykiatriska nämnden
Utskrivningsniimnden har nu i princip tvi't olika slags uppgifter. ni.1mligen
att vara dels hesviirsinstans vid hesviir i.iver iiverliikares beslut i frf1ga om
intagning. permission. utskrivning pä fiirsök och utskrivning. dels första
instam. i fraga om permission. utskrivning ptt försök och utskrivning av
vissa patienter. LSPV-gruppen finner att nämndens stiillning bör iindras
och dess arhetsuppgifter vidgas. Nämnden bör sftledcs medverka i hcslut
som riir olika riittssiikerhctsfri"igor för patienterna och som hiingcr samman
med tv{111gssituationen. Niimnden bör ocksti histä och hjiilpa patienter 1
riittsliga m:h andra fr;)gor och ha tillsyn över lagens tilllimpning.

2 .8. I Nii1111ulc11.1 hes/111.1:fi11d1io11a
Nämnden prövar hehovct av fortsatt vi1rd
I syfte att förstiirka rlittssiikerheten vid intagning föresbr gruppen all
niimm.len skall överta den prövning av hehovet av fortsatt vard som överhikaren nu fattar enligt 9

* LSPY. Eftersom samtliga intagningar dlirigcnom

kommer att prövas av

n~imnden.

blir det som har framgt1tt tidigare miijligt

all li1ta intagningsfäkaren sjmv uppr~itta och komplettera intagningshand-

lingarna. Det blir ~i ven möjligt att med biheh;11len
en patient fri111 frivillig psykiatrisk värd till

v~ml

r~it tss~ikerhet

föra iiver

enligt den särskilda lagen.

Permission m. m.
När det giiller permission. utskrivning pit försök och utskrivning föresli1s
n~imnden

lertid

fo samma heslutsfunktilHler som f. n. Enligt förslaget bör emel-

n~imnden

kunna delegera

beslutander~illen

till överläkare. I syfte all

Prop. 1979/80: l

273

hereda nämnden insyn i iiremkn om försöksutskrivning föreslr\s all niimnden skall ges hefogenhet all besluta om förHingning av försöksutskrivning
efter en viss bestämd längsta tidpunkt. Nämnden föreslås även kunna ex
ofticio besluta om utskrivning och utskrivning pf1 försök i samtliga fall.
alltså även i de fall delta beslut ankommer pä överläkaren.
Med hänsyn till den väsentliga inskrlinkning i patientens rättigheter som
brevcensur innebiir. föres Iar gruppen att beslut i säd ana frägor skall fattas
av niimnden.

F. n. föreligger en underriillelseskyldighet enligt olika förfallningar så
snart nt1gon tas in fi.ir vård med stöd av LSPV. Sådan rapportering sker
ofta på rent formella grunder. Grunden för rapportering bör emellertid
enligt gruppen vara den enskilde patientens tillstånd. Beslut om rapportering skall ske eller inte bör fatlas av niimnden efter anmlilan från överliikaren.
Nämnden som diskussions- och samrådsorgan
I syfte att vidga patientens möjlighet till insyn i vården föresl:'ls att
paticnltn skall ges möjlighet all i nlimnden diskutera vårdfrägor med
överHikaren och annan berörd personal.
Under vfirden kan uppkomma avgöranden som är svära ur etisk synpunkt. Det kan vara fråga om mediciner som ger biverkningar eller om
kirurgisk operation med oviss utgång. Patientens tillstånd kan vara sådant
att han inte sjiilv kan ge sina synpunkter på behandlingen. I nu angivna fall
föreslår gruppen som har niimnts förut att nämnden skall yttra sig innan
Hikaren vidtar 1\.tgärden i fråga. si\vida det inte är fråga om akuta fall. Innan
nämnden avger sitt yttrande skall den ha företagit utredning och bl. a. hört
erforderlig medicinsk sakkunskap. Det skall enligt förslaget vara möjligt
för läkaren att ocksfl i andra fall hiinskjuta en svärbedömbar vard- och
behandlingsfråga till nämndens avgörande. Även frågor av icke medicinsk
karaktär. som t. ex. besöksförbud och omhiindertagande av patientens
privata medel eller annan egendom, föresli1s kunna bli diskuterade i nlimnden.
Niimndcns tillsynsuppgifter
!\1cd de arbetsuppgifter som bör åvila nämnden är det enligt LSPVgruppen naturligt all nämnden fl'lr en slirskild tillsynsfunktion. Niimndens
arbete i delta sammanhang kommer att utgöra en förstärkning av den
tillsynsverksamhet som t1ligger socialstyrelsen. för att kunna fullgöra denna tillsyn skall enligt förslaget samtliga intagningar och utskrivningar sä
fort de har företagits anmälas till nämnden. Hos nämnden skall vidare
finnas en förteckning över dem som vårdas enligt lagen. Delvis som en
följd av tillsynsfunktionen hör nämnden även ha möjlighet all själv hcsluta
om I. ex. en utskrivning. Även niimndens granskning av hehandlingsplanen, yttrande i hehandlingsfrågor eller möjlighet all fä en överläggning
till st:'lnd i vissa andra frf1gcir får ses som utflöden av tillsynsfunktioncn.
18
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Nii11111dc11.1 s111111111111.1·ii1111i11g

Gruppen har med hiinsvn till de ;·111dradc arhcts11ppgifter slim hiir tillkomma niimnden ansett att niimnden bör fiirstiirkas med psykologisk och
social expertis. Antalet ledamiiter i niimnden hik sftledes enligt förslaget
utiikas till fem. Med hlinsyn till att social problematik nfta filrekommi:r
hetriilfondc p;1ticn1ern;1 iir del :111gel;igel alt mins!

t'll

a\' niimndkdamiiterrw

besitter social kunskap elli:r erfarenhet. Gruppen framhtillcr all man hiirigenom för ökade miijlighi:tcr rill samarbete med di:n kommunala socialvfirden. Behövs hiiruti.iver i nilgllt fall siirskild sakkunskap i niimndcn.bi.ir
liimplig person kunna knytas till niimnden. Ledami.iterna hör pti samnw
siitt som i dag utses av regeringen.
Niimnderna hiir liksom nu vara statliga myndigheter. Med hiinsyn till de
vidgade arbetsuppgifter som niimnderna fliresh'1s fö kan det hli aktuellt att
inriitta !ler niimndcr. Om det anses behövligt. skall niimnd kunna dubbleras vid ett och samma sjukhus.
Niimnderna bör ges egna kanslier förlagda till det sjukhus inom det
geografiska område diir merparten av patienterna finns eller den huvudsakliga verksamheten kommer att bedrivas. För att kunna nä behövlig snabbhet i besluten hör iircnden av mindre vikt kunna avgöras av en mindre del
av niimnden. bestficnde av tre ledamöter. Ordföranden hör ges möjlighet
att fatta interimistiska beslut.
Med de ~mdrade arbetsuppgifter som enligt det anförda skall ankomma
på nämnden har den nuvarande beteckningen ansetts mindre adekvat.
Gruppen föres!ar att niimndcn i fortsättningen skall betecknas psykiatrisk
nämnd.

2.9 Centrala ps)·kiatriska nämnden
Gruppen föreslår inte någon principiell ut vidgning av den nuvarande
psykiatriska nämndens sammansättning eller arbetsuppgifter. I analogi
med den föreslagna benämningen på den lokala nämnden har gruppen
föreslagit att överinstansen skall benämnas centrala psykiatriska nämnden.

2.10 Besvär
Prövningen av läkares beslut om intagning sker på begäran eller ex
officio av psykiatrisk nämnd. Besvär anförs först över nämndens beslut.
Även vid prövning i centrala psykiatriska nämnden av det definitiva intagningsbeslutet prövas förutsättningarna för överläk.arens intagningsbeslut.
Enligt LSPV-gruppens förslag har bestämmelserna om överläkarens rätt
att fä utskrivningsnämndens beslut underställt den centrala nämnden utgått. I övrigt svarar gruppens förslag beträffande besvärsreglcrna mot vad
som gäller nu.
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Dt' nuvaranJe reglerna om hesv;irstid kan v:·illa sv:irighl'lcr. (irnrrcn
t!iresbr all be.-;\·iir .-;kall f;'1 fiiras under lkn lid ratienlen \ i1rd;1s med stiid ;iv
lagen samt under en tid av tn: veckor dkr dagen fiir utskrivningL'll.

3 Fi)rslag a,· 1971 ars utredning om behandling av
kande

ps~·kiskt

ani-

J. I Inledning
Kommitten har haft 1ill uppdrag att giira en allsidig iivcr-;yn a\· r;1fiiljderna för psykiskt avvikande lagövertr;idare lll:h all i samband d:inm:d
slika komma till riitla med bristerna i det r:iltspsykiatriska undersiikningsv:isendct. Kommitten redovisar i sitt bet;inkande tSOll 1977: ~3l Psykisk!
stiirda lagiiverträdare förslag till ändringar i pMiiljdssystemet od1 i samband diirmed förslag till iindringar i LSPV.
Den följande redovisningen av kommittens förslag beri.ir i första hand de
ändringar som kummitten föresbr i LSPV.

J.2 Brottsbalkens bestämmelser
3.2. I Pt!/i>{idt·n
I 31 kap. 3 * och 33 kar. 3 *brottsbalken tBrH) ges hestiimmebn om
päföljd för den som har begtitt brott "under inllytande av sir111essj11kdlHll.
sinncsslöhet eller annan själslig abnormitet av st1 djupgi1ende natur.att den
mi1ste anses jämställd med sinnessjukdom'·. För s~1dant brott för enligt 33
kap. 3 * inte tillämpas annan pMöljd än överlämnande till s~ir~kild Vill'll.
höter eller skyddstillsyn. Kan den som har beg!1tt brottet beredas vitrd med
slöd av LSPY. for riitten. om behov av shdan v!ird föreligger vid domstillfi:illet. förordna att han skall överliimnas till sluten psykiatrisk v~1rd. Om
gärningen inte har hegätts under intly1ande av sinnessjukdom. sinnesslöhd
eller annan abnormitet far dock päföljdcn överlämnande tilmmpas endast
om särskilda skäl föreligger. Har störningen uppkommit efter brottet~
begäemk, kan alltsf1 förordnande om överHimnamle till sluten psykiatrisk
vård meddelas endast om särskilda skäl föreligger.
Kommitten framhtlller att det inte rader nagon enhetlig uppfattning om
när abnormiteten skall anses sä djupgi1endc att den skall anses

j~imstiilld

med sinnessjukdom. Jämstiilldhctsregeln har fritt en vidsträcktare tilllämpning än som har varit avsett. Utredningen anser att iiverlämnande till
psykiatrisk vård inte skall kunna ske i andra fall än lfa det föreligger
tillräckliga medicinska eller socialmedicinska skiil för intagning enligt
LSPV:s vanliga intagningsregler. Kommitten föreslrir därför att BrB iindras
pa sådant sätt att i berörda bestämmelser i BrB ges en bestämning av
sjukdomsbegreppct som ansluter till den som finns i LSPV. Utredningen
föreslär ockst1 att den särskilda e)-indikationen skall avskaffas.
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3.2.2 A111·is11ing11rfi"ir 1111/i"i(jdsl"llil'I
Kommitten fön:sbr vidare alt det nuvarande förbudet att döma till
Cingelse skall avskaffas m:h ersiittas med anvisningar för pM"öljdsvalet.
Utg:111gsp11nkten skall diirvid vara att allvarligt psykiskt störd lagövcrtriidare inte biir diimas till fängelse eller annan frihetsberövande ptd"i.iljd inom
kriminalvt1rden. om inte stidan pftfiiljd framstl1r som liimpligare iin annan
hmttspfifiiljd. Utredningen fiireslilr att 33 kap. 2 HrB ges det innehtdlet att
den som har begt1tt brott och diirvid led av st1dan psykisk störning att
sluten psykiatrisk vf1rd kunde beredas honom med stiid av LSPV inte rnr
diimas till frihchberövande pMöljd inom kriminalv;\rden. om inte sädan
pMöljd framstiir som llimpligare lin annan pMöljd.

*

3.2.3 1\1111.rnlitel
BrR uppstiillcr

r. n.

som förutsiittning för övcrliimnande till sluten psyki-

atrisk v[1rd som brottspf1foljd ett principiellt krav p[1 kausalitet mellan den
psykiska störningen och brottet. Enligt utredningens mening finns det
emellertid inte anledning att begränsa domstolens val av pttföljd endast
dföi"i.ir att man inte kan styrka samband mellan den psykiska störningen
llch brottet. Har störningen uppkommit efter brottet, skall emellertid enligt
utredningen l"i.irordnande om sluten psykiatrisk vård inte få meddelas, om
vårelbehovet bedöms som kortvarigt.
3.2.4 Öp11e1111sy/..ia1ris/.. l'llrd

*

Enligt 33 kap. 2 BrB fär domstolen föronlna att den som har begått
hroltslig gärning och som är i behov av psykiatrisk värd eller tillsyn skall
överhimnas till öppen psykiatrisk vt1nl. Denna hrottspåföljd används sällan. Kommitten föreslar all påföljden skall fä den innebörden, a\l den
<liimdc skall anses vara försöksutskriven från sluten psykiatrisk vård och
underkastad de regler som gäller för sådan utskrivning. Om meddelade
föreskrifter ftsidosätts, skall den dömde således kunna tas in pa psykiatriskt sjukhus.

3 .3 Behandli11gc11 m· psykiskt s1iird11 inom kriminall"llrden
Enligt kommittens förslag skall de intagnas behov av kvalificerad psykiatrisk värd i första hand tillgodoses genom den allmänna sjukvårdens
försorg samt i viss utsträckning genom den rättspsykiatriska organisationen. De nuvarande psykiatriska avdelningarna inom kriminalvården bör
därför successivt avvecklas. Om de många psykiskt störda personer. särskilt missbrukare av alkohol och narkotika, som vistas på kriminalvårdens
anstalter skall kunna erhålla sjukhusvård i den omfallning som behövs är
det emellertid enligt kommitten inte realistiskt all tänka sig all vården skall
ombesörjas enbart av den allmänna sjukvården. Förutom missbrukare
finns det andra grupper som borde kunna hjälpas bättre genom specialin-
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riktad hehandling. Kommitten föresl{1r d1irför att s1irskilda v<'mlresurser
upprättas inom den rättspsykiatriska organisationen.
Anses den som under straffverkställighet har forts över till sluten psykiatrisk vård inte Hingre vara i hehov av sjukhusvård. biir om det hehiivs
behandlingen forts1itta i annan institution. t. ex. hehamllingshem, nykterhctsvårdsanstalt eller inackorderingshem. Del ta bör enlig! kommil!ens
mening kunna komma till ständ genom en generös tilliimpning av 34 ~lagen
( 1974: 203) om kriminalvärd i anstalt.

3.4 Befogenhet att förordna om upphörande a,· straff
Om en person som har dömts till internering tas in för slukn psykiatrisk
vård med stöd av LSPV och vtmlbehovet hedi.ims som längvarigt. fr1r
interneringsnämnden, om minsta tiden for internering gi1t1 till iinda. förordna att påföljden skall upphöra. Motsvarande·hestämmclscr för den som
dömts till fängelse eller ungdomsfängelsc saknas. I sf1dana fall kan den
fidömda pMöljden endast genom nåd bringas att upphöra.
Kommitten framhf1ller att det finns anledning r1ikna med ett ökat hehnv
av att förordna om upphörande av straff i samhand med att anstaltsintagen
förs över till sluten psykiatrisk vård. Kommitten foreslrir att de centrala
nämnderna - kriminalv<lrdsniimnden, ungdomsfiingelseniimnden och interneringsniimnden - skall fä hefogenhet att hetriiffande den som 1ir i
ltingvarigt hehov av sluten psykiatrisk v;\n.l förordna att r1dömd pi\fiiljd
skall upphöra.

3.5 LSPV
3 .5. I -Vukdomshegreppet
Som framgår av redogörelsen fi.ir LSPV i bilaga I anger LSPV som en
grund för intagning psykisk sjukdom eller psykisk ahnormitet som inte är
psykisk sjukdom eller utgörs av h1imning i förständsutvecklingen. Med
begreppet psykisk sjukdom avses därvid psykoser, neuroser och olika
insufficienstillständ. Begreppet psykisk ahnormitct avser psykopati samt
defekter eller invaliditetstillsti'rnd efter olika slag av hjärnsjukdomar eller
hjärnskador. BrB d~iremot talar om sinnessjukdom. sinnesslöhet och annan
själslig abnormitet av så djupgående art att den mäsle anses jiimställd med
sinnessjukdom. Med sinnessjukdom avses i BrH psykotiska sjukdomstillstånd, inklusive demenser. Begreppet abnormitet anviinds i BrB som ett
sammanfattande begrepp för ett flertal funktionsrubbningar som neuroser,
personlighetsstörningar etc.
Utredningen framhttller att BrB:s och LSPV:s sinsemellan skiljaktiga
terminologi i flera hänseenden avviker frän medicinskt spri1kbntk och inte
överensstämmer med vedertagna indelningar av psykiska störningstillstånd. Kommi!len finner det angeläget att nä en enhetlig terminologi.
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Utredningen har dlirvid stannat för att fi.ires!i:\. hcgrcppct psykisk sti.irning
som en övergripanJe samlingsbeteckning fiir alla slag av psykiska sjukdnmar, abnormiteter och defekter, dvs. för alla slag av psykiska funktionsrubbningar. oberoende av orsak.
Kommitten föresnlr stiledes att vad som i I

*andra stycket LSPV <;iigs

om psykisk abnormitet skall utg:1 ur lagen och att första stycket i I

~

skall

ange "den som lider av psykisk störning som icke utgiir psykisk utvecklingsstiirning". Samma terminologi bör diirvid anviindas i BrB. En allmiin
översyn bör enligt kommitten skt: av den psykiatriska terminologin i i.ivriga
lagar och fiirfattningar.
Kommillen framhi'lller att dess förslag inte syftar till niigon saklig iindring i LSPV:s tilliimpningsomrt1de.

3 .5.2 Speciali11diku1io11ema
a J -illlliku1io11c11
Denna medicinska indikation hade i LSPV ursprungligen som villkor för
lagt:ns ti!Himpning att patienten uppenbarligen saknade sjukdumsinsikt till
följd av sjukdomen och kunde fö sitt

tillst~ind

avseviin förhiittrat genom

värden eller avseviirt försiimrat om värden uteblev. Av förarhcten;1 till
hcstiimmclscn framgår att kronisk alkoholism och narkomani med djupgi\endc fliriindringar av pt·rsonligheten var att hiinföra till psykisk sjukdom.
Man ansag diirför att det inte fanns anledning att ha naglin siirskild bestiimmelse om missbrukare.

Pil framstiillning av socialstyrelsen iindradcs den medicinska specialindikationen tir 1969. Ändringen hade sin grund i ett av socialstyrelsen viickt
förslag. Enligt detta horde indikalionen iimlras i förtydligande syfte si1

all

det klart fram!_.!ick att med bristande sjukdomsinsikt till följd av sjukdomen
j~imst~i\ldes

uen sjukes

oförm~tga l i\J

följd av missbruk

<IV

bemendeframkal-

lade medel att rlitt bedöma sitt behov av vitrd. Plt förslag av departementschefen begränsades tilliiggel till att avse enb;irt narkotikamissbrukare under hiinvisning till att man i förevarande sammanhang inte borde skapa
i.ikade möjligheter att med tvang ta in alkoholmissbrukare för sluten psykiatrisk vftrd.
Kommitten framhi"dlcr att 1969 iirs tilliigg inte medförde nagon utvidgning av möjligheterna att ta in och k varh;'1lla narkotikamisshrukare för
sluten psykiatrisk vf1rd utan var att uppfatta som e\I förtydligande. Tillliggct kunde in1e heller tolkas som en begr~insning av möjlighe1erna att ta in
och k varhitlla kroniska alkLiholister. Det kunde emellertid 1;itt leda till
missförst~md

om vad som var lagens rätta innebörd. Kommitten anser

diirför att tilliiggct hör ges den av socialstyrelsen tidigare föreslagna lydelsen.

c i -i11Ji/..a1io11rn
Enligt kommittens förslag skall vi1rdbehovet avgöras helt p:1 medicinska
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eller socialmedicinska grunder. Kommitten föresl1\r dlirför att el-indikationen i LSl'V skall upphiivas. Man hör enligt kommittens mening inte
behälla en indikation som gör det möjligt att pi\ psykiatriskt sjukhus under
obestämd tid kvarhälla en patient som har överlämnats av domstol endast
av det skälet att han pi\ grund av psykisk störning kan befaras komma att
begfl nya brott. Diirmed kommer föruts~ittningarna för domstolsiiverHimnande till sluten psykiatrisk värd och intagning för sådan vård på administrativ väg att sammanfalla.

3.5.3 Ansiikan och 1·ilrdi11t_\'g
Behörig att göra ansökan om intagning på sjukhus med stöd av LSPV iir
bl. a. polismyndighet. Den som iir behörig att giira ansökan för även
föranstalta om liikarundcrsökning. Kommitten förcsh'tr att iiven åklagare
skall fä behörighet att ansöka om intagning enligt LSPV och föranstalta om
hikarundersökning. Sadan behörighet bör tillkomma 1\klagaren oavsett var
den missttinkte befinner sig vid tiden för ansökan. således iiven om han lir
intagen i hliktc. kriminalvårdsanstalt eller annan institution.
För intagning på rättspsykiatrisk klinik bör enligt kommittens förslag
giilla undantag från regeln att den vårdintygsskrivande liikaren och den
läkare som beslutar om intagning inte fär tjlinstgöra p1\ den klinik diir
intagning skall äga rum. Däremot bör principen om att bedömning skall ske
av två olika läkare upprätthållas. Förutsättningen för att en avvikelse frän
huvudregeln skall få förekomma lir att betydande oliigenhet annars skulle
uppstfi.

3.5.4 Intagning
3.5.4.1 Placering av patienten
Kommitten ger iiven förslag till lindrade bestiimmelser vad gäller placering av patient som av domstol har överliimnats till sluten psykiatrisk vtird.
Enligt vad nu giiller skall socialstyrelsen utan dröjsmål föranstalta om
intagning sedan domen har vunnit laga kraft. Enligt kommittens förslag
skall placering pä sjukhus ske si'I snart som möjligt efter domen och utan att
avvakta att domen har vunnit laga kraft. Detta bör dock inte ske mot
patientens vilja annat än i undantagsfall såsom då patienten i\r mycket
svårt sjuk. Kommitten framhflller att under inga omstlindigheter får patientens möjligheter att förbereda ett överklagande genom samtal med advokater eller andra försväras genom placering på sjukhus lttngt frän domstolsorten.
Enligt förslaget skall intagning ombesörjas av överliikaren vid den
riittspsykiatriska klinik till vars upptagningsomn\de den dömde hör. dvs. i
regel den klinik där han har blivit undersökt. Heslutet innehiir i allmiinhet
att intagning skall ske vid hemortssjukhuset. Om överläkaren redan från
början har den uppfattningen att intagning bör ske pfi specialenhet, skall
han omedelbart anmäla detta till socialstyrelsen som har att besluta. Om

Prop. 1979/80: I
överl:ikaren vid hemortssjukhuset mots:itter sig patients intagning (far t. e.x. p[i gr1111d av platsbrist eller patientens farlighl'l --- skall frt1ga11 likah:-

des h:insk_j11t;1., till s1H.:ialstyrehen.
3.5.4.~ Orren psykiatrisk v;'1rd

Enligt 31: 4 BrB kan riitten riirordna att den som iir i behov av psykiatrisk
v:1rd eller tillsyn skall överl:irnnas till iippen psykiatrisk vfird. Denna
pMöljd har i praktiken ftltt en mycket begr:insad tilbmpning. Anlet.lningen
h:irtill har bl. a. varit att det visat sig att den dömde ofta har undandragit sig
vi-irdcn rn.:h att medel att framtvinga s{1dan viird inte finns. Kommitten har
funnit behovet av en brottspMiiljd av denna innebörd ringa. Emellertid
finns vid sidan av pMöljdcrna skyddstillsyn och iiverHimnande till sluten
psykiatrisk viird behov av en hrottspftftiljd som gör den psykiskt avvikande
lagiivertriidaren hen:igen all underkasta sig den behandling i öppen vtird.
den kontroll och de föreskrifter i övrigt som päkallas av den psykiska
störningen. Kommitten har bl. a. mot den bakgrunden föreslagit en bestUmmdse enligt vilken riitten för förordna att den som kan beredas vttrd
med stöd av LSPV men för vilken förutsiiltningarna för utskrivning på
försök fiireligger för överHimnas till öppen psykiatrisk vi\.rd. Innebörden
diirav iir att den dömde iir att betrakta som försöksutskriven och underkastad de regler som gäller för försöksutskrivning. Förordnandet skall kunna
förenas med föreskrifter. Om föreskrifterna äsidosiitts. skall det enligt
förslaget kunna medföra intagning pli psykiatriskt sjukhus eller vi\.nJavdelning pt1 riittspsykiatrisk klinik.
Kommitten har vidare föreslagit det tillägget i LSPV att om domstol har
iiverliimn;1t

n~1gon

till öppen psykiatrisk

v~trd.

skall han skrivas in vid det

sjukhus diir vMden fampligast kan beredas honom. Diirvid skall bestämmelserna om intagning av den som överlämnats av domstol ti!Himpas.

3.5.5 U1s/..rirni11N
Enligt 19 ~ LSPV skall utskrivning pä försök ske för viss tid. högst sex
mänader, vilken tid kan förlängas med högst sex mf1nader åt gången.
Beträffande den som av domstol har överlämnats till öppen psykiatrisk
vård skall enligt kommittens förslag alltid gälla en bestämd tid av sex
månader. som sedan kan förlängas med högst sex månader åt gången.
Eftersom inskrivning skett pli grund av domstols beslut skall utskrivningsfrägorna handläggas av utskrivningsnämnden. I öv1igt gäller för dessa
patienter samma regler som för andra försöksutskrivna.
Kommitten anför exempel pä att patienter som har överlämnats av
domstol efter mycket kort sjukhusvistelse skrivits ut trots att de alltjämt
har varit att uppfatta som farliga för annans personliga säkerhet. Anledningen härtill har i många fall varit att patienten ansetts inte kunna tillgodogöra sig den terapi som sjukhuset tillhandahi\.ller. Kommitten föreslår att
domstol skall få befogenhet att i samband med förordnande om sluten
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psykiatrisk viird av lagiivertr:idare s!lm hediims vara farlig fiir annans
s:ikcrhet tlireskriva att beslut om utskrivning eller fiir,iiksutskri\·ning inte
far verksUillas utan att beslutet dessfiirinnan har faslst:illh av psykiatriska
11:irnnden. I Eirigenom skulle man enligt kommitten kunna vinna en mera
enhetlig riittstill;irnpning i dessa svi·1rbL'dii111hara 11tskrivningsfr<i!!lll". K11111mitten föresl:1r i anslutning h:inill att i LSPV skall tas in en best:immelse
enligt vilken beslut av utskrivningsn:imnd om utskrivning dlcr ulskrivning
p<t fiirsök i fall s!lm nu har sagts skyndsamt skall underst;illas psykiatriska
niimnden m:h all si1dant beslut inte fi·ir verkst:illas innan beslulet har
faststiillts.
För att patient som har överbmnats av domstol inte skall h[tllas kvar i
sluten psykiatrisk värd under liingre tid iin som ur medicinsk synpunkt kan
anses motiverat har kommillcn fiireslagit att överinspektören fiir den psykiatriska v;'1rden iirligen skall granska handlingar betr:iffande si'idana p;1tienter som har v{1rdats Ullller mer iin tvr1 tir. Om iiverinspektören finner att
det iir tveksamt om tillriiekliga skiil för kvarh{1llande finns, skall han
föredra :irendet i psykiatriska niimnJcn fiir priivning.
3.5.6 U11dcrrii11el.1't'f'likt

Kommillcn föresl<'1r att i tilrnmpningskungörelsen till LSPV skall !as in
fiireskrifter om underriittclseplikt for sjukhuset. innan utskrivning sker av
patient som iir hiiktad eller som har tagits in pt1 sjukhus i samband med
brothutredning eller som har varit intagen p;'1 kriminalvfirdsanstalt och
skall återföras elit. A vsiktcn med bestiimmclscn iir enligt kommitten att
forhinJra att som har skett i enstaka fall sf1dan utskrivning sker utan att
den som iir ansvarig för tillsynen eller brottsutredningen fär tillfälle all
vidta de å.tgiirder som kan behövas.

Prop. 1979/80: I

/li/11,"-,'ll

3

Sammanställningar av remissvaren
Socialutredningens betänkande (SOlJ 1977: 40) Socialtjänst och
socialförsäkringstillägg. Lagar och motiv
1.1 Remissinstanscr
Efter remiss har yttranden över sm:ialutredningcns (SU) hetiinkande
kommit in fr{111 regeringsriitten. justitiekanslern. riksMdagaren. Svea hovriitt, kamrnarriitten i Götcliorg. kammarriitten i Sundsvall. kriminalvMdsstyrels1.:n. rikspolisstyrelsen. hrottsfiirchyggande riidet. datainspektionen.
överbefälhavaren. socialstyrelsen. riksförsiikringsverkct. .statskontorct.
statistiska centralhyrån. riksrcvisionsverket, riksskatteverket. riksarkivet.
universitets- och högskobimhetet. skolöverstyrelsen. arbetsmarknadsstyrelsen. statens invandrarvcrk, statens planverk. bostadsstyrelsen. liinsstyrelserna i Stockholms. Uppsala, Södermanlands. Östergötlands. Ji.inköpings. Kronobergs. Kalmar. Gotlands. Blekinge. Kristianstads. Malmiihus, Hallands, Göteborgs och Bohus. Älvsborgs, Skaraborgs, Viirmlands.
Örebro. Västmanlands. Kopparbergs, Giivlchorgs. Viisternorrlands. fämtlands. Västerbottens och Norrliottens liin, institutet för social forskning,
niimnden för samhiillsinformation. statens handikappråd, statens ungdomsråd, familjelagssakkunniga, ungdomsfängelseutrcdningen. decentraliseringsutredningen (Kn 1975: 01 ), utredningen (Ju 1977: 08) om burnens
rätt, barnomsorgsgruppen (S 1973: 07). socialpolitiska samordningsutredningen (S 1975: 02). hiilso- och sjukvärdsutredningen (S 1975: 04). utredningen (Fi 1976: 06) om kommunernas ekonomi. studiestödsutredningen (LJ 1975: 16). syssclsättningsutredningen (A 1974: 02). 1974 års utredning (A 1974: 08) om en allmiin arhetslöshetsförsäkring, JO Leif Ekherg,
Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundct efter hörande av samtliga landstingskommuner. Botkyrka, Stockholms, Håbo, Tierps, Uppsala.
Linköpings, Kalmar. Klippans, Helsinghorgs, Malmö, Halmstads. Göteborgs. Stenungsunds. Borås, Skövde, Vara, Arvika. Grums, Karlstads.
Örebro, Västerås, Falun, Gävle, Ljusdals, Östersunds. Skellefteå. Vilhelmina och Luleå kommuner. Landsorganisationen (LO). Tjänstemännens
centralorganisation (TCO), Centralorganisationen SACO/SR, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Svenska arbetsgivarcföreningen. Försiikringskasseförbundet, Sveriges socionomers riksförbund, Föreningen Sveriges socialchefer, Sveriges socionomförbund, Försäkringsanställdas förbund.
Svenska kommunalarbetareförbundet, Sveriges socialförbund, Sveriges
sociologförbund, Föreningen Sveriges frivårdstjänstemän, Sveriges kommunaltjänstemannaförbund, Sveriges advokatsamfund, Sveriges läkarför-
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hund. Svenska liikaresiillskapet. Sveriges psykologfiirhuml. De handikappades riksfiirhund. Pensioniirernas riksorganisation. rolkpensioniirernas
riksförhund, Sjukv:'trdens od1 soclalv!irdens planerings- och rationaliseringsinstitut (Spril. Sociologiska institutionen vid S101:kholms universitet.
Nykterhets värdens anslaltsflirbund, N ykterhctsriirebens landsförhund.
Svenska nykterhctsvfirdsfiirbundet, Centralförbundet fiir Alkohol- od1
narkotik'.1upplysning 1CANl. Handikappfiirbundens 1:entralkommittc. Siillskapet Uinkarnas riksförbund, Kamratföreningen I .iinken. Riksförbundet
mol alkoholmissbruk, Alkoholprohlematikcrnas riksorganisation. Riksfi_irbundet fiir hjiilp fil liikcmedelsmi~sbrukarc. Riksfiirhundct för social od1
mental hiilsa. Riksförbundet av foriildrafiireningar mol narkotika, Ribförbundcl Hem och Skola. Kommunal- och landstingsanstiillda familjer:1dgivares förening. Svensk kuralorsfiircning, Övervakarnas riksförbund.
Svenska Oiakonsiillskapel, Sveriges förenade studentkarcr. Socialhögskolornas studentk;)rers organisation. Svenska röda korsc:.·t. Friilsningsarmcn.
Fosterföriildrars riksförbund. Svenska kyrkans diakoniniimnd och Föreningen h;11··,··ns riitt i samhiillet.
Dessutom 11,,r yttranden kommit in friin ett stort antal andra kommuner.
organisationer. fiirening;1r och enskilda. Remissinstanserna har i en del fall
bifogat yttranden som de har inhiimtat.

1.2 Vård av underfirii.: i särskilda fall
Det överviigande antalet remissinstanser tar upp fri\gan om viird av
underårig niir samtycke till vt1rden inte föreligger.
Äldersgriinsen

Socia/111rnl11i11ge11 föreslt1r en absolut äkkrsgräns vid 18 i\r för tilliimpning av den föreslagna lagen med siirskilda bestiimmdser
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underttrig ILVU). Det innebiir att v:'inl med stöd av lagen inte kan beslutas
efter det att den unge fyllt 18 lir och att v~ml som beslutats dessförinnan
skall upphöra senast dti den unge niir angiven tdder.

I fri1gan om vilka ttldersgriinser som hör g~illa för lagens tilliimpningsomräde gör sig olika meningar giillandc. Uland de remissinstanser som tillstyrkt utredningens förslag eller Himnat förslaget utan erinran miirks /..w11-

marrii11e11 i Gii1ehori:. n[1gra Hinsstyrelser. däribland /ii11.1s1yrd1·c11 i Giitehorg och 801111.1 liin, n~1gra kommuner d~iribland Gii1ehorg.1· 01.:h ()pfJ.rn/11
/.;on11111111er. LO. SACO/SN. som anser att d;'1 den unge fyller 18 ~ir hiir
formerna för titgiird omprövas. Si·crii:es .wcio110111crs ri/..sfi'irh11llll, .'frcriges .1·ocio111J11(fi'irh111((/, S 1·e11s/..a l<'i/..c11:fi'irh1111dt'l. S 1·n1s/..a hdare.1iill.1/..111'e 1.
Ny/..terhc1sriirclsc11s la11d.1:fi'irh1111d. S1·1·11.1/..11 11y/..1erhe1.11·clrd.~fi'irh1111dc1.
Ri/.;5:fi'irh1111dc1 _for J(jiilp 1/1 /ii/.;c111edd.rn1isshm/..are 01:h Ö1·1•1Ta/..amas ri/..sf("irh1111cl.
Några remissinstanser har uttalat oro för att flirslagct kan komma att
leda till en icke önskviird överströmning till framför allt kriminalvärden.
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N.Ä. har frtin principiell synpunkt ingen ennran mot den föreslagna ;ildcrsgriinscn som iivcrensstiimmer med vad som redan giillcr i Finland och
Danmark. Det iir, anför RA. onekligen konsekvent och fiiljdriktigt att
miijligheterna till tvängsingripande hetriiffa11de barn och ungdom ansluter
till fiiriildrahalkens regler om vttrdnad och omyndighet. Ett gemomfiirande
av förslaget kommer dock att leda till viisentligt minskade miijligheter fiir
socialtjiinstcn all bisttt unga missbrukare i :1klcrn 18- 19 ;1r. -;om inte sj~ilva
vill underkasta sig v;'inl. I denna tildersgrupp iir brottsligheten och f1terfallsfrekvensen stor. Förslaget innebiir diirfiir med niidviindighet all en
stor del av denna grupp kommer all drabbas av pftfiiljder

ofta av

frihetsberiivandc natur - i kriminalvärdens regi. Enligt Sn•11 ho1Tii11 kan
fi.irslagel komma att fa sv;)ra följder for de ungdomar i.iver 18 ;·1r. snm
mognar sent och som (förfor iir i stort hehov av socialtjiinstens ins;1tser.
Utredningens fiirslag medfiir hctydande risker for att ett stort antal vfmlbehiivande ungdomar i i\ldersgruppen 18- :'.0 i"ir. som skulle kunna tas t)m
hand inom socialvilrden. framdeles kommer att överliimnas till antingen
sluten psykiatrisk vard eller kriminalv{1rd. Lagen om heredande av sluten
psykiatrisk vfird ger dessutom miijligheter till ingripande fi.irst niir missbrnket hlivit avancerat och redan givit sviira skador. vilket iir siirskilt olyckligt
i friiga om ungdomar. Rik.1po/i.1.1·1rrd.1"1'11 anför att lagförslaget kan kon1111a
att medföra att domstolarna anser sig inte hiira diima framför allt personer i
{1ldersskiktet 18-:'.0 iir till viird inom socialtjiinstcn. d:1 garantier fi.ir att
iindami1lsenliga f1tgiirder kllmmer till stf111d for den unges tillriittafiirande
inte hingre finns. Enligt styrelsens mening innebiir detta en allvarlig risk fiir
att personer i dessa (tidersgrupper i snillet kan komma att behandla~ inom
kriminal van.len.
Åtskilliga remissinstanser har ansett att -.om grii11-. fiir beslut
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med stöd av lagen hi.ir giilla en aldersgriins vid 18 :ir. men att mi.ijlighet hiir
finnas att avsluta v:1rd som p;'ihii1:jats dessfiirinn<111. S:ilumla ansluter sig

kri111i1111!t·tlrd1.11.1·n•/_11'11 till utredningens fiirslag att atgiird enligt den föreslagna lagen inte far beslutas hetriiffande den som fyllt 1X i1r. D;iremot
finner styrelsen det oacceptahelt att behandling som beslutats och 111ahiinda framgiingsrikt pftbii1jats automatiskt och ut;1n avseende p;i hehandlingshehovct mi\ste avhryta-. den dag den unge fyller I X {1r.
i'\ven .wci11/s1vrd.1·e11 anser att viird som p;1hii1jats innan 18 :1rs ~ddL'r
skall kunna fortsiitta. dock liingsl till dess den unge fyller 20 ~ir. L.ii11.1strrel-

.1<'m<1 i li:ro11ohag.1, K11/11111r. llleki11ge. \/iin11/1111d1 och Vii.111·morr/111ul.1

/ii11 anser ocksii att vt1rden hiir kunna fortsiitta efter det den unge fyllt 18 ilr.
Det förefaller i princip vara riktigt. anför lii11.1Styrd1('1/ i Jii1111/a11c/.1 lii11,
att LV U slutar diir myndighetsåldern hii1jar. Om utredningens fi.irslag
triider i kraft mft-.te man dock upprniirksamma risken för iiverviilt ring pi1
kriminalvi\rdcn och den psykiatriska vftrden. Det kan emellertid ifr{1gasiittas om inte vilrden i vissa fall borde kunna

ni

fortsiitta efter fyllda 18 iir.

Detta skulle emellertid kunna leda till orimlig.heter. eftersom SU sf1 starkt
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samtycke eller inte. Om man har tvfl ungdomar under

18 ftr. håda med samma svåra prohlem. skulle den som samtycker till vi\rd
kunna undvika LVU och diirmcd bli ''fri" efter fyllda 18 är. Om emellertid
L VU görs mera oberoende av samtycket skulle det kunna innebära vissa
fördelar att LVU finge fortsiitta efter fyllda 18 r1r. Detta stiimmer för övrigt
viil överens med den av SU föreslagna kontinuiteten i behandlingen. Man
kan inte bortse frän att en ungdoms mognad inte alltid motsvaras av
dennes faktiska fllder.

Malmii ko1111111111 anser ocksf1 att vt1rd som beslutats och pähörjats fiire
det att den unge fyllt 18 är skall kunna fortsiitta. Värden skall dock i sådant
fall avslutas senast sex månader efter uppnt\dd 18 års ålder. Flera andra
kommuner anser också att värden skall kunna fortsätta efter det den unge
fyllt 18 år. Ett par kommuner har ansett att det bör giilla en tidsgriins om
sex mänadcr för den fortsatta värden.

JO anför att han i likhet med flera reservanter i utredningen kiinner
betiinkligheter inför förslaget att värden skall upphöra senast niir den
undertlrige fyller 18 är. Man kan visserligen anföra starka principiella skiil
flir att ingrip<111de med stöd av L VU inte bör kunna göras mot myndiga
personer. JO anser emellertid att man bör skilja p[1 fall niir frägan om
ingripande uppkommer efter det att den unge fyllt 18 i\r och fall niir
behandling pägår och den unge blir myndig under behandlingstiden. I det
senare fallet anser JO att överviigande skäl talar för att den inledda behandlingen eller vården bi\r

rn

slutföras. Åtgärdssystemet betriiffande de

unga lagöverträdarna kommer annars i stor utstriickning att siittas ur spel.
Detta giiller inte bara ungdomar som fyllt 18 :'lr, utan iiven dem som niirmar
sig 18-ftrsåldern och som enligt nuvarande regler i allmiinhet överliimnas
till vård enligt barnavårdslagen (8vL). Aldersgriinsen måste iiven ses i
samband med andra av socialutredningen föreslagna regler om unga lagövertriidare. Till en bö1jan kan niimnas den till tre mf111ader maximerade
hehandlingstiden, vilken beriiknas utan hiinsyn till avbrott i vt1rden pf1
grund av rymningar o. dyl. (s. 88::!). Enligt den föreslagna lydelsen av 38
kap.::!* brottsbalken ( BrB) kommer det vidare knappast att vara möjligt att
föriindra päfiiljden av det ski"ilet att v<'1rdtiden g<)r ut under det att den unge
iir avviken och nytt vårdbeslut diirefter inte kan erhtillas. Dessa regler
kommer tillsammans troligen att verka i den riktningen att såvlil äklagare
som domstolar kommer att bli mera tveksamma mot att överlämna lildre
tonriringar till vård inom socialtjiinsten.

TCO har i sitt remissyttrande förutsatt att v{1rdcn i vissa fall skall kunna
forhiitta iivcn efter det att den unge fyllt 18 ftr, dock längst till dess den
unge fyller 20 år. Även S1·e11s/..11 /..0111111111wltjii11ste11111111111.fi"irh1111de1. Arhetsgir11n'.fi"ire11i11ge11 och Sreriges fri1·1/n/stjii11ste111ii11 har redovisat samma uppfattning.
Flera remissinstanser har också ansett att äldersgrlinsen för lagens tillliimpning bör vara 20 är.
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f\11111111wTii111•11 i S1111d11·ul/ framhitller att Slll'ialutreJningens l'iirslag innebiir att Jet behov a\· viird utan samtycke som kan finnas fiir ungdomar i
itldersgruppen IX-·~() :·1r endast k;111 tillgl!doses med stiid av lagen om
beredande av sluten psykiatrisk v:'ird i vissa fall t I .SPV ). Kammarriitten
kan inte dela den standpunkten od1 anflir bl. a. fiiljande.

Som utredningen frarnhitllcr i annat sammanhang skall I .SPV fortfarande vara en medicinsk vi1rdlag. Om flinrts;ittningarna fiir v;ird enliµt LSPV
ej ;ir uppfylld<i LJch den nnge e_i heller kan beredas van! inom .krirninal\'iirdens ram, finns det inte n{1gra miijlighek'r alt liheroende av samtycke
bereda den unge vard. Detta mastc som kammarr:itten ser det inneb;ira att
det skapas en restgrupp <tv unga, som fiir alt de skall kunna heredas vt1rd.
mfiste ge sitt samtycke till vt1rden. Eftersom det inte kan antas att denna
grupp iir viirdmotiverad i högre grad :in nagon annan grupp finns anledning
flirutse att det med utredningens fiirslag kummer att finnas en grupp I X20-tiringar som helt beriivas miijligheten att fil adek val v!1rd. Sl1111 kommer
att heröras l:ingn.: fram anser kammarrätten att v:ird enligt I .Sl'V inte
heller ;ir nf1got godtagbart alternativ fr{111 den synpunkten att denna lag inte
ger samma riittssiikerhetsgarantier som en domstolspriivning. Det linns
också anledning att befara att en stor del av den aktuella gruppen med
utredningens förslag kan komma att giiras till fiirem:"il fiir kriminalvf1rdande
t\tgfader i st:illet fiir sociala iitg:irder av annat slag. Kammarr:itten vill
st1lunJa förorda att ftldersgriinsen 20 i1r för värd utan samtycke behtdls i
den hiir aktuella lagstiftningen i varje fall om det inte skapas möjligheter att
utan samtycke ta om hand vuxna missbrukare av beroendeframkallande
medel.
Utredningen föreslår ocks<'t att vfad utan samtycke skall 11pphii1a niir
den unge fyller 18 år. Effekten av detta tL1rde bli att ansi.ikan om v{ml ej
görs. om den unge ligger niira 18-ftrsgriinsen. En värd som upphör niistan
omedelbart efter beslutet torde komma att betraktas som meningsliis och
ägnad att motverka möjligheter till ett fortsatt vttrdarbete pt1 frivillighetens
grund. Kammarriitten föreslftr d:irfiir att ett viirdbeslut som grundar sig pi·i
den underfaiges beteende skall fä slutfi.iras iiven 0111 iddersgriinsen passerats.
RRÅ ansluter sig principiellt till att iildersgriinsen sätts vid myndighehiildern. Med denna utgångspunkt bör dock lagen utformas si\ att vånl som
beslutas och påbörjas före 18-ärs<'tldern far slutföras oaktat den unge fyller
18 är. Möjligheten att genom ingripande utan samtycke skapa förutsättningar för fortsatt frivillig vtml bör finnas iiven för de unga som strax

uppnår myndighetsåldern. RRÅ framhtiller emellertid att det finns anledning att befara att ett genomförande av förslaget kan leda till en överströmning till kriminalvtlrdcn av i första hand unga värdbehövande lagöverträdare. På grund av dessa ungas kriminella belastning och med hänsyn till påföljdssystemets begränsning kan nera av dem komma att ådömas
frihetsstraff. Detta är enligt URÅ: s förmenande ingen önskvärd utveckling.
även om nera av dessa unga redan i dag iir berövade friheten inom barnaoch ungdomsvården. RRÄ avstyrker dUrför att SU: s förslag om en sUnkning av åldersgränsen genomförs f. n. En sådan sänkning, som BRA i och
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fiir si):! av rrirlL·ipiella s":il s1;i1Jer ,ig h;1"0111. hiir "omma 1ill s1;1nd förs! n:ir
rafiiljd,syslellll'I ;ir S<I diffrrL'nliL'J"al all ell iiVLTflirandL' av !Inga Jag(iVL'J'lr:idart:.' 1ill kriminal\ arden inle behii\·er innl'b:ira. ;111 Lk d:ii· blir förL"nwl fiir
mer ingrirande :11):!:irdL"r :in vad som r. n. ,kcr i1wm ralllL'n !'lir lhl..
/.ii11s.1tYrd.l'l'11 i S111c/,/io/111s lii11 framh:ilil'r all i rn:h 1111.:d all 11lrL"dnin):!en
inle fiirL"slagit ni1gllll lllii,ilighe11ill 1\·an):!s\ard av vuxna i1h>n1 'lK·iallag.-;1if1ni11ge11. s;1 kommer ingrip;111dl' med tvang nHil ungdPmar i :ddl'J's):!l'urpen
IX-20 ar all "unna ske endasl enlig! I .SPV lll'h BrB. ll1rcdningens fiirslag
~ir klan lllillfredss1:illandc. Det kan enligt J:insslyrelscns mL·ning inle anses
tillr:1dligt att slopa nu giillandc 20-ars):!riins utan all crb,iuda ni1gra add\'ala
vardformer i stiillet.
l'n1blcm11n):!domar har. framhaller /ii111.11_1n•/.11·11 i ./ii1dii11i11,:.;.1 /ii11. sPn1
regel en lang lllll):!lladspcriod och kan behiiva social1jiinslens stiid ;iven
dkr fyllda IX ar. Linss1yrclscn fiirordar d:irl'iir all 1111var;1ndL' 20-arsgr:ins
bibehtills eller all i varje fall miijli):!het ):!es all oavsett om den 11ngc upp11at1
IX i1rs alder slutföra vi1rd Sllfll hesl111ats och r<'1hii1jal'i dcssfiirinnan. A\·en

lii11.1strrds1'11 i /\ri.11iu11.11ud1 lii11 anser att aldcrsgriinsen biir faststiillas till
20 ;'ir.
Om inte mi.ijli):!het iirrnas all bereda vuxna misshnrkarc vi1rd i enli):!hel
med utredningens aherna1ivl'iirslag blir. anser /ii11.1.11_1.,-ds1·11 i f\fll/111ii/i11.1
lii11. den övre ~ildersgriinsen i de fall som avses i I~ 2 p. LVU utstriickas till
20 f1r i likhet med vad snm nu giilkr enligt 2.'i ~bl BvL för unga missbrukare
och lagövenrädarc. Di\ siirskilda sk:il forelig):!er hör saledes I X- llCh 19!iringar kunna beredas viird utan samtycke med stöd av den sociala v;1rdlagstift ningcn. Motiv för en slidan tilHimpning bör vara bristande mngnad
eller att ett fi.ireliggande vardbehov hiittrc kan tillgodnses inom socialt_iiinslcns ram iin annorstiidcs. Vidare anser liinsstyrelsen att v;ird som beslutats innan den unge fyllt IX ;\r hör kunna slutföras. Det kan annars befaras
alt lagen inte tilHimpas för nu avsedda ungdomar i slutet av 17-{irs~lldern.
Lii11sstyre/.1e11 i Skuruf>orgs lii11 anser inte all social11tredningen angivit
tillr:ickliga skiil fi.ir en absolut gdins for lagens tilliimpning vid IR är. En
s{1dan äldersgriins kan medfiira alt ungdomar i ftldcrn IX-19 [lr inte kommer att överliimnas av domstol för vtinl enligt soeiallagstiftningen. Della
kan med fora olyckliga konsek vcnser för den unge. Uinsstyrelsen anser att
frågan om f1ldersgränsen inom lagstiftningen i vid hemiirkelse blir bli föremål för utredning och n:irmarc överviiganden. Aven lii11.1·s1rrelse11 i Öref>ro

lii11 anser att frågan om aldcrsgriinsen bör övcrviiga~ yllerligare.
Liinsstyrcl.1e11 i Giirlchorg.1 lii11 framhf1ller att avsaknaden av möjligheten att med tvtmg ingripa mot ungdomar i äldern I X- 20 är innch:ir all
socialtjänsten avhiinder sig fiirmägan all hjiilpa d{1Jig1 motiverade ungdomar, vilket kan komma att medföra att den unge liimnas utan hj:ilp. Denna
svaghet i utredningens förslag markeras iin mer genom att iivervakningsinstitutet föreslås upphöra. Den föreslagna åldersgr:insen kan komma all
leda till en överströmning till kriminalvfirden. Linsstyrelsen påtalar beho-
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vet av att ~iven ungdomar i iilJcrn 18 20 {ir biir kunna beredas vf\rd utan
samtycke. 1 konsekvens hiirmcd förcsliir Hinsstyrelsen att lagen bygger pi1
ett annat bq;repp iin undcr;'irig.
Enligt 1111gi/0111.,:fi.i11gl'i.,e111red11i11ge11s mening kom111er ett avskaffande
av BvL: s möjligheter till tviingsingripandcn inom iildersgruppen 18-20 i'1r
att leda till att ungdomar. som enligt nuvarande ordning kan undg{1 frihetsberiivande pi1fiil_id inom kriminalviirden, i fortsiittningen kommer att dömas till <1dan pi\fi.iljd m:h Ji1 i allmiinhet fängelse. Den grupp som 1färigenom kan kllll1ITJa i fr;iga för klientiiverfiiring iir inte obetydlig. Fiir iir 197.5
iiverliimnades fi.ir vftrd eller meddelades beslut om ätalseftergifl i rn 900
fall. Hela ungdo111sv;1rdsskolcklientelct uppgi1.:k viJ utgängen av itr 197.5 till

922 personer. varav 469 var förcmftl for vi\rJ inom skola. Av dem som
värdades inom skola hade 199 fyllt 18 är. Socialutredningens förslag kan fä
till foljJ att flertalet av Je 11ngdo111ar över 18 t1r, som enligt nuvarande
ordning blir fiiremf1l för vi'1rd i ungdomsvi\rdsskola 01.:h en stor del av dem
so111 omhiindertas for sa111hiillsvärd i annan form, kommer att överföras till
kriminal v!irden.
Frihetsherövande pft grundval av straftlagstiftning betraktas som allvarligare 01.:h mer ingripande än atgiirJ enligt BvL. frihetsberövande! får i
allmänhet liingre varaktighet när påföljden bestäms till fängelse eller ungdomsfängclse. Ett avskaffande av möjligheterna till tvii.ngsingripande enligt Bv L kommer si\ ledes att leda till påtagliga försämringar för flertalet av
dem som berörs av en sådan reform.
Ungdomsfångelscutredningen anser diirför att ett genomförande av
SU: s förslag måste samordnas med sådana ändringar i straffiagstiftningen
att frihet~straff för ungdomar kan undvikas i större utsträckning ~in som
f. n. är fallet. Förslag till sådana ändringar lämnas av ungdomsfängelseutredningen. Den av SU förutsedda klientöverföringen ställer krav på ökade
resurser men några her~ikningar av ett sådant resurstillskott har inte gjorts.
Komm1111ji"irh1111clet och /t111clsti11M.1:färh1111det framhåller att för vissa ungdomar i åldern 18- 20 år är det klart negativt att överföras från socialtjänsten till sluten psykiatrisk vård eller kriminalvård, vilket kan bli följden av
utredningens förslag. Kommunförbundet anser därför att möjlighet hör
finnas att även för dessa ungdomar besluta om värd utan samtycke eller
åtminstone att fortsätta ett redan genomfört omhändertagande efter 18årsdagcn.
En anknytning till myndighctsåldern kan i princip anses rimlig men bör
inte godtas, när starka skäl motiverar en högre åldersgräns anser Stockholms kommun. Det finns också mycket starka skäl för en högre åldersgräns när det gäller vård och behandling av ungdomar med missbruksproblem. Ett betydelsefullt skäl är, anser kommunen, att socialutredningen
inte föreslagit någon adekvat vårdform utan den enskildes samtycke för
dessa unga missbrukare. Utredningen har ansett att LSPV kan tillgodose
behovet. Det är emellertid enligt kommunen vidare klart olämpligt att
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vtmla unga. oftast socialt dlcr em11tioncllt omogna och stilcdes iinnu formbara missbrukare. tillsammans med vuxna psykiskt sjuka på slutna avdelningar. Ett annat tungt vägamlc skiil iir att en absolut 18-arsgriins omöjliggiir fullfiiljandc av en planerad vård utöver denna grLins. samt att man har
anledning att förmoda att det endast undantagsvis kommer att lyckas att
motivera de ungdomar det hiir gäller till fortsatt frivillig v~1rd. En negativ
konsekvens al' en fixering till äldcrsgriinscn 18 är kan ocksii bli att vt1rd
och behandling av 17-åringar i rn;'mga fall kommer att underlåtas. Slutligen
framhttlls i yttrandet att det i nuvarande Hige skulle vara inhumant mot de
unga lagövertriidarna i åldrarna 18- 19 år som ofta samtidigt iir missbrukare att ta bort mtijlighetcn att bereda dem vård. iiven om de sjLilva avböjer
siidan v{ird. Manga av dessa ungdomar

med svflra sociala hanJikapp -

är inte mottagliga för erbjudanden om frivilliga insatser och riskerar att
hamna i ett läge. där vtml och behandling aldrig kommer till ständ. Fiire11i11ge11 Sl'eriges sol'ialclufer och .S°l'eriges .rnl·ia(fi:irh1111d redovisar samma synpunkter.
Även andr;1 kommuner anser att äldersgränscn bör vara 20 flr. Hiir kan
niimnas /1a/mstad1· /.:111111111111 som anser att den som fyllt 18 men inte 20 tu·
bör. om siirskilda skiil föreligger. kunna beredas vård pt1 grunder som
utredningen i övrigt angivit för underf1rig.

Fiire11i11ge11 S1·erigcs Frir1lrds(jii11.1·te111ii11 anser att en absolut J8-i'1rsgräns Lir olycklig eftersom en sådan griins förmodligen leder till en ökning
av kriminalvårdande påföljder for unga i åldern 18-20 år. Det måste iivcn
te sig olyckligt att avbryta pågående ätgärder inom socialtjiinstcn för att
nflgon uppnått en viss flldcr. Socialvården har i dag bchandlingsresurser
och kunskaperna om unguomarna i de aktuella f1ldrarna. Det är diirfor
enligt föreningens mening oansvarigt att inte till fullo ta konsekvensen av
detta och även det uirekta ansvaret för ungdomsgruppen. Genom att skjuta
frän sig ansvaret uppnås sannolikt endast en mer besvärande och förvirrande situation för dessa ungdomar. som sannolikt är mer intresserade av
ätgiirucrna än vem som beslutar om dem.

Rik1:fhrh1111det

111· .fi'iriildra.f('ire11i11g11r

mot narkotika (R FAIN) framhtiller

att de flesta ungdomar som i dag omhiindertas för samhällsvi1rd har missbruksproblcm i nftgon form. Enligt Rl-'MK s erfarenhet börjar de svåra
problemen för missbrukande ungdomar att hopa sig först uppät 18 f1rs
tildcr. Det tar tid att utveckla ett missbruk och utslagningen sker gradvis.
Mänga ungdomar i en svår livssituation kan i dag nås av BvL och dess - i
fiirhflllande till anura värulagar - goda möjligheter till varierande former
av vi\rd.
Om socialutredningens förslag går igenom. kommer end;;st två alternativ
att finnas för missbrukande ungdomar - frivillig värd eller vistelser pf1
fängelser och mentalsjukhus. RFMN anser att den frivilliga

v~\rden

skall

byggas ut. En bra frivillig vilrd leder till en större vilja att ta emot hjiilp och
till mindre tvångsomhiindertagandcn. Att frivilligt söka vf1rd och framför
19 Ri/..sd11ge11 1979/80. I sam/. Nr I. Del C
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allt att fullfölja v{irdprocesscn kr;ivcr sjiilvtillit. livserfarenhet och en vision om ett nytt och h:ittre liv. RFMN: s erfarenhet iir att mringa unga
misshrukare varken har sj;ilvtillit eller framtid st ro nog fiir att bryta den
snabbt växande onda cirkel de hamnat i. R FM N tror Lhirfiir att majoriteten
av dessa ungdomar - om socialutredningens förslag gt1r igenom - kommer
att hiinvisas till ett fortsatt planliist irrande i sin missbruksmiljii. avbrutet
av lika planlösa vistelser pt1 frivilliga hehandlingsenheter. hi"1kten. fängelser och mentalsjukhus. RFMN ser med oro fram emot detta. RFMN anser

i stiillet att ftldcrn for omhiindertagandc enligt Bv I. skall hiijas till

~3 fir.

Vidare rn[1ste de ungdomar som omhiindcrtagits for samhiillsv{1rd tilll"iirsiikras viirdiga värdformer och en vettig behandling.
Bland de synpunktc.r som kommit fram i i.)vriga yttranden miirks bl. a.
följande.
U11gdo111.11·ilrds.1·k11/t1/"l/l/.\" l"l'h/O/".l:fi"ir1'11i11g

rramh;'iller alt med tidsbe-

griinsningen för undcrftriga och avsaknaden av möjlighet att ingrip<t med
tv<'tng för 18

19-tiringar, avh;indcr sig socialtjiinstcn fiirm:'1gan att hjiilpa Je

dåligt motiverade missbrukande ungdomarna. Föreningen ansluter sig till
de reservanter i utredningen som anser att vifrd. p(1bii1jad före 18 i"1rs i"ildcr.
för fortsiilta efter det den unge fyllr 18 <'ir, dock Hingst tre :ir efter del datum
dä värden beslutades. Lagtexten bör d{1 bygga p<t begreppel ung i sUillet for
undert1rig.
Styrelsen ji"ir Vcmym skolhem anför att ungdomar med sen rnognadsut-

vcckling och di\ligt socialt stöd utsiitts fiir iiverkrav och ri"ikar diirflir ofta i
missbrukssituationcr. Missbruket byggs vanligen upp under tont1ren. men
ger allvarliga följdverkningar senare. Motivation för vård intriider sent,
eftersom den kriiver personlighetsmognad. Tvtinpmiissig v{1rd mot missbruk lir meningslös, om den ej kan följas upp med motiverad och frivillig
behandling. Med tidshcgriinsning för undertiriga och avsaknad av möjlighet att ingripa med 1v~111g fiir 18-19-äringar avhiinder sig socialljiinsten
förmågan att hjiilpa de d~11igt motiverade misshrukande ungdomarna. Siirskilt med hiinsyn till ungdomar ger LSPV möjlighet till ingripande i alltför
sent skede. Avgiftning och akutbchandling följs inte sjiilvklart av motivation för frivillig behandling. Den tvi)ngsmässiga insatsen behöver omfatta
mer iin vad som kan erbjudas genom LSPV. Kraftigt utagerande och till
behandling negativt instiillda ungdomar kan ofta inte beredas behandling
inom sjukv{trdens ram. Ungdomar iiver 18 ftr v;'1rdas vanligen p<'1 sluten
avdelning för svårt psykiskt sjuka vuxn<t patienter. Detsamma giiller ibland
yngre, svårskött~l patienter. I konsekvens med vad skolstyrelsen anser om
begriinsning av vi\rdtiJ enligt lagförslaget, ansluter sig styrelsen till de
reservanter i utredningen som anser att v{1rd, pi\bö1jad före 18 års fildcr. fär
fortsätta efter det den unge fyllt 18 är, dock liingst 3 11r efter det datum dtt
vården beslutats.

Uirarrildct 1-itl Forsa folkliiig.1Åola anser att tildersgriinsen hör hi)jas till
23 år. eftersom rnimga missbrukare fortfarande iir i farozonen mellan 18
och 23 års ålder.
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Styrelsen fiir J,iil'sta skolhem anser all den föreslagna övre åldcrsgriinsen 18 år för tvångsingripande är för lttg och förordar att nuvarande
åldersgriinser i BvL hibeMlls.
Enligt Barn- och 1111gdom.1psykiatriska kliniken 1·id S: t Sig.fi"id.1 .1j11kh11.1
är det klart olämpligt alt anknyta vårdtiden till åldern på siitt som skett i
förslaget. I yttrandet föreslås att lagen lindras så att vården skall upphöra
då iindamålet med vhrden uppnåtts. dock senast vid 20 å.rs ttldcr.

Vårdtiden
Socialutredningen föreslår att i liinsriittens beslut om vtml skall anges
den tid under vilken vård enligt lagen Hingst får bestä. Denna tid fär inte
överstiga tre månader från del vården inleds. Uinsrätten kan doi.:k enligt
förslaget förordna att vård som heslutats på grund av brister i barnets

*

hemmiljö (I I p.) fär hes tå under längre tid eller tills vidare.
Niira nog alla remissinslanser har varit kritiska mot förslaget. Ett stort
antal rcmissinstanser anser all vårdbehovet oi.:h resultatet av vården bör
vara bestämmande för vårdtiden och att någon besliimd tid säledcs inte
skall anges i förväg.
Rtl framhåller att erfarenheterna från ungdomsvårdsskolorna visar att
det är svårt att under så kort tid som tre månader motivera den unge för
fortsatt behandling i frivilliga former. RÅ anser med hiinsyn härtill och till
vikten av att undvika upprepade korta omhändertaganden att den föreslagna vårdtiden är alldeles för kort. Enligt RÅ:s mening hör vårdbehovet och
hehandlingsresultatet vara helt avgörande för värdtidens längd. Vårdtiden
bör därför inte bindas i beslutet. Ansvaret för vårdens upphörande bör i
stället läggas på socialnämnden.
En vårdtid om tre mänader kan enligt Si·ea hmTiitt fft betiinkliga konsekvenser. En tidsmässig begriinsning av vården kan fä till följd att de
omhiindertagna - främst unga lagövertriidare och missbrukare - upplever
vården som ett straff och inte som ett medel att initiera erforderliga
hjälpinsatser. Hovrätten erinrar om att bland de unga som bereds vård på
grund av sitt beteende finns ungdomar. som är mycket vån.lbehövande och
som fordrar avsevärd tid att behandla. En vårdtid om tre månader är för
dessa unga orealistisk. Det kan emellertid frtm rättssiikerhctssynpunkt
vara liimpligt att överväga en ordning enligt vilken det skall ~'digga vederbörande myndigheter att inom vissa tidsfrister ta upp frägan om frihetsheriivande till förnyad prövning.

Kam111arriittt!11 i Giitchorg anser att det inte är lämpligt med sft l...ort
längsta tid som tre månader. Även om utredningens förslag har tillkommit
tör att tillgodose den enskildes rättssäl...erhet. kan det enligt kammarrättens
mening befaras att den föreslagna ordningen blir sii osmidig att den för rakt
motsatt effekt. Kammarrätten förordar därför att frågan om maximitid
övervägs pfl nytt.
Den av utredningen föreslagna maximitiden medför enligt kan1111arrii1-
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ten i S1111d.1·1·0// uppenbara nackdelar. Enligt kammarriittcns mening bör
diirfor iiverviig,as atl i la)!.kXten endast ange att vi1rden hör ges kort varak-

tighet. Ikt rnr hiirt:ftcr ankomma pa socialstyrelsen att meddela rfill och
anvisningar riirandc v:1rdtidens Ungd. Hiirigenom vinner man att vi1rdtiden
blir anknuten mt:ra till vanlhchovet iin till i lag faststiillda maximitider.
f.:ri111i1111/i-1/rd.1'.11rrd1·1·11 avstyrker bestiirnt förslaget om att v:1rdtiden
skall hegriinsas till hiigst tre rn:lnader för den som bereds värd på !,!rund av
sitt eget beteende. En siidan hegriinsning skulle innchiira att tiklagarnas
och domstolarnas :Ltgiirdsalternativ heskiirs p{1 ett siitt som innebiir allvarliga risker fiir att ansvaret fiir behandlingen av unga lagövertriidarc iivergilr
fr[in socialv[1rden till kriminalvärden. lkhandlingstiden hör i första hand
bestiimrnas av hehandlingsbehovet och inte i förhand fixeras genom en
schematisk maximiregel. En garanti mot oniidigt litnga omhiindcrtagandetider kan vara att liinsriitten med bcstiimda tidsintervaller. förslagsvis ett
;1r. obligatoriskt omprövar beslutet.
Li'i11s.1·1yrl'ise11 i Stoc/..hu/111.1 lii11 iir mycket tveksam till om en menings-

full v!ird kan komma till sttind under en sf1 kon tid som tre mi\nader.
Betriiffande omhiindcrtaganden pfi grund av allvarliga brister i hemmiljön
torde hernforhftllandena i flertalet fall vara st1 dåliga att vardtider som
överstiger tre månader snaran: blir huvudregel iin undantag. Om förslaget
genomförs kommer med all sannolikhet omplaceringar av barn att ske i
större utstriiekning iin i dag. Niir det giiller omhändertaganden pä grund av
den unges eget beteende fär det anses tveksamt om en behandling under sä
kort tid som tre månader alltid riicker till för att motivera till fortsatt vård
eller stöd i frivilliga former. Om Hingre vtmltid behövs, blir ny process
nödviindig. Förfaringssiittet iir alltför tungrott. Enligt liinsstyrelsens mening mäste vt1rd och behandling främst relateras till barns och ungdomars
behov och syftet med omhändertagandet, inte till tid. Den som bör vara
mest kompetent all fatta beslut om vårdtidens längd är socialniimnden med
dess möjligheter att fortliipande följa behandlingsarbetet. Den föreslagna
hrliga prövningen ger möjlighet all öka

riittss~ikcrheten.

Liinsstyre/sen i l\ristian.1tads liin anser att vårdtiden inte skall fasts1ällas
i förväg. Vården bör pågå till dess ändamålet med vården uppnåtts. En
fortlöpande omprövning av vården ger enligt länsstyrelsens mening erforderliga garantier mot allt för li'lnga vårdtider. Uinsstyrclsen iir emellertid
kritisk mot den föreslagna årliga omprövningen som skall föregås av utredning och kommunicering. Det är självklart all nämnden fortlöpande skall
följa dessa ärenden. Rättssiikerheten kan emellertid inte kräva ett formellt
förfarande inför nämnd. vilket kan bli påfrestande för biologiska föräldrar,
fostcrföräldrar och barn. Biologiska föräldrar kan bibringas uppfattningen
att de skall återfä barnet och barnet kan bli oroat inför tanken att tvingas
bryta upp från fosterhemmet.
Förslaget att länsrätten i samband med beslut om vård även skall fastställa vårdtidens längd motverkar enligt länsst,vrcl.H'll i Ila/lands liin syftet
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med den tv:·ingsvis anordnade vilrden. Ri-.ken :ir att v;·irdcn ko111111cr <ill
uppfattas -.om cl! straff. hirhandlingarna vid 1;insr;i11cn l-;0111111n all bli mer
pressande for de inhl;indadc iin v;1d som hli\·i1 follel. om l:in,riillcn L'IHl;1sl i
undantagsfall bchiivde ta n;irmare stiillning till v:irdtiden-. l;ingd. Lrflirderlig r;ittssökerhet kan vinna-. genom en bc-.1;im111el-.e 0111 all b11-.riille11 i
sarnbaml med beslut 0111 vi1rd fastst;illcr en ny dag !'lir fiirhandling i1wm
I. ex. tvii miinadcr. d;·i slutlig o;tiillning skall tas till vardlidens l:ingd. En

st1dan konstruktion skulle p;·i cl! mer positiv! s;ill eng;1gera hniirda parter
och d;irmed öka föruts;i11ningarna för el! gol!

v~trdrcsullal.

Vtird och behandling bör relateras till individens hL'llllV och inte till tid
anser lii11s.1trrclsc11 i Giir/ehorg.1· liin. Etl S<'tdant systl.'111 kr;i\·er emellertid
n:gelbundec :Hcri-ommandc vfirdbehovsrriivningar. vilkcl ka11 mcdllirn ;111
tryggheten i relationerna ;iventyras. En icke tidsbestiimd vard ;ir ocksa
sv:irförcnlig mct.l rlittss;ikerhe1skravc1. Enli,!!t liin.o;s!yreJ.o;cn :ir dock L'n
!remftnaderscid fi.ir kor! fi.ir att motivalion till frivill i,!!

v~ird

skall kunna n;is.

Ett förnyat ansökningsfiirfarande vid va1:ie tillfälle med fiirskjucning iivcr
tremt1nadcrsgr;inscn torde komma all inncb;ira. all socialn;imnden. innan
niimnden kunnat konstatera 0111 lind;1mttlct med vi1rdcn ;ir urrn<'i!t. fi.ir all
unt.lvika avbrott i vftrden kiinner sig nöds;1kad all inge ny an-.i.ikan 0111
ytterligare en vr1rdpcriod. Vf1rdtiden bi.ir enligt liinsstyrelsens mening i
stället relateras bäde till tid och v~1rdhehov. En vis'> koppling till 42 ~ BvL
kan vara Himplig. Linsriittcn bör efter siirskilt understiillningsfi.irfaramk
ompröva vårdbehovel niir viss tid, fiirslagsvis el! {1r. fiirtlutil fr<ln det
vården inleddes.
Enligt /ii11sstyrl'i.H'll i Viistcmorrla11d.1 lii11 bi.ir omh;indcrtagande av barn
som regel ske pf1 obest~imd tid. Länsr;ittcn bi.ir do-=k. om s;irskilda sk;il
föreligger. kunna tidsbegriinsa omhiindertagandet. Ett s{i drastiskt ingripande som att rf1kalla förändring av vårdnaden biir ske med stör~ta försiktighet och endast i undantagsfall.

Liinsstyrelsen i Jiim1/a11d.1· lii11 framhf1llt:r att vfml med stöd av den
särskilda lagen är en nödlösning i allvarliga situationer. Det ligger i sakens
natur att det kan ta mycket lång tid innan problemen hinner redas upp.

0111

de någonsin kan lösas. Endast i undantagsfall torde i de situationer. som
avses i I

*I p L VU barnets eller föräldrarnas problem hinna lösas inom tre

månader. Under en så kort tidsrymd som tre m{mader kan man inte mer ;in
påbörja behandlings- och, när det gäller barnet. motivationsarbctel. Uinsstyrelsen anser, att det kommer att innebiira en extra otrygghet och os;ikerhet for både barn, för:ildrar och fosterfamilj. Risken for att barn blir
föremål för flera omflyttningar synes vara större i förslaget iin i nuvarande
lagstiftning. Detta måste ses som synnerligen allvarligt niir vi i dag har
kunskaper som ger belägg för att barn oftast inte klarar av mer ;in två
placeringar utan personlighetsstörningar. Förslaget tar över huvud taget
inte upp det faktum att barn klarar omflyttningar olika vid olika åldrar. Det
finns ingen anledning att göra en huvudregel av något som kan förutses
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komnrn att tilliimpa~ endast i undantagsfall. Vad betriiffar beteendefallen
hör inte heller nt1gon l!1sning till tre mrmader ske. Risk föreligger bl. a. alt
de tn.: mt111aderna av den unge ses som en strafftid och som diirmcd
försvärar och - eller utesluter behandling. I stiillct för ett heslut om vfml
pä viss tid skulle en förutsLittningsli.is prövning en gäng per är vara ett
hiittre alternativ men df1 förutsatt att barnets riitt siitts före föriildrarnas.
Prtivningen skall göras av socialniimnden .
.Även hi11.1·s1rre/.1·1'm11 i Siidem11111/1111d.1, Östcrgiit/a11d1. ./ii11/.:.iipi11gs.
Ble/.:.i11ge och Örehro hin anser att vårdhehovet i första hand hör vara
avgörande för värdtidens lringd.

Utrcd11ingc11 om h11mens rii11 kan inte tillstyrka att det i situationer som
anges i I
I p LVU stadgas en liingsta tid för vardcn. Dock bör i den
behamllingsplan som ges in till Hinsriittcn anges om man riiknar med
kortare eller Hingrc tids omhiindcrtagandc och. om sä iir möjligt, en yttersta tidsgräns. En årlig omprövning hör hiirefter ske så att den tjänsteman som har hand om iirendet minst en gang årligen redovisar för nämnden
hur vården fortskrider, varpå det ankommer pä niimnden att vidta åtgärder
diir stl. erfordras .

*

.10 ifrägasiitter om inte socialutredningen beskurit vfadtidcrna mer iin
som har varit motiverat. När det gäller barn som omhiindertagits pä grund
av brister i omsorgen om dem ger förslaget möjlighet för liinsriitten att
besluta om längre vårdtid iin tre månader och även om vti.rd tills vidare.

*

Som 3 LVU utformats framstär även här tremanaderstiden som huvudregel. Möjligheten att förordna att vården skall bestti tills vidare kan nästan
uppfattas som en undantagsregel. Socialutredningen har inte heller i betänkandet niirmare diskuterat i vilka fall värden bör beslutas tills vidare. Det
sägs helt kort (s. 442) att förhällandena i den underäriges hem kan vara
s?1dana vid tiden för ansökan att det inte kan förutses om och när barnet
kan återvända till hemmet. Detta räcker självfallet inte som viigledning för
de tillämpande myndigheterna. Man vet alltså inte om utredningen har
tänkt sig att man skall göra något mera markant avsteg från nuvarande
praxis i barnavårdsärenden enligt 25 § a) BvL. Skall man förkorta omhändertagandetiderna för barn med föräldrar som har missbruksproblem, som
misshandlar barnen, som eljest vanvti.rdar dem eller inte förmår att ge dem
en godtagbar hemmiljö och fostran? Eller skall man inte göra det? Inte
heller anges när man skall ange värdtiden till ett visst maximum eller när
man skall förordna om vård tills vidare. Här behövs onekligen klarläggande uttalanden.
Enligt JO:s mening är det uppenbart att man inte från början bör bestämma viss dag för vårdens upphörande i alla de fall som vi i dag betraktar som
allvarligare barnavårdsfall, t. ex. där barnmisshandel eller annat övergrepp
av inte alltför lindrig art förekommit eller där grövre vanvård av barn
iakttagits. Detsamma bör gälla där svårare missbruksproblem föreligger
hos föräldrarna eller någon av dem. Inte heller bör man välja en preciserad
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eller förkortad vårdtid hara för all g{t föriildrarna till miiles och sitt sig till ro
med att tiden senare kan fiirliingas. Ett sådant hcslut kan varken gagna
föriildrarna eller harnet. Mycket talar diirför enligt JO:s mening för all man
hctriiffande harn som omhiindertas enligt I

* första punkten viinder pti

bestämmelsen och gör det som ovan betecknats som undantagsregel till
huvudregel. Värden hör alltså i princip bestå tills vidare men hinsriittcn
skall, om den stl finner Himpligt. kunna ange den tid under vilken värden
längst fär bestfl. Denna tid fär sjiilvfallct iiverstiga den maximitid som skall
giilla för de underåriga som anges i I

*andra punkten. Vid bestiimmandet

av vårdtiden~ längd bör man sä lftngt det iir möjligt anpassa denna till
vftrdhehovct. Att detta iir en svftr uppgift framgår inte minst av JO:s
erfarenheter. Man torde med fog kunna pf1stä all det hör till undantagen att
man alls kan förutse en viss tidpunkt niir familjefö prohkm kan antagas
vara lösta eller f1tminstonc s{1 pass lösta att omhiindertag;mde inte liingre iir
ptikallat.
Som en lösning pt1 prohlemt:n med de fall där man kan fiirutst: att harm:!
knappast kan fä ttterviinda till sitt egcl hem anvisar socialutredningen i
förhigftende att socialnämnden kan överviiga all påkalla föriindring i v{1rdnaden (s. 442 och 8K2l. En sildan möjlighet har funnits Hinge och har senast
diskuterats i samhand med iindringar i föriildrabalken 1976 (se prop. 1975/
76: 170). Den synes dock inte ha slagit igenom i socialförvaltningarnas
praxis. I själva verket torde det vara mycket ovanligt all en socialförvaltning agerar självstiindigt för all uppnti föriindring av vårdnaden. Siirskilt
gäller detta. niir det inte endast iir frf1ga om att överflytta vårdnaden fr{m
den ene föriildern till den andre, utan gäller att utse en ny vtlrdnadshavare
därför all båda föriildrarna iir oliimpliga all la hand om barnet. Del senare
torde knappast förekomma.
JO finner i och för sig socialutredningens förslag tilltalande pfi denna
punkt. Det iir naturligtvis av största viirde att de harn varom hiir iir frftga
ges möjlighet att knyta varaktigt an till en hra familj och garanteras trygghet mot att ryckas upp frtm ~in tillvaro diir. Vill man {tstadkomma en
föriindring av praxis hör man emellertid i de ti!Himpningsföreskrifter som
kan hli aktuella särskilt behandla socialnämndernas initiativ i vi'trdnadsfr~t
gor.
Enligt B(}ri/s

/\(}1111111111

bör avgörande för vftrdtiden vara att ett angivet

hehandlingsmål har uppnätts, inte att en viss tid har förflutit. Regeln om
omprövning av omhiindcrtagandebcslutet hör vara fullt tillräcklig. Giil"ic
kom1111111

redovisar samma uppfattning.

Skii1·de k(/1111111111

anser att den

bästa lösningen är att värden fär pägtl tills vidare. men att det äliiggs
socialnämnden att förslagsvis en gilng per halvår ompröva behovet av
fortsatt omhiindertagande. Härigenom tvingas ni\mnden att hela tiden arbeta med fallet sft att vården snarast kan avlösas av insatser i frivilliga
former. Det kan. anför Vara

k.01111111111,

knappast vara förenligt med en god

behandling av den unge att begriinsa vårdtiden sä starkt som utredningen
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förordat. Del iir ink troligt all fosterhem vill stiilla upp med si\ kl1rla
vf1rdlider. Grnms lw1111111111 anser del troligt att de korta vt1rd1idcr som
föreslagits kl>mmer <itl leda till ofta i'lterknmmamlc förHingningar. LXirigenom drahhas nlimnden av det dubbelarbete som ytterligare utredningar
och iippna handfaggningar infiir Hinsr;itten medfor. l\llrlstl/il.1· /.;111111111111
anser att den nuvarande hesUimmelsen att vfirden skall upphiira niir ;indamtdet med den uppn;'1tts biir kunna giilla iiven i framtiden. Riittssiikerheten
tillgodoses genom alt det anges df1 beslutet skall ompriivas om vfmJen
fortfarande pf1gi\r samt att besviirsriitl ges.
Möjlighet all besluta om v:ml utan att ange en liingsta tid eller bestiimd
tid iiver tre miinader bi.ir, enligt Sk<'llc.ficil /.;01111111111, finnas liven for de fall
di'1 värden grundas p:i den unges eget beteemk. Riillssiikerheten kan tillgodoses genom all del i lagen anges korta tidsintervaller för socialn;imndens
prövning av om vf1rden skall bcst[i. Vi/he/111i11t1 /.;01111111111 redovisar s;11nma
mening samt fiirorJar all vfin.J som pfihi.i1jals biir kunna pfigf1 tills den iir
slutförd, dock Hingst sex mänader efter det den unge fyllt I!.\ i\r. Även
l.11/e1/ /.;01111111111 avstyrker en till tre m[11iader maximerad vfirdtid.

Enligt U) iir utredningens forslag om en tremtinadersgr;ins allfor stelbent. Det tar ingen hiinsyn till förh:illandet i det siirskilda fallet och kommer h;irig.cnom att sakna anknytning till det verkliga drdbehovel. LO
anser alt det iir värdbchovet som skall vara avgörande. Tiden för omh;indcrtagandc bör diirför grundas pf1 den behandlingsplan. som utredningen
fiiresn1r skall uppr;irtas i anslutning till ansi!kan.
Tidsbegriinsningcn till tre m:'inader förefaller godtye(.;ligt vald anser

SACO/SR. Den tar inte hiinsyn till barns och ungd(irns spccicll<1 tidsurrfa11ning och behov. I stiillct fiir lre mf111aders v:'mltid kan SACO/SK tiinka
sig sex mfinader eller obegr;insad ornhiindertagandctid som i dag. S/\CO/
SR ser fördelar med att omprövning sker och förordar diirfiir ett icke
tidsangivet omhiindertagande rncd omprövning infiir liinsr;itt var sjiitte
mtinad. Ompriivningen motiveras av att den lir ett skydd for individens
riill. all den stlirker socialniimnJcns ansvar och all den kan ge anledning
till ;indring av resursernas utnyttjande . .'frerign .rncio110111ers rib:fi'ir/m11d
har samma uppfattning.
I friiga orn vi1rdtiden framhallcr Fiirl'11i11ge11 S1·aig1'.1· .wcilllcl1<'.fi•r att i de
s. k. miljiifallen ( l

* I pl iir fiirh:'1llandena i regel sii grava att det inte iir

möjligt alt förutse hur liinge v:'mlcn kommer att behöva fortg.{1. Det finns
starka skiil att anla alt det helt överviigande antalet beslut inte kommer all
kunna tidsbegränsa~. I friiga om de s. k. beteendefallen (I

*

~ p) visar

erfarenheterna att en behandling av unga missbrukare under s:i kort tid
som tre månader inte ;ir möjlig för all motivera till fortsall vf1rd i frivilliga
former.

S1·l'rigc.1· soci11(1i'irhu11d delar inte utredningens förslag om begrlinsning
av värdtiden till hiigst tre mt1nader. Det ;1r inte realistiskt att riikna med att
v[1rdcn diircftcr kan övergå i behandling under frivilliga former.
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Fiiriildra.fiire11i11garna l'vf ut Narkotika ( R Fl\1 N) fram-

htiller att en seriös behandling av en ung miinniska med sf1 svåra prnhlem
att de motiverar ett tvångsomhlindcrtagande lir en fr1\ga om år - inte om
mf1nader. Tremi\nadersregeln kommer att ge v{1rden karaktiiren av korta men upprepade fängelsestraff.
Den föreslagna vflrdtiden tre mt111ader är för kort framhåller Sve11sk

/\11rator.1:fiire11i11g. Vid terapihchandling i harnmisshandelsiirenden riiknar
man ofta med en behandlingstid av 6-8 månader innan harnet någorlunda
tryggt kan återvända hem. Det kan ocksi'l ifrt1gasiittas vilka familjer som
kan stiilla upp som fosterfamiljer under så kort tid och föreningen är
tveksam till hur en sådan korttidsplacering påverkar harnet. Liknande
synpunkter framförs av Sn•11sk11 dia/.:.011.1iillskape1.
Fiire11i11ge11 Barnens Riill i Sa111'1iillet (BRIS) motsiitter sig pf1 det hestiimdaste att en fosterhemsphtcering automatiskt skall omprövas var tredje mt111ad, vilket kan hli följden av SlKialutredningens förslag. På det sättet
motverkas redan från början barnets möjligheter att känna den trygghet i
fosterhemmet som iir nödviindig, om en fosterhemsplacering alls skall ha
nt1gon nytta. Barnet~ tidsmiissiga hehov av vistelsen i fosterhemmet od1
önskan hiirvidlag m1\ste i första hand prioriteras. Vid fall av grov misshandel eller lf111gvarig vanvård av den underf1rige hör enligt BRIS. mening
vå.rden i fosterhemmet inte planeras för kortare tid än tvtt år. Vården fär
inte avslutas med mindre än att barnet efter den tiden sjiilv önskar f1terviinda till familjehemmet. För att föriildrarna skall titerfä vårdnaden bör
dessutom kriivas att föräldrarna erhjudits och fullföljt socialpsykologisk
konfliktterapi och föriildratriining.
Aven /fodi/11 Barnens Ri/.:..~fi'irh1111d motsätter sig den föreslagna maximitiden för värden.

Foste1:/i'iriililramas ri/.:..1:fi.irb1111d anser att den angivna vflrdtiden iir alldeles fiir kort. Den biir forfangas till t1tminstone sex m1\nader med möjlighet
till förlängning. En förenklad arhetsform för nytt beslut under pågående
v:\rd mf1ste utformas.
Bland de synpunkter som kommit fram i övriga yttranden märks bl. a.
U11gdo111s1·drdsskolomas rektor.1:fi'ire11i11g hiivdar att v;\rd och behandling mriste relateras till behov. inte till tid. En tidsgriins upplevs ofta som
konstlad. Ett systern med frekvent t'lterkommande värdhehovsprövning
medför att tryggheten i relationerna till exempelvis fosterföräldrar allvarligt iiventyras. För att kravet på riittssäkerhet skall kunna tillgodoses
föreslt1r föreningen att l~insriitten genom t1rliga prövningar av pftgf1cnde
vård ges möjlighet att kontrollera. att värden iir motiverad och att den inte
fortsiitter utifrttn slentrianmässiga premisser. Styre/sc11 .for \/ emyra skolhem framhf1ller att för flertalet av dem som kan bli aktuella för omhiindertagandc enligt LV U är den snäva tidsgr~insen till stort förH\ng. Styrelsen
anför bl. a. att barn och ungdomar som placeras i fosterhem kommer att rn
stora svi'lrigheter med anpassningen till foste1föräldrnrna pi\ grund av det
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korta tidsperspektiv som finns vid placeringstillnilll'I. Det ~ir. anser styrelsen. nödviindigt att tidsgriinsen tre m{111ader utgiir. Samma synpunkh.:r
anför~

av srrrd.1·1•11.f('ir Lii1-.1·ra .1/..0//11·111.
S1·l'llska Ji'irc11i11gl'11 fiir hamp.n·/..iatris/..a /..11rntorcr fi.in1rdar att det utarbetas riktlinjer för tidshegrtinsning. i va1je enskil\ fall. eller hrlig. lllllprtivning. utifr{1n den behandlingsplan som uppriittats.

Ram- och 1111gd11111.1p.n-J,iatris/..11 /../i11iArn 1·ii/ S:t Sigfi·itl.1 .\it1Ah11.1 finner
det anmärkningsviirt att utredningen ansett <.ig. i lag kunna faststiilla den
generella maximala längden av vi1nlhehlw. samt att en domstol kan avµöra
hur läng tid en miinniska eller en familj hehi..iver för att rehahiliteras. Det
anförs vidare bl. a. att fosterföriildrarna eller vtirdinstitutionen kommer att

fä sv:irt alt se sitt arbete i ett tillriickligt tidsperspektiv. engagemanget i
barnet och i v!irduppgiften hlir diirmed lidande. kontakten mellan familjehem eller institutionspersonal och födldrar blir antagligen ofta negativ av
det kamp- och motsättningsfiirhällande bägge parter kan uppleva och
samarbete har svart att ut vecklas. Dessutom blir invänjningsperioden i det
nya hemmet/institutionen pressad och anpassningen till en ny miljö försviiras. Eftersom familjeplacering relativt ofta sannolikt kommer att medföra
skolbyte, bidrar lagförslagets utformning till täta och ogynnsamma skolbyten eller hot/förväntning om skolbyte. Raden av troliga negativa konsekvenser av en tidshegränsad kortvarig vtird kan göras ännu längre. Det
anförda talar för att regeln om vardtiden utgår och ersätts med en generell
rekommendation om korta vhrdtider.
Flera remissinstanser anser att en bestämd tid bör gälla för vf1rden. Den
av utredningen föreslagna tidsgränsen har emellertid ansetts vara fiir snäv.
Enligt socia/styrclsen.1· uppfattning kan en vårdtid omfattande tre månader vara otillräcklig för att en positiv behandlingssituation skall skapas och
motivation uppstå för en fortsall vård i frivilliga former iiven i de fall den
underårige omhiindertagits på grund av eget beteende. Styrelsen anser
därför att Hinsrätten bör fil möjligheter att besluta om längre vårdtid iin tre
månader såväl vid omhändertaganden på grund av miljöförhållanden som
på grund av den underårigcs beteende (I*· I och 2 p).

Liinsstyrelsen i Kalmar liin tillstyrker att en längsta tid för vården anges
i beslutet, men är tveksam till om gränsen hör siittas så snävt som till tre
månader.
Det finns. framhåller lii11sstyre/se11 i Gotlands /iin, ingen möjlighet att
uppnå varaktigt positivt behandlingsresultat. hinna sanera en olämplig
hemmiljö eller skapa motivering för en forts<itt frivillig vård på så kort tid
som tre månader. Förslaget kan leda till en formaliserad och onyanserad
handläggning i länsrätten. Tiden bör utsträckas till sex månader. Även

liinsst.vrelsen i Göteborgs och Bolws liin anser det lämpligt att en tidsgräns
av sex månader fastställs.
Länsstyrelsen i Västmanlands län framhåller att det kan ha ett psykologiskt värde för behandlingen att den omhändertagne vet maximitiden för
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vtirdcn. :V1en iiven i de fall som avses i I ~ 2 r kan. niir familjev;·1rdsrlacering iir aktuellt redan fr<"in början. behovet av liingre v:1rdtid iin tre m;inader
iiverbliekas. Linsstyrelsen förordai· att samma miijlighcter all besluta

0111

Hingre tids vi\rd skall giilla fiir dessa unga som for de som bereds vi1rd med
stiid av I p.
Utred11i11ge11 0111 h11me11s riitt anser att fiir omhiindertagande enligt I ~ 2
r hör finnas en tidsgr;ins. Det iir emellertid enligt utredningens mening
tveksamt om tre mfinader iir en tillriicklig tid.

JO vill inte stiilla sig avvisande till att man fiir de ungdomar som
omhiindertas p~1 grund av sitt eget beteende. dvs. omhiindertagl'S enligt I~

2 p. striivar efter att ange vfirdtidens liingd i samband med omhiindertagandeheslutet. JO ser det emellertid som direkt orealistiskt att i lagen skriva in
ett sti ltigt maximum for vfadtiden som tre m;inader. Det iirju att miirka att
det just iir friiga om ett maximum. Ett s~1dant biir allmiint sett innehalla en
si1dan spännvidd att man inte i den praktiska ti\himpningen ri-;kcrar a\I
göra maximum till regel. JO vill 1hirför förorda att maximum i vart fall inte
sätts !Hngn· 'in sex mtlnadcr betr;iffande nu niimnda unJer;·1riga.

Ko111111111uc.·;·h1111ile1 iir tveksamt i fråga om den föreslagna maximitiden.
Det torde vara omöjligt att för en sf1 heterogen grupp som åldrarna 0-- I!i rir
ha en och samma hårt faststiillda tidsgriins. För harn under skolfildcrn och
harn i de lägsta skolftldrarna iir ju sk;ilen till omh;indertagandc ofta grava
missförhttllanden i hemmet. Innan ett omhiindertagandc sker skall ju regelmii~sigt

andra r1tgiirder ha prövats. Sker et l omhiindertagande kommer i de

flesta fall en fosterhemsplacering i fråga. Det ;ir klart oHimpligt b<'tllc ur
barnets och fosterhemmets synpunkt med mycket korta placeringar diir
omprövning i Hinsr;itt tvingar fram nya utredningar och svi1ra psykiska
påfrestningar på samtliga inblandade. Eftersom barnets riitt maste gti fiire
föräldrarnas är det nödvändigt att vård utan samtycke i dessa fall skall
kunna beslutas för Hingrc tidsperioder. Även d;'i det giiller barn i sko([lldern
omöjliggör en maximerad v!'lrd om tre månader en riktig anpassning till en
ny skolmiljö. En minsta tid av en skoltermin fö· här nödviindig. Dt1 det
gäller unga över skolftldern bör vårdbehovct vara avgörande för maximitidens längd.

/,a11dsti11g.1:fi:irh1111de1 tillstyrker att en längsta vfirdtid ange-; redan i
beslutet. Erfarenheterna frän fiiltet har visat att ett till tiden ohestämt
omhändertagande utgör en svar päfrcstning för den drahhade genom den
ovisshet det medför och snarare upplevs som en repressiv fttgiird iin hj~ilp
att komma ifrån de svflrigheter, som föranlett omhiindertagandet. Landstingsförbundet anför i likhet med kommunförbundet att det emellertid
torde vara omöjligt att för en så heterogen grupp som åldrarna 0- 18 år ha
en och samma hårt faststiilld tidsgräns. Förbundet framhäller hl. a. att dft
det gäller barn i skolåldern är en minsta tid av en skoltermin nödviindig.

Götehorgs kommun är negativ till den förclagna tremånadersgränsen.
Kommunen föreslår i stället sex månader som tidsgräns. Med denna griins
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blir det större möjligheter att gennmfiira den planerade behandlingen och
urpn[i samtyd.e till eventuellt erforderlig fortsatt behandling.
Enligt M11/111ii 1'111111111111 hiir inte minst meJ

h~insyn

till r;ittssiikcrheten en

maximitid alltid fastst;illas. Kommunen fiircsli1r som huvudregel en vtmltid
på sex mtrnader. I undantagsfall skall Hinsriittcn kunna besluta om liingre
tids v~\rd men högst ett t1r.
Viisrer<ls 1\01111111111 anser att den föreslagna vårdtiden ;ir allt för kort. Niir
omhiindcrtagandct föranlc-tts av missförhtdlande i hemmet m:h barnet iir
under 15 tir biir omh;indertagande giilla tills vi dan:. dock liingst till 15 är.
Ueslutet hör do1.:k omprövas meJ högst ett f1rs mellanrum. Niir barnen i
dessa iirenden niirmar sig 15-årsi·ildern eller iir över 15 är bör den fängsla
tiden vara sex mfö1ader och sammma tid bör giilla for dem som omfattas av
J~

2 p.

JCO anser att en maximitid för vfirden bör f"aststiillas, en maximitid som

för överskridas endast i undantagsfall och

d~irvid

inte pågfl Hingre iin under

högst ett t1r. Vid synnerliga sk;ll bör vården, enligt TCO:s uppfattning.
efter dispens från liinsriitten, fä utsträckas upp till 20 flrs ålder. Huruvida
tremtmadersregeln iir den mest liimpade iir diskutabelt. Straffkaraktären
kan förstärkas, innehflllct tunnas ut och placering i familjehem forsvb.ras.

*

Niir omhändertagandet sker enligt 1 2 p pf1 grund av den unges eget
beteende förordar TCO en maximitid om sex månader. I undantagsfall bör
maximitiden fä överskridas, men vt\rden får inte pågfl liingre än under
högst ett f1r. Även S l'l:rige.1· kvmm11nal~jiinsleman1u~/('irb1111d IS l\1F) anser
att tremånadersregeln iir olycklig. Skall en tidsgriins införas för behandlingstiden bör den ligga någonstans mellan sex månader till ett år. Ett
system med frekvent titerkommadc vårdbehovsprövningar, vilket kan bli
följden av en fast tremånadersgriins. leder till att tryggheten i relationerna
mellan den undcrärige och fosterfiiriildrarna allvarligt kan äventyras.
SKTF anser att om behandlingstiden bedöms bli fangre än ett är, så skall
fansrätten efter ett är ingående pröva relevansen av fortsatt behandling, för
att tillgodose kravet pti rättssäkerhet.

1.3 Vuxna missbrukare av beroendeframkallande medel
Allmänt
Praktiskt taget alla remissinstanser har behandlat SU:s förslag.
Stor enighet råder bland remissinstanserna att all framgångsrik värd
helst bör meddelas i samförstånd med missbrukaren. Likaså råder en
genomgående uppfattning att det är vårdens innehåll genom god tillgång på
resurser som är väsentligast och att behovet av tvång minskar i proportion
till att resurserna förbättras. Emellertid uttalar flertalet även att det uppenbarligen finns en yttersta gräns där samhället inte längre kan underlåta att
gripa in för att rädda liv. Frågan om denna vård utan samtycke vid
missbruk av beroendeframkallande medel skall beredas med stöd av en
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social eller en medicinsk värdlagstiftning iir emellertid starkt kontroversiell. Detta framgi\r inte minst av alt remissyttrandena ofta har avgivits med
knapp ri.istiivervikt och att till yttrai1de fogats reservation. I)e siirskilda
meningar som har kommit till uttryck i reservationerna redovisas inte hiir.
Till de remissinstanser som bitriider social11tredningens majoritetsforslag ·- dvs. vi'm.J meu stöd av

medicin~k

v;'trdlagstiftning - hör .1o<"i11/st_1·-

rdse11, rik.1"1lkl11gare11. hrott.\/i'ireh_1·gg1111de rtldct, k11111111111Tii1tc11 i Giitchorg, lii11s.1'fyrd.1cmu i Giitehorg.1 och Bo/111.1 hin, Blekinge /iin, Örebro
lii11, \'ii.1·1cmorr/a11ds liin, Gotl1111d.1 /ii11, Kro11oherg.1 liin och Norrhotte11.1·
hin, .fler111lct ko1111111111c•r som har yttrat sig. /.0. TCO. SACO/SR, LRF.
Fiire11i11gc' 11 S1 ·crigc.1 socialchc.fi•r, S 1·aige.1· .wcio111111(/i'irbu//CI, S 1·erigc.1
socit1110111ers rik\fiirh1111d. S1·eriges .rncia!fi'irhund. S1·c•rigcs ko111111111111l!Fi11.1·1e111a111u(/i'irh1111c/. Rik.l:fi"irh1111dc1 .fi'ir lu"iilp 1/t /iikc•111cddrn1isshruk11re,
Alkoh11l(lrohlem11tikcr.1 rik1J('irh11llll, Siillska(lel /.ii11kama.1 Rik.l:fi'irlmnd.
Liinkamu.1 K11111rn(fih·llll11d, Dl· lla11dikuppudc.1· I<ik1;fi'irh1111d ( DHRJ och
Ö1·en·11karn11.1 Rik.1:fi'irh1111d.
Flertalet remissim;tanser avstyrker utredningens majorilelsförslag och
ansluter sig helt eller uclvis till det av utredningen redovisaue alternativet
dvs. möjlighet att inom socialtjiinsten hereda vi\ru ät den som till följd av
missbruk iir i triingande behov av v[1rd och vars behov inte kan tillgodoses
pii annat siitt. Hit hör S1·e11 lwl'rii11, ka111111arriifle11 i S111ulsrall. rikspolis.1'/yrelsen, lii 11.1·s1yrel.1·em11 i St ocklwl111.1, Viis1111a nia 11d.1·, Siidemw 11la 11ds,
Ö.1·1crgii1lwul.1, Jii11k(ipi11gs, Kalmar. Kri.1·fi({ll.\'f({d1-, Malmii/111.1-, Kopparherg.1· och Giil'iehorg.1· liin. ii1.1kil/iga ko1111111111cr, .1j11ki·ånfr11s och .1ocial1·änfr11s planerings- och m1io11ali.1eri11gsi11.1·1i1111, Nyk1crhe1.1·1·årcie11.1· a11s1al1.1:fi'irh1111d, Nykll•rhe1.1·riirelse11.1 La11cl.\f('irh1111d, S1·e11ska Nyk1erhe1.1·1·ård1Firh11mfr1. Rik.1:fi'irh1111dct 11101 alkohol- och 11arko1ik11111isshmk, Diako11sii//skape1, F!ire11i11ge11 Si·criges .fi"il'1lrd.1(jii11.1·1cmii11 samt SA F.
En del remissinstanser har inte uttryckligen tagit stiillning eller har
ansett att frågan om tväng inom socialvärd. sjukvård och kriminalvärd bör
utredas slirskilt. Bland dessa remissinstanser mlirks JO. universitets- och
högskolciimbetet jlin11e ett antal fakultetsniimnder, fansstyrelserna i Uppsala, Hallands, Alvshorgs. Skaraborgs, Viirmlands och Viisterbottens !lin,
flera kommuner. diiribland Malmii och Helsingborgs kommuner, kommunförbundet, Jandstingsförbundct. statens handikappr{1d, Riksfiirbun<let av
Föriildraföreningarna mol Narkotika I RFMN ), Handikappförbundens cenlralkommil lt; samt Sverige.~ liikarförbund och Svensb liikareskillskapel.

Rem is sin stans er som bit r ii de r so c i a I utredningens maj n-

r it e t s förs I ag
Socials1yrelH·11 tillstyrker majoritetsförslaget samt framhäller i fri1ga om
a I ko ho I m i s s b r u kar n a bl. a. följande.
Bakom kravet på att avveckla nykterhetsvi\rdslagens tvångshestäm-
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mclser ligger en rad argument. av vilka de viktigaste kan sammanfattas
enligt följande.
•

Möjligheterna till framg?1ngsrik imlividuell rehahilitering reduceras eller
omintetgörs om behandlingen utövas under tvi1ng. De hlngsiktiga pcrsonlighetsförändringar som hehandlingen hl. a. syftar till kan inte genomföras mot klientens egen vilja.
Möjligheterna till tvtmgsmiissiga ingripanden enligt nykterhetsvi'1rdsla-

•

gen utgör en belastning för viirdomri1de1 i dess helhet, trlllS att dessa
möjligheter bara används mot en liten och snabbt sjunkandt> del av
alkoholmissbrukarna. Denna belastning har utgjort ett av hindren for
socialvt1rden alt nä ut till missbrukare i siiJana tidiga skeJen av mis~
hruket, Jä utsikterna till positiva hehandlingsresultat iir större.
•

Det är hara en

hegr~insad

del av de värdhehövamk alkoholmisshru-

karna som viirdas enligt nykterhetsvtmlslagen. Nykterhetsvitrdslagens
tvtmg riktar sig i praktikt>n n;istan enbart mot missbrukare ur de higre
socialgrupperna. Samtidigt erhtiller andra grupper av alkohl)lmisshrukan: en ofta mer kvalifil.'.erad hehandling. hl. a. inom sjukvtirden. Behnvel av sjuk vtird hos dem som v:lrdats enligt nykterhetsv;1rdslagen har
däremot ofta blivit otillriid.ligt tillgodosett. Det iir mol dt:nna bakgrund
som nykterhetsvärdslagen inte siillan har karaktiiriserats SlHll en
"klasslag".
Företagna utredningar har visat att bestämmelserna i N vL som möjliggör tvtmgsmiissig

v~ird

av vuxna missbrukare spelar en betydandl' roll i den

meningen all de synes avhiilla mimga frän all söka vard. Enlig! socialstyrelsens mening talar starka skäl för socialu1redningens förslag. E11 slopande av tvttnget ur sociallags1if1ningen framst!1r Sl•lll del ll•giska sluhtegel i
den snabba utvecklingen mot ökad frivillighel som sedan {11skilliga i1r
präglat social vt1rdcn.
Enligt styrelsens bedömning kan behovet av tvi1ngsmiissig vhrd av missbrukart' tillgodoses inom ramen för LSl'V. U1g:1ngsp11nkten för denna
bedömning iir den principiella insliillningen all tviingsl11nhiinder1agande1.
för att vara meningsfullt. bör ges kon varaktighet. Del hör endast 1illgriras
i st1dana akuta silllationer. di1 triingande vi'trdhehov föreligger. I dessa
undantagsfall bör varden normalt heurivas unuer 1v:1ng endast i hehandlingens inledningsskede. Den

l~mgsiktiga

rehabiliteringen kan hara genom-

föras i frivilliga former. lkt torde inte ri1da ni1gon Ivekan om all sjukviirden kan erbjuda en mer adekvat v{1ru iin socialvi1rden i de akuta sJ...cdcn av
misshruket d,\

tv(mgsm~issiga

ingripanden kan vara aktuella. Del kan knap-

past heller sättas i fr!1ga all LSPV iir tilliimplig pii alkoholmissbrukare i
dessa akuta stadier. Den tvekan rörande LSPV :s tilliimplighct som ibland
framkommit torde mindre u1gi1 fr<'in sj;ilva lagtexten iin fr;'m dess fak1isJ...a
tilliimpning. som ibland beuiimls som alltfi.ir restriktiv. Det kan inle heller
uteslul'.ls all tillämpningen av lagen varierar mellan lllika sjukhus i landet.
Sm.:ialstyrelsen hiinvisar diirvid Iill de förslag som lagls fram av en arbetsgrupp inom socialstyrelsen.

Prop. 1979/80: 1

303

Socialstyrelsen framhhller vidare att Jet i utredningens hetänkande intt:>
kommit fram nägon egentlig argumentation för ett vidgat tvang mot n ark o tik a missbrukarna. Lika litet som i principbetänkandet relateras
utredningens alternativa förslag till kunskaper om missbruket eller till
erfarenheter inom narkomanvården.
Det har i diskussionen framförts krav pä tvängsvärJ av narkotikamissb11.1kare. Dessa krav synes emellertid oftasl ha gällt antingen tvång i
sådana akuta lägen. då LSPV är tillämplig. eller tvång mot sådana unga
misshrukare. som f. n. kan omhändertas mot sin vilja med stöd av harnavärdslagen och som med socialutredningens förslag skulle kunna bli föremäl för tvängsvård även enligt den nya lagstiftningen. När det däremot
gäller vuxna narkotikamissbrukare torde det alltjämt vara en helt dominerande uppfattning - ätminstone bland dem som har stor kunskap och
praktisk erfarenhet av narkomanvärd - att tvångsmässig värd. efter den
akuta fasen. är en bchandlingsmässigt oframkomlig v~ig. Framträdande
företrädare för si1väl sm:ialvard som psykiatrisk narkomanvtird har under
senare tid givit uttryck :\t den principiella uppfattningen att ltmgtidsvard
under tvång av en rad olika skiil inte kan accepteras i värden av vuxna
narkotikamissbrukare.
Mot den angivna bakgrunden tillstyrker socialstyrelsen socialutredningens majoritetsförslag.

Riksilk/agarrn har inte något att erinra mot den av socialutredningen
förordade rollfördelningen mellan socialtjiinsten och sjukvården. Den skapar otvivelaktigt de bästa förutsiinningarna för att socialtjänsten skall
kunna pfl ett effektivt siitt sköta sina siirskilda uppgifter. Enligt riksåklagaren bör den komplettering av den medicinska specialindikationen som
genomförts beträffande narkotikamissbrukare utstriickas till att avse även
missbrukare av annat beroendeframkallande medel. Syftet diirmed bör
vara att klargöra att även missbrukare av andra medel än narkotika kan
kvarhållas efter den akuta avgiftningsfasen. Inom socialstyrelsen överviigs
f. n. förändringar rörande avgränsningen av det psykiatriska vårdomrfldet.
som kan få betydelse för den tvångsvis meddelade vi\.rden. Riksaklagaren
framht11lcr att iiven om tillämpningsområdet för LSPY inte avses skola
utstriickas måste tillses. att förutsättningarna för en tilbmpning av lagen
inte blir orealistiskt restriktiv. Det ~ir sjiilvfallet också av största vikt att
bedömningarna sker

pa ett enhetligt siitt.

Bro1t.\fiirehygga11dc rådet IBRA J delar den uppfattning som framförts i
majoritetsförslaget att en framgangsrik lflngsiktig behandling måste ske
under frivilliga former. Fn:invaron av yttre. formellt tvång får emellertid
inte innebära kravlöshet eller avsaknad av personligt tvång och kontroll i
den konkreta hehandlingssituationcn. Möjligheterna att genom avtal/kontrakt fullfölja en hehandlingsplan hör här utnyttjas.
Emellertid föreligger det enligt BRA:s mening situationer. diir hiinsyn till
den enskilde oundgängligen kriivcr ingripande utan samtycke. BRA avser
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hiir situationer dt1 unga personer hcfinncr sig i en misshrubperil>d lKh
situationer d:ir mi-.shrukarc iir i hcht>\' av akut vi1rd men inte iir i ~1:1nd all
sjiilva tillgodose det. (kbi'1 i fall &tr en avgiftning. eventuellt i komhination med akutvi1rd i övrigt. :ir en föruhiittning fiir all limgsiktig behandling
skall kunna genomföras. kan det vara erforderligt med tv{mgsingripande.
Detta hehov torde dock kunna Lickas med de möjligheter till tv<1ngsomh:indertagandc Slllll stt1r till huds genom LSPV och den av SL föreslagna lagen
med siirskilda hest:immelser om vtird av under,trig. HRA tillstyrker majoritetsförslaget men hetonar att detta kan föranleda behov av resursförstärkningar fiir de riit tsv<'trdande myndigheternas brottsförehyggandc od1
hrnttsbeivrande verbamhet.
En socialtjiinst Sllm iir utrustad med befogenheter att vidta sociala insatser oheniende av samtycke kan. anför f..a111111111Tiill1'11 i (iiirl'horg, inte te
sig siirskilt attraktiv för den talrika grupp av miinniskor i samhiillet som
b111kar heniimnas dolda missbrukare. Allmiin enighet torde ocbii r'1da om
att det frän samhiillets synpunkt iir synnerligen angeliiget att dessa grupper
kan näs av soeialtjiinstcns insatser. Hiirtill kommer att grava missbrukare
kan tas om hand mot sin vilja och heredas v{1rd av andra samhiilleliga
organ. Kammarriittcn anser att starka principiella skäl talar för att en ny
soeiallagstiftning inte skall innehälla möjlighet till tv:'i.ngsvitrd av vuxna
personer.
Lii11.1·s1yrelse11 i (iijJchorgs och /Joh11.1· lii11 ansluter sig till utredningens

huvudalternativ och att alltså möjligheterna till tvång mot vuxna misshrukare utmönstras ur sociallagstiftningen. Den viktigaste frtlgan som diirvid
uppkommer är vad som skall ske med de missbrukare som inte faller under
I.SPY men som nu kan heredas vård med stöd av NvL. De fall av detta
slag, i vilka tväng från samhiillets sida framstår som nödvlindigt, torde
dock komma att bli allt fätaligarc i takt med socialtjänstens utbyggnad
enligt utredningens intentioner. I dessa fall blir det fråga om omhiindertagande under kort tid för avgiftning och en viss grad av rehabilitering för att
skapa förutsättningar för socialtjänstens på frivillighet grundade insatser.
Det kan i detta sammanhang enligt länsstyrelsens mening sättas i frl'lga om
inte en viss utvidgning av LSPY:s tillämpningsområde kan vara pl'lkallad.
Ui11sstyrl'isc11

i Blcki11ge liin tillstyrker utredningens majoritetsforslag

men pekar på att en - förmodligen ganska liten - grupp alkoholmissbrukare inte omfattas av LSPY och därför kommer att hänvisas till stödjande
och hjälpande åtglirder i frivilliga former. Länsstyrelsen menar dock. att de
ökade resurser. de nya behandlingsmet<,der och den intensifierade bevakning från socialstyrelsens sida vad gäller socialtjänstens insatser, som kan
förväntas. kan antas lösa det antydda problemet tillfredställandc. Länsstyrelsen framhåller som angeläget att LSPV ses över och omarbetas.
J.iinss/yrelserna i Örebro och l/iis1emurrla11ds /iin tillstyrker i princip
utredningens förslag därvid det framhålls som särskilt betydelsefullt att
sjukvården får tillräckliga resurser att klara de nya uppgifterna och att den
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enskildes rliths;ikerhd kan gar;111ter;I';. L11 siirskild fr;'1ga iir. fr<1mhalls det.
0

111 LSl'V i sin nuvarande u1for111ning kan tilli1111r;1s p:1 hiir aktuella !lliss-

brukare eller om lagen i n:igllt a\'sL·enLlc maste fiirtydligas .::lin ii11dras.
Lc'i11.1.11rrd.11·11 i (i111/1111d1 lii11 ansluter sig Ll.:ba till den grundpri11L:ipen att

11tg:lngspunkten fiir allt suci:ilt arbete biir \'ara frivillighet. (>bde fiirebyggamlc insaher i kombination med mal111edvetl'l Ut\·ecklingsarhetc itllllll
hehandlingsomriidet kommer att 111imka behovet :1v I v:mp:itg:irder. s:hlil
inom Slh.:ialtj:insten som sa111hiillct i iivrigt. ,\ven /ii11.1.11rrd.1,·11 i J\ro11c1-

hergs li'i11 anser att hcstiilllmelser

<llll

v;'1rd:1tgiinlcr utan den enskildes

samtycke hiir fiirliiggas utanfiir sllcialvardslagstiftningen.
/.c'i11.1·s1,1T1'/.11•11 i Norrholl1·11s lii11 har inget att L'rim:1 mot utn:d11ingens

fiirslag bctr:ilTande viinlcn av vuxna misslm1kare. Dock \'ill l:insstyrelwn
betona att en 1v:1ngsi111agni11g a11tom;1tiskt 111;1ste f'iilj:1s av en rrii,·ning i
liinsr:itt event11ellt f'iirstiirkt med psykiatriskt skolad J;ikarc.
I .:insstyrelsen erinrar om att 1Jtredningcns fiirsbµ om SLlcialtj:instens
yttersta vf1rdansvar inncblir att socialtj:instens resurser viisentligt m:'isll:
byggas ut for att verbamhcten skall

rn ett

meningsfyllt inn<.?h:ill. Ytterst iir

det siilel.ks fraga om vilka ekonomiska ramar de rolitiskt anwariµa ger fiir
att socialtjiinsten skall kunna erh;illa adekvata resurser.
I fn)ga om vitrdutbudct framhiiller liinsstyrelsen att ansvaret fiir <ll'.f.:ifl-

11i11ge11 hi.ir ;ivila den etablerade sjukvnrden. Alla avgiftningar behiiver
niidvlindigtvis inte ske vid psykiatriska ~jukhus och kliniker. Enklare och
okomplicerade avgiftningar kan ske vid somatiska sjukhus av olika kategorier. lasarett. sjukstugor och v{1rdcentraler. Detta sker redan i stor utstrlickning. Övriga komplicerade avgiftningar mt1ste liven fortslittningsvis
ske vid psykiatriska sjukhus och kliniker. Detta g;iller t. ex. alkoholpsykoser. delirier. s:irskilt värdkriivandc eller n~ir tydliga psykiska följdtillstiind föreligger.
I yttrandet anför llinsstyrelsen vidare bl. a. att i och med LOB-lagens
tillkomst har ett allt större antal berusade rersoner sökt viird vid sjukhusens akut- och jourmottagningar. Åtminstone vid de större sjukhusen har
dlirmed uppsttttt betydande oliigenheter och sjukhusen har fatt det allt
svftrare att klara denna ökade tillströmning av akut berusade personer. Allt
talar för att man vid dessa sjukhus miiste inriitta slirskilda alkoholavdelningar. Avdelningen bör ha tillgång till bäde medicinsk som psykoterapeutisk och socialt kunnig personal.
En av de ledande tankarna i socialutredningen~ förslag lir. anför hinsstyrelsen vidare. att psykiatrin skall få en central roll i värden av missbrukare. Det mäste dock konstateras att psykiatrin inte iiger sitdana resurser
att de kan ta om hand samtliga missbrukargruppcr. I ett långsiktigt perspektiv blir andra behandlingsformer nödviindiga framför de renodlat psykiatriska. Det är hlir fräga om social träning i olika former. Här niimns
särskilt behandlingshem och inackorderingshem samt den öppna vårdens
övervägande betydelse.
20
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Fkrtalel kommuner. -,om y\\ral sig i frr1gan. bitriider socialutredningens
majoritclsfiirslag. I del yttrande som ;1vgivi1s av Srockliu/111.1 k111111111111
framhälls bl. a. att 1v[111gsmcdcl mol vuxna inte iir iinskviirda inom ramen
fi"ir socialvi'1nkns lagstiftning. Kortvariga omhiindertaganden i samband
med akut viird av alkoholmissbrukare torde do..:k bli oundg;ingliga. Det
kan stark I ifrt1gasii1tas om I .SPV ;ir ett liimpligl instrument i dessa fall. I de
fall ! vi1ngsmedel mot enskild anv;inds mi1ste de vara starkt tidsbegriinsade
och omgiirdas av riittssiikerhctsg;1rantier. So..:ialtjiinsten

111~1ste

alltid syfta

till att motivera vuxna misshruLtre till fortsatt viird och rehabilitering.
LSPV hiir liksom andra hcstiimmelser som möjliggör tv{111gso111hiindertaganden i värdsyftc bli forem{d fiir en genomgripande översyn.
Även (i,-irehorgs k.111111111111 ansluter sig till utredningens forslag. Den
tillgiing till metodik. samverkan m:h insatser av olika sl;1g som socialtjiinsten förutsiitts disponera bör kompensera bortfallet av tvtingsfltg;irder.
Av de synpunkter som anförts av de andra kommuner som hitriider
rrntioritetsfi.irslaget kan niimnas hl. a. fiiljande.
Upprn/a /..:01111111111 framhäller att LSPV har sädana brister att den bör
omarbetas. Kommunen framh<'iller de positiva erfarenheter som vunnits av

samarbetet mcJ alkoholpolikliniken vid Ulledkers sjukhus diir del skapats
en modell for samarbetet socialvftrd - sjuk värd. Denna samverkan har lett
till att tvängsätgärderna kraftigt minskat. Det ~ir viktigt att en si'ldan samverkan kan ut vecklas o.:h det kriiver ytterligare resurser för behandling
och vr1rd bftde inom sjukvi'lrden och socialvården.
Även Li11kiipi11g.1· kommun framh;rner vikten av att LSPV överarbetas
och att det framför allt iir nödv~indigt med ett förtydligande av I* i lagen.
Klippans ko1111111111 betonar niidviindigheten av att erfordt:rliga resurser
tillskapas och att vården kan omfatta inte endast ett par dagars sjukhusvistelse utan fä sådan omfattning att Jen omhiindertagne har möjlighet att pfl
ett realistiskt sätt ta ställning till fortsatt vård.

Örebro kommun understryker särskilt vikten av tidig behandling och av
kontinuitet i behandlingen. Erfarenheter visar att drogberoende personer
som avgiftats men måste vänta på fortsatt behandling ofta kommer in i nya
missbruksperioder. En fortsatt resursuppbyggnad iir en nödvänuig förutsättning för att reformen skall fä avsedd effekt. Viisterås k.omm1111, som
redovisar uttrycklig tveksamhet inför valet mellan majoritets- och minoritetsförslagen. betonar med hänsyn till att drogmissbruket kräver såväl
sociala som medicinska insatser vikten av att samarbetet mellan socialtjänsten och sjukvården förbättras. Den i 12 a

*föreslagna uppgiften för

läkare att underrätta nämnden om intagning bör vara obligatorisk. Patienten har sedan frihet att anta eller avvisa eventuella erbjudanden om hjälp.

Sk.elle.fieå kommun framhåller att majoritetsförslaget förutsätter att socialtjänsten får erforderliga resurser för att kunna arbeta med stödjande
och förebyggande insatser och att alternativa resurser av även institutionell karaktär skapas för att erbjuda de svårast skadade missbrukarna
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erforderlig vård. Sm:ialtjUnstens samarbetsformer med t. ex. sjukviirdshuvudmannen blir enligt vad L11lc1/ /.:om1111111 framhfdk-r en viisentlig frl1ga.
Socialstyrelsen och kommunfiirbundet mt1ste h;irvidlag initiera och fiiresltl
pä vilket sUtt ;indamålsenliga samverkansformer kan ni1s. Det iir oeksi1
angelliget att understryka, anför kommunen, att LSPY iiven forts;ittningsvis skall vara en medicinsk vimllag och att dess till;impningsomrf1de inte
skall vidgas. Dt:tta innehiir att en iiversyn av denna lags utformning och
tilliimpning iir nödviindig. Denna hör ftl karakt;iren av en offentlig utredning och en slidan utredning skall ocksf1 behandla psykiatribegreppet l>Ch
den psykiatriska vårdens inriktning. Om sjukvt1rden inte iir beredd till
samarbete och ansvarstagande för sin del i det totala vtmlansvaret finns
det klara risker för alt miinniskor inte erhMfcr den vf1nl som de hehiivcr.
De övriga kommuner som bitriitt förslaget har siirskilt framhtillit behovet
av ökade resurser för frivillig v;)rd och behandling inom socialtjiinslcn.
S1111d.1T111ls /.:01111111111 anför bl. a. att om tillriickliga resurser tillskapas för

förebyggande arbete och möjligheterna. till frivillig drd fiirhiittras reduceras behovet av tvfmgsätgiirJer. H;ir kan oekS:l niimnas V11rl>t'rg.1 /.:01111111111 som ansett utredningens förslag vara att föredra under förutsiittning

all samhiillet kan bygga upp tillriickligt attraktiva vtmlformer.

LO uttalar sitt stöd för utredningsmajoritetens linje att

tv~inget

mot

vuxna skall tas bort fr<'m socialtj;insten. Motivet iir alt nii en socialtjiinst
som arbetar pä helt andra villkor. En socialljiinst di"1r frihet och frivillighet
Ur hörnstenar och ett rikt utbud av hjiilp- och bchandlingsinsatser iir
medlen.
SACO/SR understryker i sitt remissyttrande att resurserna för behand-

lingen av alkohol- och narkotikaberot.:nde personer mi'tste vara tillriickliga.
Psykosocial behandling måste kunna erbjudas alla som har behov av sf1dan
behandling och behandlingen mi"tste kunna tillhandahilllas vid riitt tillfälle.
Alla socialarbetare vet att drogberoende personer som avgiftats men mäste
viinta pf1 fortsatt behandling ofta kommer in i nya missbruksperioder.
Psykosocial behandling m[1ste diirför kunna pilbö1jas omedt'lban efter
avgiftningsfasen. I dag ~ir resurserna för s~1dan behandling klart otillriickliga.
Det finns inom SACO/SR:s förbund delade uppfattningar huruvida man
kan ställa sig bakom utredningens majoritetsförslag eller inte. Sveriges
ltikarförbund har ansett ytterligare utredning erforderlig innan slutlig stiillning tas. Övriga berörda förbund har dock funnit att de skiil som talar för
en tillstyrkan av utredningens m•~ioritetsförslag viigcr tyngre lin de skiil
som talar emot förslaget. Mot denna bakgrund finner SACO/SR att eentralorganisationen hör ställa sig bakom utredningens majoritetsfiirslag i
tvhngsfrl\gan. Vid detta stiillningstagande utgär SACO/SR fri111 att ett
borttagande av t vångsåtgärder inom den framtida socialtjiinsten undt.:r inga
förhållanden fä.r leda till att nya eller utökade tv{1ngsmöjligheter skapas
inom sjukvården.
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SACO/SR kommer att i siirskilt svar behandla de iindringar som nyligen
föreslagits i LSPV. SACO/SR vill doc:k redan nu understryka att :indringarna inte tillgodoser liinge stiillda krav p{1 en klarare avgriinsning av
L.Sl'V:s tilliimpningsomrt1de. En utg{111gspunkt bör hiir vara att LSPV
avgriinsas till klara medi1.:in.ska indikationer och i princip avser p-,ykotiska
tillsttind.
SACO/SR anser vidare alt t v~\ngct mot enskild person

m~1stc

utredas

ytterligare od1 inte enbart med avseende pf1 l.SPV utan iiven med avseende p{1 krirninalvi·irden och dt1 siirskilt med beaktande av skyddet for tredje
person. De av SACO/SK framförda synpunkterna delas i allt viisentligt av
S l'l'rige.1 .1t1cio11011H'r.1 rik.1:f('ir/m ncl ( SS R I.

TCU bitriider socialutredningens förslag att tvhngsiitgiirder som avser
vuxna inte skall regleras i socialvfirdslagstiftningen. TCO anser att en
(iversyn blir göras si\vitt avser samtliga lagbestiimmelser -,om möjliggiir
kort- och liingvariga frihetsberiivanden i utrednings-. straff- och vtirdsyrte.
Mtilsiittningen bör vara att si1dana bestiimmclser -,kall finnas i sf1 fri lagar
som miijligt. vara sä enhetliga som möjligt och s!i riittssiikra som möjligt.
Utredningen bör behandla den grundliiggande fr;·\gan om begreppen vrird
och straff. liksom frf1gan om psykiatribegreppeh avgriinsning. Av uppdragets omfattning framg!ir att utredningen bör genomföras -,om offentlig
utreJning. En utredning med det skisserade uppdraget bi.ir enligt TCO:s
uppfattning snarast möjligt tillkallas. UtreJningen biir vidare framliigga
förslag till fastliiggande av olika myndigheters ansvarsomrihlcn samt till
regkr for hur de olika myndigheterna skall samverka niir ansvarsomri'1dena
tangerar varandra.
I avvaktan p;'1 att fr<'igan om samhiillcts tv[ings;'itgiirder blir fiiremi'll fiir
den ovan beriirJa omfattande översynen bör dock. som tidigare framhiHlits. enligt TCO:s uppfattnin!! den av socialutredningen fiire-,Jagna reformen verkstiillas. TCO:s synpunkter delas av Si·aigt'S socio1111111Firh1111d.
Fiire11i11ge11 S1·1'rigc.1 Soci11/cltl)t'r anmiirker att t viingets avskaffande

kriiver avsev;irda resur.-,försti.1rknin),!ar för att fri positiva effekter. Oavsett
de förv;intade effekterna av s1)ft mi1ste kommunerna oc:h sarnhiillet ta sitt
ansvar for att resurser skapas inom socialv{1rden. l\kd de kllrta behandlingstidcr som ges enligt LSPV löper socialvi\rJ och sjukvi·ird risken att
intentionerna vid omh;inderta),!andet inte kan utnyttjas eller följas upp p{1
grund av bristande resurser. Tvangsinlagning enligt LSPV ~ir ett s~1 utomordentligt allvarligt ingripande i en miinniskas liv att det mf1ste skapas
garantier för social uppfiiljning. Betydligt stiirre krav mäste ocksii resas pii
att sjukvi'1rden skall ta sill ansvar för den stora grupp av missbrukare som i
dag inte far den vt1rd de begiir eller överhuvudtaget inte n;ir fram till
vflrdrcsurserna. Sjukvården måste ges likade mlijlighell!r alt fullgöra sin
del av värdkcdjan och att samverka med socialvfirden.
Med viss tvekan tar Si·aige.1· Soci11(fiirh1111cl stiillning Ji"ir .socialutredningens förslag. Förbundets tvekan giillcr frägan hur de alkoh11bkadadc i
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fortsättningen skall kunna heredas van!. Rehahiliteringsarbctet med de
svårt alkoholskadade iir erfarenhetsmiissigt mycket tidskriivande och fordrar viil tilltagna vti.rdtider p1'1 institution med goda resurser för behandlingsarhetet. De vuxna alkoholmissbrukarna iir endast i undantagsfall att anse
som psykiskt sjuka i den mening som avses i I .SPY och ett omhiindcrtagande enligt denna lag medger som regel endast en akut avgiftning i högst
10, i vissa fall 15 dagar, efter vilken tid skall prövas om fortsatt värd kan
beredas enligt LSPV. Eftersom kriteriet hiirfor iir psykisk sjukdom, torde

man inte annat iin i undantagsfall kunna räkna med längre tids vård. LSPV
iir s1'11edes inte något adekvat alternativ till nuvarande lagstiftning och de
möjligheter den ger till tvängsingripanden pf1 särskilda indikationer.
Socialförhundet vill starkt framhålla hehovet av att värdrcsurserna iir
tillgängliga samtidigt med att reformen genomförs.
Rik.1/i)rhunclet fi)r hjcilp åt /1i/..emedel.rn1isshmkare ( RJ-H LI anfor att ett

verkligt alternativ till tvängsvärd iir att missbrukare erbjuds sjukvftrd vid
avgiftning, ett arbete och en hostad. I dag finns inte tillriickliga resurser.
A vgirtningsresurserna iir knappa. Mfrnga narkotikamissbrukare utcstiings i
dag frän avgiftning. Än viirre är situationen för alkoholmissbrukare. Inte
förriin liv står pf1 spd tillåts misshrukaren komma in pf1 en akutmottagning.
Tillriickliga resurser måste till för avgiftning. Man kan t. ex. använda
resurser frt111 psykiatriska vt'lrden och skapa små enheter. På akutmottagningarna eller dessa avgiftningsenheter skall även fältassistent och kurator
finnas som antingen hjiilper misshrukaren till fortsatt långsiktig behandling
niir det behövs eller hjiilper till att ordna hostad och arbete.
Alkoho/prohle11u11i/..ers Riksor;:anisation (ALRO J framhåller att all vtird
och behandling av vuxna misshrukare inom socialtjiinsten måste ske i

frivilliga former och att mälsiittningen for en reformerad nykterhctsvärd
måste vara, att den är attraktiv för miinniskor med alkoholproblem och att
den ger resultat. Man måste i allt rehabiliteringsarbete se till missbrukarens totala livssituation och inte isolerat se pti socialtjiinstcns roll i rehahiliteringen. För att en människa med alkoholproblem skall kunna rehabiliteras, måste en rad olika faktorer samverka. Socialtjiinsten har endast
möjlighet att kontrollera och påverka n1'1gra av dessa faktorer. Några av de
viktigaste delarna i en återanpassning iir akutvärd, stöd och hjiilp och
möjligheter till ett återintriide i olika samhiillsfunktioner. I dag är akut vf1rden katastrofalt underdimensionerad. Tillnyktringsklinikcrna, som förutsat\es i LOB-lagen, saknas. Dagens sociala nykterhet svärd iir inte attraktiv
för missbrukarna. Dessutom räder stora svfirighcter att erhf11la arbete och
bostad för miinniskor med alkoholprohlem. Socialtjiinsten hör intern större roll, när det gäller att lösa alkoholproblemet, iin det finns realistiska
möjligheter för den att genomföra. Om socialtjiinsten pi:ttar sig ett orealistiskt stort ansvar för lösande av sociala prohlem, kan detta medföra, att det
engagemang och ansvar, som är nödvändigt för alla och en var, förkviivs.
Alkoholprohlemet löses inte bara med vård och behandling.
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S1·1'11 lit11Tii11 anser att altcrnativfiirslaget iir att föredra. I lovriitten fr<11n-

kdler att iiven behovet av skydd fiir annan i vidare pmfattning iin utredningen tiinkt sig hiir utglira indikation fiir ornhiindertagande.
Till utveckling av sin st[mdpunkt anflir hovriitten hl. a.: Det blir framh<'d\as. att en vt\rdhehlivandes tillstf1ml ofta iir st1dant att det kan ifr{1gasiittas
om nt1got giltigt samtycke iivcrhuvudtaget kan Himnas. lhrtill kommer, att
utredningens tankar enligt hovriittens mening innebiir en anmiirkningsviird
iiverskattning av flertalet misshrukares sjukdomsinsikt och iinskan att
upphöra med missbruket. Redan nu kan v{1dorna av ett sf1dant synsiitt
pilvisas. Den senaste tidens utveckling i fri'tga om missbruk av alkohol och
andra heroendeframkallande medel - en utveckling styrd av fylleriets
avkriminalisering och av en "vard"-ideologi enligt vilken missbrukaren
har att ensam ta ansvar fiir sin person och sitt liv hur nedbrytamlc och
fysiskt pilfrestande detta liv iin mi·\ vara - kan sägas innebiira en brist på
humanitet, griinsande till cynism. Misshrukaren för helt enkelt utan ingripamle fortsiitta sitt missbruk tills han gi\r under. Genom lagregler om
omyndighet. om förmynderskap och om godmanskap söker samhiillet i
skilda hiinseenden skydda den enskilde mot följder av oförmåga att vårda
sig eller sin egendom. I lika mån bör samhiillet inte bara känna utan iiven ta
ansvar för den som genom missbruk av rusdrycker eller narkotika försatt
sig ur stånd att förstf1 sitt eget hiista. Ett sådant ansvarstagande lir inte
genomförhart utan ett visst mått av tvi\ng. Samhiillet måste vara berett att
ta detta ansvar och det måste ske på ett tidigt stadium. Socialvården kan
rimligen icke undgå att hiir taga sin del av ansvaret.
K11111111urrii11t'll i S1111d.1T11/I ansluter sig till alternativförslaget. LSPV
skall enligt vad utredningen framhäller liven i fortslittningen vara en medicinsk vårdlag. Detta kan fä till följd att vissa missbrukargrupper inte kan
beredas vård utan eget samtycke trots att trängande vårdbehov föreligger.
Hiirtill kommer att I .SPY i sin nuvarande utformning inte ger samma
rättssäkerhetsgarantier som en domstolsprövning. Majoritetsförslaget iir
förenat med sådana nackdelar att en annan lösning måste viiljas. Den
lösning som anges i alternativförslaget kan godtas. Det är emellertid nödvändigt att förutsättningarna för omhändertagande ges en annan och klarare utformning. Det är ett ofrånkomligt krav att det i lagtexten preciseras
under vilka betingelser ett frihetsberövande kan ske. Enligt kammarrätten
bör vård kunna beredas inte bara den som är farlig för sin egen hälsa utan
även den som utgör en fara för annan. Övervägande skäl talar för att det
öppnas möjlighet att låta vården innefatta förordnande av kontaktman och
meddelande av föreskrifter. Yf1rdtiden bör inte heller vara bestämd i lag
utan tiden bör kunna anpassas till vårdhehovet. Socialnämnden bör ha
plikt att fortlöpande pröva vårdens fortbestånd.
Enligt rikspoli.1-.1·1yrdsens uppfattning har utredningen överskattat sam-
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att frivilligt siika v:·1rd fiir '>itt mis..,hruk. StyreJ,en an'i:i iivi:n :1tt den
viktig:1 fr~·igan om samhiillets mii_jligheter att i11grir:1 med t v:111g i v:1rdiire11den od1 vilka myndigheter '->Olll i framtiden hiir ta befattning med <ilL1na
iin.:nden inte fött dt:n ingiiend<.: behandling .som iir 11iidviindig. En 11nder.,iikning och utv;inkring av des\a hetydclsefulla fr:1g<H framst;1r diirfiir '->lllll
nödviindig. RibroJi..,·ayrelsen hitr:ider den av en reservant i utredningen
framfiirda uppfattningen all vi\rden av v11xn;1 mi-,shrukare hiir tillgod,ises i
enlighet med utredningens alternativfiirslag.
Enligt det alternativa lagfiirslaget skall polis111yndighet inte .,;t'om

1111

iir

fallet enligt 21 ~ Nv L kunna ingripa i akuta vi1rdsit11ati,1r1i:r mol v;irdbd1iivanJc anrwt iin med -,tiid ;n- politilag.stiftningen. dv.'>. 2 ~ polisinstruktionen. 3 ~ LTO samt LOB. Enligt -,tyreben-, uppfattning rn:l'tc av poli-,en
beslutade administrativa frihetsherl.ivanden grunda' pi't den fiiresl:1gna i.igen mi.:d siirskilda bestiirnmelser om värd inom socialt_jiinsten. Att '>~t'><llll
föresläs som ett provisorium i avbidan p:-1 all polisen nitr kontakt med
beslutsfattare i soci:1Jn;\mml stiidja ett av puben verkstiillt frihl.'lshniivande pä PI. LTO eller LOB :ir i.:nligl -,1yrelsens :bikt hell ldaJ.;1igt.
I frf1ga om tilliimpningen av LSPV anser slyrehen det iir ell elcmcnt:irt
r;itts.,iikerhetskrav att en genomgripande iiversyn av LPSV frirl.'la'>

0111

di.:nna lag avses komma att anv;indas pft det s;itt utredningen foreslar vid
ingripamlen mot missbrukare. vilka icke kan övertygas om att siika v;ird p~t
eget initiativ. Att tolka en lag av denna beskaffl'.nhet extl'.nsivt m:tste ingl'.
stora betiinkligheter. S{1vitt st yrdsen kunnat finna har tkn arbetsgrupp
inom socialstyrcbcn som nylii;cn framlagt ett förslag till lag om viss psykisk vflrd it·kc heller pf1 ett tillr:ickligt ingi1emk s:itt penetrl'.rat dess.1
problem.

Lii11sstyrd.1·c11 i Stockho/111.1 lii11 ansluter sii; till altcrnativforslaget.
LSPV är inte tillfyllest fiir att tillgodose missbrukarens v:trdbchov. Vuxna
missbrukare kan endast i undantagsfall anse~ som psykiskt sjuka i den
mening som avses i LSPY. El! omh:indertagande enligt den lagen medger
dessutom som regel endast en akut avgiftning under en mycket begr~insad
tid. Svårt alkoholskadade personer kr1iver som regel hlngre vrmltidcr p:i
institution med särskilda hehandlingsresurser.
Av de som avses med tvt111gsintagningsansiikningarna ;ir omkring 20
procent farliga för närsti:'lende. Farliga alkoholister iir i allmiinhct inte sf1
~vftrt

alkoholsjuka att de drabbas av delirium, epili.:psi eller hallucinos och

de kan därför knappast påtvingas värd enligt I ,SPY. Om missbrukaren intl'.
frivilligt underkastar sig vård finns i regel inga mi~jligheter alt tillgodose
närstttendes skyddsbehov förrän vftldsbrott inu·;iffat. En grundlig genomlysning av farlighetsproblcmatiken iir enligt llinsstyrelsens mening nödvändig innan de nuvarande reglerna om tvi:\.ngsintagning av farliga missbrukare
slopas.
De missbrukare som är ur stftnd att ta vftrd om sig sjlilva lir oftast mycket
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wtil't 11erg{111gna niir ansiikan om tvt111gsintagni11g giirs. Om s;'1dana missbrukare inte lider av r.-.;ykisk sjukdom kommer de enligt utredningens
fiir-.;la):! inte att kunna vfirdas utan samtycke. hir dem som inte vill medverb till n;\gon form av vrird kl)m1m:r ett fortg:1ende förfall inte att kunna
hejd;1s. 1.iinsstyrelsen har inget att erinra mot en stark restriktivitet i fri1ga
om tvfmgsvf1nl. Den hiir dock inte ges st·1da11 innebörd att svära fysiska
eller psykisk;i sj11kdomstillst{rnd eller soL·ial utslagning i praktiken kommer
att vara ett faktum niir tv{1ngsv~ird kommer till st:111d. Uinsstyrclsen anser
att miijligheter till tvt1ngstttg;irder hör finnas iiven i en kommande sm:ialtjllnstlag. Det vurc olyckligt om de tvängsmhssiga vilrdformer, som lir
niidviindiga i ett bcgriinsat antal fall. utrednings- och beslutsmiio;sigt -;kulle
liigi,ras utanför sm:ialtjiinstcns komrctcnsomrtide. En prövning inför liinsriitt iir ur riittssiikerhetssynpunkt biittrc iin exempelvis den p{1 liikare ankommande prövningen enligt LSPV.

Lii11.1.\/yre/.1c11 i \iiistma11/a11ds /iin hitrlider alternativförslaget. Uinsstyrelsen framhäller att missbruket av bernendeframkallamle medel kan betraktas som en i huvudsak sm:ia!cpidemisk äkomma med vissa följdverkningar av medicinsk och psykiatrisk karaktiir. Huvudansvaret för s[1viil
profylax som värd insatser mriste liiggas pti samhiillets sociala myndigheter.
Mir frivilliga insatser inte räcker till mi'\ste tvängsinstitut inom socialtjiinsten finnas för att tvinga fram en behandling. Socialtjiinsten. som har det
yttersta värdansvaret. kan inte avhända sig ansvaret. Länsstyrelsen anför
vidare att det inte är i första hand psykiatrisk värd en missbrukare i ett
akutskede behöver. utan medicinsk avgiftning och uppbyggnad. I en samverkansorganisation mellan socialtjiinst och sjukvflrd hör finnas tillgång till
speciella medicinska avdelningar för alkoholmissbrukare vid va1je länssjukhus. På dessa avdelningar biir socialtjänstens kuratorer arbeta varigenom man skapar kontinuitet i värd- och behandlingskedjan under klinikvistelsen. l ,iinslasarettens niirhet till kommunerna måste tillmiitas stor betydelse för effektivitetssyfte med vården.
Liinsstyre/sen i Giil'leborg.1· län pekar på att enligt 12

~

förslaget till

socialniimndslag utredning får inledas först sedan den enskilde genom
ansökan eller på annat siitt vänt sig till nämnden. En sådan bestämmelse
medför stora svårigheter för nämnden att inför sjuk vftrdshuvudmänncn
dokumentera att det föreligger behov och förutsättningar för tvångsingripanden enligt LSPV. Liinsstyrelsen ifrågasätter också om möjlighet att
tillämpa LSPV på den aktuella misshrukargruppen alltid är för handen och
ansluter sig till socialutredningens alternativförslag. Som ytterligare skäl
anförs att intagning enligt LSPV inte ger samma möjligheter till en allsidig
bedömning som handläggning inför förvaltningsdomstol och att alternativförslaget ger större möjlighet till kontinuitet i behandlingen än LSPV.
Länsstyrelsen ifrågasätter om Jagen inte borde ge möjlighet till tvångsomhändertagande även när en person till följd av sitt missbruk är farlig för
sammanboendes personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska häl~a.
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i LSPV hör utformas sf1 att underriittelse till sm:ialniimn-

dcn kan ske även om patienten inte samtycker.

/.ii11s.1tyrdse11 i Kristi1111.1tad1· liin menar att I ,SPV iir en medicinsk
vfirdlag som liimpar sig mindre viil som en social tvfmgslag och att socialmyndigheterna, om utredningsförslaget genomfors. i större utstriickning
lin f. n. skulle nödgas hegiira intagning enligt LSPV. Uinsstyrclsen förordar alternativförslaget som princip men menar att det inte tillriickligt
beaktar missbrukarens familjs intresse av skydd och att en bestfönmelse
om en längsta vtirdtid om tre mi\nader inte iir llimplig.
Även /ii11sstvrel.1ema i Siitl1'n1111n/1111d1, Östl'l'giit/1111tl.1·. Jii11kiipi11gs,
Kalmar, Me1/111iil111s och KoJ>J'lll"hl'l'g.1· lii11 anser att alternativförslaget hör
ligga till grund för lagstiftningen. Det framhålls bl. a. att om tv{111gsintagning skulle kunna ske endast med stöd av I .SPV kommer utvecklingen att
leda till att lagens tilliimpningsomn'1de vidgas och att nuvarande riiltssiikerhetsgarnntier i samband med intagning blir eftersatta. LSPV ger inte heller
lagliga möjligheter att under erforderlig tid kvarhtllla den värdbehövande.
Några Hinsstyrelser framhäller att missbruket ofta leder till att anhöriga,
friimst maka och barn. utslitts för fara till kroppslig och sjiilslig hiilsa. Det
är diirför viktigt att dessa risker vägs in vid utformningen av lagförslaget.
Atskilliga kommuner har också biträtt alternativförslaget. Varn k.01111111111
anfi.ir bl. a. att socialtjänsten skall ha det yttersta ansvaret iiven i de - om
iin fåtaliga - tvi\ngssituationer som kan uppkomma. Kommunen iir tveksam huruvida missbrukare skulle söka socialtjiinsten i större omfattning
om de visste att tvi\ngsätgiirderna inte fanns inom sociallagstiftningen
eftersom socialtjiinsten iindä skulle åliiggas att initiera och följa upp vfird
enligt LSPV. A1Tik11 k.01111111111 anför hctänkligheter mot möjligheterna att
bereda vt1rd i erforderlig utstriickning enligt I.SPY och framh<'tller att de
alternativa resurser utredningen framhiivl under iiverskädlig tid kommer
att saknas. varfor ett avskaffande av tvi:lngslagstiftningcn inom

socialv~ir

den f. n. inte syns möjlig. Kommunen ansluter sig till alternativförslaget
och till de krav pt1 en allsidig översyn av tvtinget inom socialtjiinst, sjukv{ird och kriminalvt1rd som framförts fri.'tn olika hi\11. Även Fa/11 /.;01111111111
bitriider alternativförslaget men framhäller slirskilt att möjligheterna att
erhjuda meningsfull vård för vuxen misshrukare inte iir avh;ingigt av om
det är möjligt att vidtaga tvång eller inte utan mera vilket innehäll vården
ges. Ett grundläggande krav iir diirför att resurser st;ills till förfogande.
Avgiftningskliniker med sjukvärdskunnig personal hört. ex. snarast komma till stånd.
I flera kommuners, bland dem I/almstad och Borås, remissyttranden
fösts särskild uppmiirksamhet vid frågan om behovet av skydd för annan
person, främst niirstäendc. Man invänder dock att iiven alternativförslaget
iir otillräckligt sätillvida att som grund för vård inte särskilt angivits skyddet för annan.
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Sj11!d·ård1'11.1· och suci11li·1/rile11s p/1111eri11gs- och r11tio1111/i.1eri11gsi11sti1111
ISPRI) rramhf1lkr att det ~ir svf1rt all iiverblicka konsekvenserna av 11tredningens förslag. Redan i dag vidtas relativt m{mga t v{1ngsingripanden med
stöd av LSPV mot olika toxikumaner. Om dessutllm LSPV sk11ll1.: fil 1.:n
mer strikt medicinsk tilhimpning, vilket diskuterab, si1 ;1tt lagen endasl
omfattar psykotiska tillstr111d. för~indrar det de rliruts~ittningar som soci;1l11tredningen utgf1r frfrn.
Vfirden av olika missbrukare mi1stc, anfiir SPRI. ses p;l ett enhetligt siilt
oberoende av huvudman. Om huvudprincipen iir alt behandlande persllnal
inte skall kunna tillgripa tv:mgst\tgiirder skall denna princip ockS:1 giilla drn
medicinska personalen.
Om det inte Hingre skall vara möjligt att tillgripa tv{1ngs;'itgiirder inom

ramen för sociallagstiftningen mt1ste detta kompenseras i;em1111 andr;1 ;itgiirJer. St\ledes kriivs betydligt större vftrd- och behamllingsresur-;er fi.ir
toxikomaner iin vad som i Jag finns tilli;iingliga. En vt1nl- och behamlling~
organisation m<'tste skapas som ger möjlighet till <'ttgiirder b{1de i samband
med akuta tillsti111d och vid social och medicinsk rehabilitering. I v:1rd- och
behandlingsorganisationen m;)ste ingft resurser för att mer fortlöpande la
hand om toxikomaner diir rehabiliterande t1tgiirder hediims som resultatliisa. Atgiirder måste diskuteras for att fä möjlighet att komma in p:i ett sit
tidigt stadium som möjligt. I en si'ldan vtird- och behandlingsorganisatiLln
ing[ir htldc medicinska och sociala ;)tgiirder. En forutsiittning för att den
skall fungera iir att den planeras och organiseras gemensamt av beriinb
kommuner och landsting.
Socialutredningens förslag torde <"tlcdes, anfiir Sl'R.I vidare, inte kun11;i
genomföras utan v[isentliga i.ikade behandlingsresmscr friimst itllHll d1.:11
psykiatriska värden anpassade till toxikl>manigruppen. Detta kriivcr i sin
tur möjlighet att utvt:ckla adekvata behandlingsmetoder. Om fiirslaget
resulterar i att möjligheten till tvängsi'ttgiirder helt utmönstras ur soci;tllagstit"tningen finns dessutom risk för att det medicinska tiinkandet iivcrv;iger
för dessa patientgrupper nägot som med hiinsyn till gruppernas karaktiir
och vilrdbehov inte iir acceptabelt.
.Nvkterhet.l'l'1trd1'1l.1· 1111.1t1ilt.1:fi'ir/J/111d anser iiverviigamlc skiil tala for 1.:11
principiell lösning i iiverensstiimmelse med utredningens altcrnativforslag.
Det Ur emellertid nödviindigt att detta förslag grundligt iiverarbetas. Förbundet framhåller bl. a. att förslaget uppenbarligen tar sikte pt1 v;irdbehLlv
av sfalant mycket triingandc slag som ofta varken kan eller biir tillgodoses
vid vtirdanstalt tillhörande socialvf1rden. Tilliimpningen av den fiire~lagna
lagen torde diirfiir förutsiitta ett samspel mellan socialniimml ··· hinsriitt sjukvtirdsorgan som skulle ha förtjiinat niirmarc belysning .
.Nykterhet.l'l"iird1c11.1· l .. u11i/sfi'irh1111d ( .N l.F! avvisar socialutredningens
m;~joritetsförslag och ansluter sig till principen om sociala insatser utan
dt:n enskildes samtyckt:. Förbundet anser att det alternativa fiirslagcl hi.ir
ytterligare överarbetas. Enligt fiirbundets mening biir en siirskild utredning
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tillsättas för att utreda frägan om t v:'lngsmiissig v{1rd och behandling inom
olika samhiillssektorer.
Sn'nska Nykterhet.\'l'ård.1fiirh1111de1 biträder i princip utredningens alternativförslag att giilla intill dess en total översyn skett hetriiffande det
samlade tvånget för missbrukare. Det alternativa förslaget mäste do1.:k
omarbetas och ges en klarare utformning bl. a. med hänsyn till att förslaget
i sin nuvarande utformning innebiir en sbrpning i förhällande till nu
giillande regler. Enligt förbundets mening kan således LSPV ej generellt
tilliimpas pä hela misshrukargruppen utan en restgrupp - företriidesvis
alkoholmissbrukare - hildas. som inte kan ges värd enligt LSPV. Denna
grupp skulle - sedan frivilliga resurser uttömts - sitt utan akut viirdmiijlighet om socialutredningens majoritetsforslag skulle följas. Detta strider
mot principen om socialtjiinstens yttersta v<\rdansvar och den grundliiggandc tankegtmgcn om trygghet för alla. Det alternativa förslaget innehiir
större riittssiikerhet för patienten och sannolikt en hiittre v<'ird iin den som
den hårt belastade sjuk värden kan erbjuda. Förbundet uttrycker dock viss
tveksamhet rnot den föreslagna möjligheten att utsträcka v:'lrden till tre
manader. De,

linn~

enligt förbundet risk för att tre m{mader kommer att

uppfattas som normaltid fört vfmgsvfml.

Rik.1jiirh11miet mot alkohol- och 11arkotika111isshmk !RFMA) anser det
angeliiget att socialvi'Jrden befrias frtrn tvfmgsvflrden men hil!tre underbyggda förslag om hur det skall ske erfordras. Skall mentalsjukvården
svara för vården mäste LSPV föriindras ··· nägot som iir angcHiget i vilket
fall som helst.

S1·e11ska Diako11.1iillska11et understryker inledningsvis att största vikt hör
liiggas vid vi1rdens innehäll och niimncr som exempel att i en kvalificerad
vtird hör ingi'I behandlingshem. terapeutiska samhiillen. kollektivfosterhem, där problembearbetning. terapi. samtalsgrupper o. dyl. ingtir för att
ge en kvalificerad u1.:h för den enskilde viilmotiverad vtll"d. I de fall tv:'1ng
iindii måste tillgripas mot vuxna missbrukare anser siillskapet att detta biir
utformas pi\ det siitt alternativfiirslagct anvisat. friimst av riittssiikerhetsskiil. Att socialvi'lrden skulle kunna göras helt serviceinriktad och diirigcnom vinna allmiinhetcns förtroende ärt vivelaktigt. dä de sociala instanserna fortfarande kommer att upp~pt1ra och utreda ~irendcn med social problematik samt tillhandahålla material om klienters J"örhällanden. som uppenbarligen kan vara hesviirande för klienten. oavsett om tvtrngs- eller frivilligsituation fiireligger. menar siillskapet. Även siillskapet menar att en
omfattande revidering av LSPV iir angeHigen.

F("ire11i11g<'11 S1·eriges

.fi"i1·1/rds~jii11ste111ii11

förordar alternativförslaget.

LSPV iir i huvudsak tilliimplig niir det giiller klara. bestf1ende förvirringstillsttmd 01.:h av vetenskapen klart definierade psykiska sjukdomar. En
missbrukare bereds nu i hiista fall synnerligen kortvarig och akut avgiftningsvård. Risk finns att socialtjiinstens frivilliglinje kan liimna de grava.
insiktslösa missbrukarna åt sitt öde. Den samarbetsvillige. speciellt den

Prop. 1979/80: 1
med "'kuralorstvcke'' blir föremfil för soL·ialtjiinsteno; hela v;inlrakct medan rco;ten liimnas utanfiir för all g:'i elt ovisst öde 1ill mötes. I vart fall
miiste det kommunala v{irdansvaret fiirenas

llll'd

mycket goda resurser och

hiig aktivitet fiir att locka till frivillig v[1rd. Annars ;ir, menar föreningen.
risken stor för en motreaktion som iir betydligt mer nq!ativ lin del värdt v~1ng vi hi11ills haft. Fiirening:en understryker iiven risken för en furlsa\t
iikad iivcrfiirin):! av missbrukare till kriminalvarden.
Allcrnativet borde i stiillet vara att inriitta tillnyktringskliniker s[i utrustade rcrsonellt att man diir kan förbereda och förmedla

l~1ngvarigare

mcningsfullarc vftrd pi1 institutioner med nödviindiga n:surser. Denna

och

in~ti

tutionella behandling: bör kunna heredas utan samtycke. vrirdtiden bör
anras\;1.s till det imlividuella fallet. dock med ej alltfiir kort maximitid.
S1·e11.1-k11 11rhet.1'!;i1·e1rl'.f{'ire11i11g1'11 l.\'A( 1 ansluter sig: till alternativförsla-

get samt anför alt i sociallagstiftningen bör hibchf1llas en möjlighet till
tvf111g:singripande mot alkoholmisshrukare som utsiillcr annan for fora.

R e m i s s i n s t a n s e r s o m i n t e t a r u t t r y c k I i g s I ii 11 n i n g
eller vill att hela frägan om tding skall utredas
innan slutlig stiillning tas

JO konstaterar att det finns uppenbarligen en yttersta griins niir samhiillet inte hingrc kan umlerläta att gripa in for att tillforsiikra nf1gon akut

v~ml.

när vederbörande själv till följd av psykisk sjukdom, svårartat missbruk
eller liknan<le inte längre iir i stand att riitt hedöma sitt tillstånd och att
fri\gan diirför niirmast giiller till vilket värdomrfale man vill hänföra de
tvångsåtgärdcr som i vissa fall inte kan um.lvaras. I denna del anser JO sig
inte ha anledning att ta principiell stlillning. JO vill dock samtidigt framhi\1-

l<i att det. oavsett vilket val man gör. giiller att begriinsa tvängsätgiirderna
så att de inte kommer till användning schablnnmässig:t utan bara tilliimpas i
sådana fall där det lir oundgängligen nödvändigt. JO tror för sin del all det
finns goda förutsiittningar att byta ut de flesta t vängsatgiirder gentemot
vuxna missbrukare mot intensiva frivilliga i\tgiirder. Med den omdaning
som fiirslaget kommer att innebiira för so.:ialtjiinstcns <le! iikar möjligheterna att erbjuda sådana verkningsfulla frivilliga behandlingstttgärder. Behovet av tvångsåtgiirder vid sidan om dem som i dag finns i lagen om sluten
psykiatrisk vård i vissa fall tycks därför inte vara särskilt stor.
JO kommenterar därefter även det alternativt framlagda förslaget till lag
med särskilda bestämmelser om vi\rd inom socialtjänsten, varvid JO anför
hl. a., att den föreslagna maximerade vårdtiden tre månader kan godtas
med hänsyn till riittssäkerhetskraven, att det fallet att en missbrukare är
farlig för sin omgivning bör öppet behandlas i lagen, samt att kriteriet att
missbrukaren inte själv kan bedöma sitt vårdbehov bör framgå av lagtexten.

Unil'ersitels- och lzögskoleiimhetet (lJHÄ; har inhiimtat yttranden från
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universiteten i Urpsala. Lund. ( liitehPrg 1H.:h Sllll"klHllill och ;1ni'ii1 under hiinvisning till in11ehi11le1 i -.agda yttranden

fiir egen del bl.

;1.

följande.

Ull.\ knnslalerar all utredningen i rny1:ke1 lilcn utslriil"kning heak\;1\
resurser som horde vara ulrnnnrfri1gan om utbildning od1 forskning
denlligl bclydclsdulla i samband med en rcformvcrbamhel ;1v fiirevarande art. UH,.\ unders1rykcr siirskih vikten av all rcformverksarnheten
följs upr och kombineras med ins;1lser i fr:1ga om u1hild11ini; nd1 forskning.

}11ritlisku .fii/-iiltt'l.1/..olll'gil'I 1·itl l.JJ>/'.rn/11 1111irenill'I ;rnfor all 1im !..SPY
tilliimra' korrekt enligt lagstiftarens uttalanden i fiirarbetcna s;l -;k111lc den
sannolikt komma all omfat1<1 bara ett ringa f;·1t;il av lkl a-,yftade 111isshn1karklicntclc1. Omhiindcrtagandct -,kulle dc,'>llhlin i regel kunn;1 iig;1 bcst{md hara under en kortare avgiftning-,pcriod. varefter den utskrivnc
skulle hiinvisas till l"rivillig behandling i form av "so1:ialljiinst". Kollcgil'I
erinrar om all om förslaget anlas. del blir skt· i medvetande om dessa
konsekvenser, sam! att va1jc iindring av tilliimpningcn av I .SPY h1)r ske
först efter lagiindring od1 alt nuvarande I .SPY har fiin1tsalls

f~1

en rcslri"-

tiv tolkning. Fakultclsniimnden uttalar iivcn ;111 altcrnativfiirsl;1get \ad
giiller friimst de formulernde re"vi-.itcn lider av en i fiirh;illandc till giillandc
lagstiftning pillaglig brist rt1 rrc1:ision. Samma synrunkter anfiirs av j11ridiska .fi1/.:11ltl't.111ii11111de11 1·id L1111d1 1111il'l'/"Sil<'I. som dock uttryckligen avst{ir frän att ta stiillning till frägan om lvirngcls bibchi'.dlandc eller avskaffande inom socialvården under fiiljandc motivering:

F. n. saknas ett siikert underlag for bedömning av frt1gan om tvi1ngets
behövlighet inom socialvflrden. Debatten hiirnm synes vara mera priiglaJ
av tro iin av vetande. Visserligen kiinncr man till en del om effekten av det
tvting, som f. n. utövas. Men detta räcker inte för att man skall kunna dra
några säkra slutsatser. Man vet ingenting om den effekt, som en begriinsning eller ett avskaffande av Lvtinget skulle medfiira. Klarhet härom kan
endast framtida erfarenheter ge. En reform i denna riktning blir med
nödvi\ndighet ett experiment. och eventuellt ett dyrbart sädant. Om man
avskaffar tvl1nget, för man sannolikt acceptera att en del miinniskor gfir
under pi\ grund av obeniigcnhet att söka frivillig v:'ird. Huvuvida detta offer
kan uppviigas av en iikad effektivitet hos den frivilliga vården. iir ytterst
svårt att bedöma.

fo.Jedici11s/..;a.fi1/.:11/tets11ti11111de11 1·id L1111ds 1111i1·ersi1e1 menar att tvtingsfrflgan inte bör avgöras förriin en siirskild utredning om administrativa frihctsherövanden slutförts. Sa 111/iiill.n ·e te11s/.:11pli1:a .fi1/.: 11/tet.rnii 11111ile11 1·iil L1111ds

1111irersi1e1 ansluter sig till alternativförslaget och framhäver siirskilt riittssäkcrhetsasråten i samband med ingripandet.

Medici11s/.:11.fi1/.:11/1e1.rniim11de11 rid Giitehorg1 1111irersilel ifrägasätter utredningens

uttalande

att

det

"yttersta

vtirdansvaret"

skall

tivila

socialtjänsten och häller för sannolikt att det "yttersta vtirdansvaret .. just
på grund av förslagen i stlillet framdeles kommer att hamna inom sjuk värden.
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Su 111lic'i1/.11·eIe11sk1111lig11 Ji1k 11IT1· 1.111ii 11111d1•11 1·id S 1111 ·k lw/111 .1· 1111i 1·c rsil e I
anfiir l'i.ir sin del. alt med de fi\reslagna generella mtden !'lir so\.:ialtjiinsten

och med hiinsyn till att all vi1rd och hehandling skall utvecklas i samrad
med klienten och/eller hans anhi.iriga blir miijligheter till alla formt·r av
tv;·ingsf1tgiirder inom socialvi1ruen svi1ra att motivera. De kommer lKks:1
sannolikt llfta att motverka sitt eget syfte.
/.i'i11.1".1·1.l'l'ei.11•11

i Ur>f>.111/11 lii11 stiillcr sig tveksam till utredningens förslag

som kan komma att innehiira att en social v{1rdlag ersiills med en medicinsk. Tilliimpningsomräuel för L.SPV mi1sle. enligt liinsstyrelsens uppfattning, komma att utvidgas 1ill att omfatta misshrukare som inte primiirt !iller
av ni1gon psykisk ahnorrnitct. En si1dan ut veckling skulle vara oroviickande.
Mol den bakgnmucn är del enligt hinsstyrelsens mening absolul nödvänuigt att hela fr~1gan om t vi111g inom olika v;'1rdomr[1den - socialviiru,
psykiatrisk värd. kriminalviml - utreds grundligt. Innan en slidan utredning skett kan ni1got ytterligare stiillningstagande frnn liinsstyrelsens sida
inte göras.

Lii11ss1yrdsc11 i Halla11ds hin har under hiinvisning till den arbetsgrupp
som tillsatts inom departementet inte funnit anledning att kommentera
utredningens förslag. Pt1 motsvarande siitl har li'i11s.1·1vrcl.1e11 i Äfrshorg.1

liin funnit anledning avvakta resultatet av arbetsgruppens arbete innan
slutligt ställningstagande tas. Räda liinsstyrelserna redovisar dock en allmänt positiv insUillning till fortsatt tvängsvärd inom socialvärden.
Lii11ss1yrcl.1c11 i Skaraborgs liin, som inte funnit att socialulredningen
motiverat sitt iindrade stiillningstagande till tvängsproblemet med nägra
nya omst;indigheter i sak, delar uppfattningen att en övergripande översyn
bör göras innan definitiv stiillning tas och att dt1 samtidigt tas upp frägan
om skyddet för tredje person. Lii11s.1·1yrcl.1e11 i Viir111/a11ds liin delar den
principiella uppfattningen att ett litngsiktigt mäl bör vara en socialtjlinst
som grundar sig pi\ frivillighet när det gLiller vuxna människor. Utredningen har emellertid, menar liinsstyrelsen, fätt en teoretisk slagsida genom
centreringen kring tvångsingripandena. Vi har i dag ett omfattande missbruk av alkohol och narkotika, som gär allt Hingre ned i äldrarna och
drabbar inte endast män utan även ett ökande antal kvinnor och ungdomar
och I. o. m. barn. Det kriivs framför allt ökade resurser av olika slag for att
bistå missbrukarna. Samhiillet har ännu alltför hegränsade resurser för att
kunna möta en på '.ullständig frihet baserad vård av missbrukare. Länsstyrelsen anser därför, att - så Hinge denna situation föreligger - ett sådant
system skulle innebära så väsentliga olägenheter för de hjälpbehövande
över 18 är att det tyvärr synes oundvikligt att tills vidare bibehålla någon
form av tvångsätgärdcr inom socialvärden också beträffande vuxna. Frågan om värdinsatser utan den enskildes samtycke avseende personer över

18 är bör dock inte bli föremål för ett definitivt ställningstagande förrän den
nyligen tillsatta utredningen om allt värdt väng mot vuxna slutfört sitt
arbete.
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/,1/11.1·s1yrcls1·11 i i·ii.11ahollc11s hin har i princip inget all erinra mot all
nykterhe1svt1rdslagens tvtmgshestiimmelser rensas ut vid införande av de
nya sociallagarna men anser det viilhetlinkt all en samlad översyn av de
tvtlngsingripanden som kan ske mol enskild som misshrukar beroendeframkallan1.k medel görs.
f\.fo/111ii /.;01111111111 delar ~ocialutrcdningens uppfallning om atl den framti-

da sociahjfö1sten bör priiglas av frihet och frivillighet men anSlT dii1jiimte
all frt1gan om tvtingst1tgiinlcr mot vuxna missbrukare av beniendeframkallande medel bör avgöras först sedan man slutfört beredningen av problemet med de administrativa frihetsberi.ivamlena. I .iknande synpunkter anförs av Hdsi11ghorg.1 och Sf..iirdc f..01111111111<'1".
Enligt socialutredningens förslag frtr kommunen det yttersta ansvaret för
all heh1.w av vttrd tillgodoses. En av socialljiinstens uppgifter blir all
initiera och medverka till alt erforderlig vr1rd kommer till s1!111d oavsell
vem som har resursen. Det förefaller dlirför. anför l\.arlstm/s J..01111111111,
mindre intressant enligt vilken lag vitrtfcn skall ske. En samordning av all
lagstiftning som reglerar viirden av vuxna förefaller riktig. Avsikten med
ingripande skall vara att skapa fönllsiillningar för e1t'orderlig vård och
behandling och förulsfötningen biir vara att det av uppriittad bchandlingsplan framgnr att <len planerade iilgiirden kan le<la till att ve<lerbörandes
situation förbiiltras eller all en allvarlig försiimring förhin<lras.
Ko111111111(/i'irh1111d!'t framh;\ller all den siirskilda arbetsgruppens utred-

ning hör genomföras pft ell si1dant siitt att det för grundläggande betydelse
för ställningstaganden till tvf\ngsfrf\gan inom socialtjiinslen. Styrelsen som
fiirutslilter att arbetsgruppens stlillningstaganden blir föremäl för remissbehandling innan slutlig stiillning tas finner inte anledning att f. n. gt1 niirmare
in pii de problem som iir förknippade med t vängsvfml. Förbundet vill dock
framhftlla att eftersom syftet med tvängsomhiinderlagande lir att bryta en
akut situation for att sedan fortsiitta en bearbetning av problemen. helst p:'\
frivillig grund. det lir angeliiget att finna ansvars- och arhetsformcr som
möjliggör att adekvata vttrdinsatser kan ske och att det finns en kontinuitet
i vflrden. Enhetliga regler och fullgod riittssiikerhct vid samhiillsingripandcn mot enskild iir angeläget.
l.w1d.11i11i.:.\fi'irh1111d!'t anför att liven om beslut om tvfmgsingripanden

förläggs till annan instans mf1s1e sncialtjiinstcn iindf\ ta initiativet till t1tgiirden i frfiga. delta i bchandlingsplanering och ansvara för uppföljning efter
institutionsvistelscn. I yttrandet framh~1lls vidare att var lin tvångsåtg~ir
derna förhiggs bör skyddet for annan person. dvs. i detta sammanhang
ofta~! missbrukarens familj, slikerstiillas.

Det iir enligt vad förbundet vidare anför uppenbart att ett slopat t vting
inom socialv:'trden skulle medföra andra och större krav pi1 primiirkommunernas vf1rdutbud och samverkan med sjukvi1rden. Utredningen har
inte tillrlickligt belyst samverkansformerna mellan sjukv{1rden m:h socialljlinsten.
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I yttrandet anförs vidare att som fiiretriidare för sjukvärdshuvudmiinnen
har landstingsförbumlct fdmst att söka bedi.ima konsekvenserna för sjukvi1rden av fiiriindrade regler om tvf111gsingripanden inom sm:ialtjiinstcn.
Tre aspekter måste diirvid siirskilt beaktas: avgriinsningen av psykiatrin.
det iindami\lscnliga i att för misshrukardrd utnyttja psykiatrins resurser
-;amt möjligheten att tillgodose kraven pt1 ökade resurser inom psykiatrin.
LSl'V iir en rent medicinsk vi\rdlag. Medicinskt- psykiatriska kriterier
mast1.: kunna uppsliillas fiir att morivera en psykiatrisk v:inl- och hchandlingsinsats. Ett övertagande av samtliga tvångsingripanden skulle innehiira
att ylterligarc en del av det iiverviigande srn:iala och psykologiska
prohlemumrf1de, som alkolwl- och narkotikamissbruket utgör, skulle inordnas i psykiatribegreppet. En st1dan tilliimpning av detta kan starkt
ifr~igasiittas.

Det vore enligt styrdsens mening olyckligt om ett exklusivt medicinskt
tiinkande och handlande skulle fä överhanden inom ett vi1rdomrflllc. diir
sjukdomsbegreppet alltmera hii1jat ifrt1gasiittas och diir en stKial rehabilitering framsti\r som den friimsta fi.irutsiittningen för en f1teranpassning.
Detta inm:hiir givetvis inte alt sjuk vfmlcn undandrar sig ansvar för sin
del av värden av alkohol- och narkotikamissbrukare. I behandlingens
inledande skede finns ofta ett stort behov av medicinska iföatser. Avgiftning, medicinsk utredning m:h uppriittande av behandlingsplan iir niidviindiga förutsiittningar för en framgtingsrik fortsatt vMd. Missbrukargruppens
behov av somatisk sjukvi'lrd mtiste ocks{1 beaktas.
I frfiga om resurser mtisle konstateras all psykiatrin fortforandc iir en
värdgren med eftersatta behov. Den kiimpar med stora svarighetcr bi1dc
personellt och materiellt. Yerksamhetsomn'tdct iir under utredning pii olika
hMI och llera landsting har inlett en ny uppbyggnad av organisationen.
Ltvecklingen mi1ste utgti fr:'111 realistiska forutsiittningar om utrymmet för
resursökningar. En utökad

misshrukarv~1rd

kriivcr adekvat utbildad perso-

nal av olika kategorier. Det kan finnas anledning all uttala tveksamhet
betriiffandc sjukvärdshuvudmänncns miijlighctcr i detta av-;eendc inom
iiverhlickhar tidsrymd.
Med bcdiimande av samtliga dessa aspekter finner fiirhundsstyrl·lscn
sammanfattningsvis att niigon utvidgning av ingripanden mot den l'nskildes
vilja för missbrukare varken kan eller biir komma till sti111d inom psykiatrin. De resursmiissiga sv~irigheterna ~ir stnra. En mer iindamalsenlig vi1rd
kan ges p~1 annat hidl. Ett i sig ön sk viirt slopande av t vi111gsatgiirdcrna inom
ramen för sociallagstiftningen mi1stc saledes motsvaras av ökade och förbättrade resurser inom socaltjiinsten för frivillig vard och behandling.

Statens lw11di/..a1>1>n/d framhaller att den gnmdliiggandc fr;'1gan iir inte
om vi skall ta bort tv~111gct fr;in ni1got vardomri1dc utan vad det giillcr iir hur
mycket tvt111g som totalt sett är oundgiingligen nödvändigt. vilka miijlighcter vi har att minska tv~111get. vilka resurser som detta kriiver. vilka juridiska och etiska kriterier vi skall arbeta efter och hur t vi1ngct skall fiirdclas
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mellan olika värdområden för att den enskilde individen skall kunna fä
hästa möjliga hjälp. Rädet anför vidare att för att åstadkomma en effektiv
behandling m:h rehabilitering behövs framför allt ökade resurser. Det
mäste bl. a. finnas tillgäng till mindre behandlingshem och avgiftningskliniker pä sjukhus.
Rådet förordar inte något av förslagen utan hiinvisar fri\g;in om tvängsi\tglirder till den tillkallade arbetsgruppen.
Rik.~fi"irbundet m· Fiiriildr11fiire11i11i,:ar mot Narkotika ( R FM N) anser all
missbrukarnas rättssiikerhet bättre gagnas av att ett ofrånkomligt tvängsomhlindertagandc handläggs av socialtjänsten och de förtroendevalda i de
sociala nlimnderna än enligt LSPV. RfMN ser LSPY som en lag för akuta
nödsit11l1tioner. inte som en lag för behandling. RfMN anser att LSPY
mäste ses över och förlindras. Bl. a. bör patienter som är intagna enligt
LSPY tillförsiikras socialjuridisk assistans och möjlighet till rättslig prövning.
Även J/a11dikappfi"ir/J1111de11s ce11tra/kommitfr ( flCK) menar att LSPV
cnhart är en tvängslag medan det verkliga prohlemel är att den inte ger
ntigon rätt till effektiv behandling. Bristen på goda resurser iir avseviird
inom b~tde frivillig och tvi\ngsbehandling hos sjuk värden. Samma är förhällandet inom socialvärden. HCK tror att den opinion mot tvång inom
socialvärd som kommit till uttryck bland socialarbetarna till väsentlig del
har sin bakgrund i dessa resursbrister. Många människor värdas ömsom av
staten, kriminalvfirden. ömsom av landstinget i sjukvården och ömsom av
kommunen i socialvi'lrden utan att det finns något ni1mnvärt samarbete
mellan dessa olika huvudmän.
HC K föreslflr att hela frägan om sammanhanget mellan socialvfird och
sjukvård vad giiller psykisk och psykosocial behandling och rehabilitering
och helst även kriminalvärd tas upp. Det vore bra om det kunde göras av
den arbetsgrupp som tillsatts men det är dock möjligt att frågans omfattning kan föranleda utredning i särskild ordning.
HCK framhäller hetydelsen av att få i gång en utveckling mot ett tvlirfackligt lagarbete under medverkan av psykologer. socialarhetare. läkare,
vårdare, skyddskonsulenter och andra. I det arhetel skall s:'llcdes administrativa gränser kunna överskridas.
S1·eriRes liiklllji"irh1111J pekar bl. a. pft att den framtida utvecklingen torde

medföra en inskränkning av värdindikationer enligt LSPY och menar att
utredningens frivilliglinje i sluthetiinkandet inte lir tillfredsställande motiverad. siirskilt som utredningen i principbetänkandet övertygande visat all
LSPV inte kan anvi1ndas for alla som behöver värd. Sammanfattningsvis
innebär sluthetiinkandet i denna fråga så många oklarheter att det inte kan
ligga till grund för lagstiftning, anför förbundet. som samtidigt uttrycker
tillfredsställelse med det uppdrag som givits arbetsgruppen. Förbundet
framhåller i samband härmed att en utgångspunkt för översynen av LSPY
bör vara att lagen avgränsas till klara medicinska indikationer och i prim:ip
avser psykotiska tillstånd.
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S1·e11s/,.11 /id11rt'siil/1/,.11r1c·1 rcdllvisar samma inst:illning s11111 l;ikarfiirbunJct lH.:h anför J;irntiivcr hl. a. s;irskild oro över att utredningen synes ha

förlita\ sig p;·, alt ti1Himpningsllmr;1de1 för LSPV skall kunna vidgas genom
tiinjharhclcn i hegrcppel ''psykisk sjukdom". Uikares;illskapcl ;ir vidare
negativt 1ill u1rcJningcns förslag att sjukhuset si1 snart intagning skett med
sil.id av LSPV unJerriittar hemknmm11nens socialfiirvallning och menar all
meddelande hör liimnas endast efter patienten~ samtycke.

2 Lag om ''iss psykiatrisk vård. Förslag av en inom socialstyrelsen
tillsatt arbetsgrupp. Socialstyrelsen redovisar (1977: 14)
2.1 Remissinstanser
Efter remiss har y\lranden kommit in fr!in justitiekanslern. riks;!klagaren. hovriitten fiir Viistra Sverige. kriminalvi1rdsstyrelscn. rikspolisstyrelsen. social st yrclsen. psykiatriska niimnden. siat ens handikappritd.
statskonloret. riksrevisionsvcrket. medicinska fakulletcrna vid universiteten i lJ ppsala och Lund. 11tskrivningsniimnderna för Strn.:kholms kommun
norr om Slussen. Uppsala Hin och Stockholms Hin mcJ undantag av Swckholms kommun. Katrineholms kommun. Jönköpings län. Malmöhus Hin
med undantag av Helsingborgs kommun samt Västernorrlands län med
undantag av Härnösands kommun. karolinska institutet. JO Leif Ekberg.
Svenska kommunförbundet. I .andstingsförbundet. förvaltningsutskotten i
Kristianstads. Malmöhus. Hallands. Viistmanlands och Norrbottens läns
landstingskommuner. Landsorganisationen i Sverige 11.0). ljänstemännens centrnlorganisation <TCOI, Centralorganisationen SACO/SR, Sveriges läkarförbund. Svenska liikaresiillskapet, H~rndikappförbundens 1.:cntralkornmitte. Riksförbundet för social lKh mental hälsa (RSMH), Riksförbundet för hjlilp i'tt liikemedelsmissbrukare (RFHL), hiilso- och sjukvårdsutredningen och omsorgskommittcn.
Dessutom har yttranden kommit in frän bl. a. förste stadsläkaren i
Stockholm. kommillen för miinskliga riittighetcr. utskrivningsniimnden för
Skövde kommun och personal vid psykiatriska kliniken vid Malmö allmänna sjukhus.

2.2 Allmänt
Remissinstanserna understryker genomgående i likhet med arbetsgruppen vikten av att psykiatrisk vård och behandling så långt möjligt bereds i
frivilliga former. Remissinstanserna konstaterar även att tvångsbestämmelser inte kan undvaras helt och att därför rättssäkerheten för patienten
kräver att de fall då tvång får tillgripas klart och entydigt regleras i lag.
Praktiskt taget samtliga remissinstanser biträder arbetsgruppens förslag att
bestämmelser om psykiatrisk vård utan den vårdades samtycke liksom
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hittills bör tas urr en siir-.;kild lag,

S(llll

har karakliirell a\ ell komrkmenl

till sjukv[1rdslagen.
N[igra remissinslanser. t. ex. S1·aig('.1· fii/,11rfi'irlm11d och S1·1'11.1-/,u hi/,arl'-

.1ii//s/..af'CI anser rrincipen om frivillighel i viinkn som h11vudregel sa
viktig. att en tviingslag hiir inledas med en bestiimmdse ont all i fiirsla
hand alltid skall prövas huruvilh1 v:mlrn kan ske enlig\ sjuk vi1nlslagen.
l'sy/..iarris/..a 11ii1111ufr11 understryker all viirdhesliimmelserna ulanfiir sjukv!mlslagen hör inskriinkas till ett minimum och i vari fall inte vara lllL'I'
omfattande iin i l .SPV. !\iimnden fram hal ler doL·k siirskilt vikten av en gnd
och meningsfull v!ird och menar all man riskerar all .~kada den rsykia1riska
vtirden och diirmed den enskilde ratienlcn. om rcsurshrislcrna döljs i
riillssiikcrhetsddxttten. llwulif..ap11fi'irh1111d<'11.1· Ce11tral/..0111111i11,; ( HCK ).
RSMI/ och RFHL uttalar krav r~1 all en lag rii detta omrfide skall tillfiir-

siikra ra1ienterna en god vtird och inte bara reglera uel tv:·111g som ra1ienlcn
iir tvungen att underkasta sig. Norrho//1'11.1 /ii11.1 la11dsti11g ifrt1gasii1ler om
en speciallag verkligen behövs för alt klara en av hiilso- pch sjuk v{1ruens
sektorer. psykiatrin. och menar att det vore viirdefullt. om föreliggande
förslag i stället kunde överlämnas till hiilso- och sjukviirdsutrcdningen CS
1975: 04) med direktiv att rröva om Jet iir möjlig! att arbeta in rsykia1rins

särbetämmclser i en kommani.le hälso- och sjuk vördslag.
Be ho 1·e t 111· e 11ii1·er.1·v11a1· gii I la 11de111 g.1·1ifl11i11 g understryks
frän flera h:'ill. OiirviJ niimns siirskilt Je svarighetcr som den nuvarande
jiivsregeln i 6

*3 st. LSPY med fort i rraktiken t il! hinder for en adck val

vard och kravet på att vården skall beredas på klinik med iiverliikartjiinst i
psykiatri. Säl LI nu a uttrycker ju.\'/ itic/..a 11 slem' ,\'/ l// ('/I .I ha 11di/..11{//l/'1ld' /..a mli11ska i11slit11tet, 111.1kri1·11i11g.rnii11111de11 ji'ir S1ocf..hol111s /..1m11111111 1111rr 11111

Slussen, 111skrin1i11g.rnii11111de11 .fi'ir Mal111ii/111.1 lii11 111ed 1111da11111g 11\· lfrlsinghorgs ko1111111111, JO. La11d11i11g.1Firln111de1. liif..m:fi'irh1111de1 och lii/..arcsii/1.1"1.:.af!el tillfredstiillelse med att en sädan översyn nu kommit till s1[1nd.
Däremot ifrågasätter psy/..iarris/..o 11ii11111de11 och 111.1/..ri\'/1i11g.11H'i11111de11 .fi'ir
Uppsala län och Stockholms liin med 11111la11/<1g a1· Stockho/111.1 /..111111111111
behovet av en reformerat! lagstiftning. Psykiatriska niimndcn saknar en
analys av LSPY: s funktion. som utvisat att Jagen inte fyller sin urrgifr rä
rätt sätt och att de grundsatser den vilar på inte iir htillbara. Niimnden
uttalar, liksom etl inle obetydlig! antal :indra rcmissinstanscr. förv~ming
över att översynen skett i form av en vcrksu1redning utan alt utg{mgsrunktcrna för revisionen blivit klart angivna.
Beträffande det utarbetade fii r s I 11ge1 i dess h e I h 1' r redovisas varierande uppfatlningar. flm'fl'itrrn .fi:ir Vä.\'/ra S1·erigc ullalar all förslagel
synes väl ägnat att läggas till grund för lagstiftning. Rif..s{Jolis.1/yrcl.1'1'11
menar att arbetsgruppens förslag innebär en godtagbar avviigning mellan
ett enkelt intagningsförfarande för såväl läkare som de myndigheter som
har att tillämpa den psykiatriska vhrdlagen samt en förbättrad rättssäkerhet för ratienten genom utökade befogenheter för utskrivningsnämm.lerna
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och tilbtyrkcr förslaget. Likande synpunkter anförs av statsko11tor('/. Socia/.,·1_1.,.else11 !inner fiirslaget viil gcnomarhetat och realistiskt utformat och
anför diirutöver hl. a.:

Förslagen om införande av vilrdremiss samt att cvt111gst1tgiirdcrna knyts
till den enskilde patientens sjukdomshild och ej till institutionen iir anpassade till psykiatrins p~1gi\ende omstrukturering och kan diirigcnom underbtta ett fullfiiljande av denna. Dessa fiiriindringar halanseras av att den
lokala niimndvcrksamhctcn avses fa en ökad tillsynsskyldighet. Förslagen
bedöms i dessa delar kunna utgöra grunden till en ny lagstiftning som
snarast möjligt bör crsiilla LSPV.

Alnlici11ska ./lik11/tet.111ii11111de11 l'id Lunds 11ni1·ersitct finner lagförslaget
vara i det stora hela klart iivcrliigsel den nu gällande lagen och att det i de
llesta delar iir klart och entydigt avfatta\. JO säger sig i huvudsak kunna
ansluta sig till de principer som ligger till grund för arbetsgruppens förslag
och anser att många av arbetsgruppens konkreta förslag -- framför allt
beträffande intagningsordningen - innebär klara forhiittringar. Kristianstads ltin.1· landsting erinrar om att ett av syftena med utredningsarbetet
varit att anpassa nuvarande lagstiftning till förändringar i den psykiatriska

sjukvårdens organisation och vill därför i huvudsak tillstyrka förslaget.
Även RÄ, S1·e11ska kom1111111jdrbu11de1, La11ds1ingsfiirhunde1 och I,() ställer sig i huvudsak positiva till det framlagda förslaget.
Däremot avstyrker följande remissinstanser uttryckligen att förslaget i
sin nuvarande form läggs till grund för lagstiftning: JK. krimina/vårds.Hyrelsen, psykiatriska 11iimnde11, statens handikappråd. karolinska instit11tet,
utskrivningsniimnderna .för Stockholms kommun norr om Slussen, fiir
Uppsala län och Stockholms liin med undant~g a1· Stockholms kommun
och Västernorrlands Jiin med undantag av llärniisands kommun, Västman/ands läns landsting, Norrhottens läns landsting, liikarfärh11ndet. liikaresällskapet samt RSMH. Allvarlig kritik riktas av dessa men även
andra, som inte uttryckligen avstyrkt att förslaget leder till lagstiftning,
inte hara mot den formella utformningen av lagförslaget utan även mot
förslaget i sak. Flera instanser pekar på behovet av en samordning med
övrigt lagstiftningsarbete som pågår inom vårdsektorn: socialutredningen,
utredningen
om
psykiskt
störda
lagöverträdare,
hälso- och
sjukvårdsutredningen. Sådana synpunkter framförs av bl. a. karolinska
institutet, Kristianstads, Malmi>lrns och Västmanlands läns landsting,
LO. TCO och läkare sällskapet. TCO anför till utveckling av sin ståndpunkt
bl. a., att en offentlig utredning bör tillsättas med uppdrag att genomföra en
omfattande översyn av LSPV. Översynen bör, enligt TCO, innefatta samtliga lagbestämmelser som möjliggör kort- och långvariga frihetsberövanden i utrednings-, straff- och vårdsyfte. Utredningen bör behandla den
grundläggande frågan om begreppen vård och straff liksom frågan om
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psykiatribegreppets avgriinsning. Utredningen biir vidare framliigga förslag till regler fiir hur de olika myndigheterna skall samverka när ansvarsområdena tangerar varandra i frågor av denna typ. - TCO framhåller att
socialutredningens förslag avseende tvångsätgiirderna gentemot vuxna bör
genomforas utan att avvakta den föreslagna utredningen. Om det skulle
bedömas lämpligt kan dock. menar TCO. LSPV förtydligas sä. all det
entyd'igt framgär all lagen kan tillämpas för värd av missbrukare av beroendeframkallande medel. De remissinstanser som intar en negativ attityd till förslaget uttalar också genomgående att detta mflste bli föremål för
förnyad översyn. I några fall, sil.som t. ex. av psykiatriska 11ii111ndc11 och
fiikaresiiffskapet. framhålls att vissa av förslagen skulle kunna genomföras

genom lindring. av den

g~illande

LSPV.

2.3 Avgränsningen av lagens tillämpningsområde
Arbetsgruppen föreslår att I ~ lagen ges en ny spraklig utformning men
att tillämpningsområdet i princip skall vara detsamma som enligt I

~

J .SPV. Sålunda skall psykisk sjukdom och psykisk abnormitet. som inte iir i
psykisk sjukdom eller utgörs av hämning i förstti.ndsutvecklingen alltjiimt r
vara huvudgrunden för intagning. Härutöver föreslär arbetsgruppen att de
nuvarande spe.:ialindikationerna a) - d) förs ~amman i två punkter och att
e) - indikationen tas bort.
Affmiint
RÅ, sociafstyref.l'l'll, ml'dicinska fak11ftets11ii111nden 1·id Uppsala 11nii·crsitet, Landsting.\f('ir/mndet och SACO/SR, bl. a .. uttrycker som en allmän

uppfattning att nti.gon utvidgning av lagens tillämpningsområde inte kan
accepteras och understryker vikten av att ett slopande av möjligheten att
vidta tvi\.ngs:'itgiirder inom socialvården inte leder till en överviiltring till
sjuk värden och kriminalvå.rden.
liv1·riitte11 .fi"ir i 1 ii:;tra S\•erigl', medicinska falwltetsnii11111den 1·id Lunds
11ni1·ersitet, utskri1·ning.rniimnde11 fiir Katrineholms kommun och 11tskri1·ningsniimnden för Mafmiilws liin med undantag j("ir J-Jelsinghorgs kommun biträder i huvudsak arbetsgruppens förslag vad gäller utformningen

av I*·

RÄ fäster uppmärksamheten på att det kan finnas visst utrymme för att
tillämpningen kan bli oenhetlig om inte avgränsningsbestämmelserna
preciseras

n~irmare.

Kriminah·årdsstyrelsen anser att de föreslagna indika-

tionerna är alltför oklara och svårdefinierbara och innebär i förhållande till
gällande lagstiftning snarare en utvidgning än en begränsning av indikationerna för psykiatrisk vård oberoende av eget samtycke. Liknande farhågor
uttalas av Mafmiilws fäns landsting.

JO anför, att om avsikten inte är att åstadkomma någon ändring i sak i
förhållande till nu gällande bestämmelser, det är tveksamt om man skall
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fi.ireta sä genomgripande redaktionella iindringar i lagtexten som arbetsgruppen föresl~1r. Enligt JO:s uppfattning gör iindringar i ordval och avliigsnandet av förtydliganden paragrafen mera sv11rtillgiinglig och medför onekligen risk för att den kan fä en vidare tolkning.
Flera remissinstanser betonar att det inte ff1r finnas utrymme fiir tveksamhet betriiffande det förhallandet att enbart ett metlicinskt betingat
psykiatriskt v{1rdbehov skall flireligga fiir tilliimpning av lagen. Hit hör

.1·1111c11s ha11diku1>1n·ild, 111.1hirni11g.rniim11dc11 .fi'ir Jii11kii11i11g.1 lii11, Hal/1111d.1
liin.1· landsting, f/CK, RSt.111 och \iiist111a11/and.1· /ii11.1 lands1i11g. av vilka
de fem fi.irstniimnda iiven uttalat sympatier för det siirskilda yttrande som
avgivits till betiinkandct.
Huvudindikationen
Vad giiller sjukdoms begreppets lagtekniska urformning har flertalet remissinstanser inte ntlgon erinran mot alt begreppet "psykisk sjukdom" och "psykisk abnormitet som inte iir psykisk sjukdom"

bibeh{1ll~

i

lagen. Ri/.:..1polis.1·1yre/.1en och liikaresii/1.1/..atJc/ förordar emellertid alt i
stiillet anviimls begreppet "psykisk störnin{', vilket foreslagih av utredningen om psykiskt stiirda lagövertriidare. Rikspolisstyrelsen anför diirvid.
att framför allt den s.k.

j~imstiilldhetsindikationen

visat sig medföra

s~1

skilda tolkningar betiinkliga ur riittssiikerhetssynpunkt att en iindring iir
pt1kallad. Likaresiillskapct menar ;1tt termen "psykisk sjukdom··

rntt allt-

för m{111ga betydelser. medan termen "psykisk störning" iir i dett<i hiin ... eende mindre helastad och diirfiir att föredra. Siillskapet poiingterar att
hcgreppets innehi'lll och ;1vgriinsning m:iste noga anges i tilliimpningsförcskriftcr.
Lii/..ar/i'ir/11mde1 och SACO/SR redovidar den uppfattningen att v~1rd
oberoende av patii:ntens medverkan bör komma till

st~lnd enda~t

llm

patienten har en sv:ir psykisk sjukdom och befinner sig i ett psykntisl...t
tillsttmd. Endast i detta fall iir. enligt deras mening. en medicinsk v:1rd
meningsfull. I lagen hiir diirfiir. menar man, föreskrivas att viird mot
patientens samtycke för ske endast om det föreligger en sti.ird realitelsviirdering, dvs. om och s:I liingc en person iir psykotisk. Hit skall lbrvid
riiknas: a) "förvirring. dvs. medvetandestiirning kiinnetecknad av uppfattningsstiirning. inkoherent tankefiirlopp och inadekvat beteende"', hl ··vanförestiillning. dvs. orimliga forestiillningar som ej kan korrigeras pii logisk
viig eller med hjiilp av sinnesintryck (exempelvis försyndelse-. storhets-.
forföljelseiueerl. Hit riiknas ockstt depressiva i.iverviirdiga idcer av typ
skuldkiinslor och ringhetsidcer (förenade med allvarliga sjiilvmordstankar)", c) "hallucinationer, dvs. varseblivning.ar utan motsvarande -.innesretning' ·, d) "demens, dvs. höggradig psykisk avtrubbning. A vtrubbningen skall vara si:\ hiiggradig att realitetsviirderingen iir störd. I allmiinhet
lagras en förvirring på demenser men iiven utan en förvirring, t.i:x. vid en
Korsakow-psykos, iir realitl'lsviirderingt.•n störd'".
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I dessa frflgor redovisar .wci11/s1yrelse11 följande mening:
Det skulle kumrn finnas hetydande fördelar i avgriinsande syfte med
införandet av begreppet psykos. Även 01i1 detta begrepp inte exakt kan
definieras utan rnr till följd all i vissa griinsumräden en subjektiv bedömning måste acct!pteras, sa torde det iindå vara möjligt för kliniskt verksamma psykiater att kunna anviinda detta begrepp. De psykotiska sjukdomstillstånden är ofta väl tillgiingliga för psykiatrisk hehandling, ;iven om
denna genomförs oberoende av patientens samtycke. De tillhör den grupp
av sjukdomar diir man i mycket stor utstriickning kan presumera patientens godkiinnande av tvängsätgärderna efter genomförd behandling. Efter
inledande tvångsbehandling kan också förväntas att fortsatt hehandling av
p~ykotiska tillstånd oftast kan ske i frivilliga former.
För övriga patientgrupper. som i dag behandlas enligt LSPV. finns inte
all!id motsvarande framgångsrika behandlingsmetoder. vilket ocksft föranlett huvuddelen av kritiken mot tvtmgsbehandling inom psykiatrin. Med
hänsyn till ovanstäende förhållanden skulle alltsi"i stl1ra fördelar fordigga
med införandet av psykos som avgr~insningskriterium.
A andra sidan framgår av utredningen att av de under 1975 utskrivna
LSPY-patienterna hade hela 40,5 7r- inte haft psykos som huvuddiagnos
(neuros 9,4 <Jr .• psykisk abnormitet 5,6 %. alkoholism 22.9 l/!:, narkomani
2,6 '7(,y. För niirvarande finns ingen alternativ tvftngsmiissig värdmöjlighet
all erbjuda dessa grupper. Dock kan man hoppas <ttt psykiatrin efter
fortsatt omstrukturering i framtiden kommer all te sig så lockande att
många av dessa patienter kommer all söka frivillig psykiatrisk värd. Sä
länge vä.rdmöjligheter oberoende av eget samtycke behövs för personer
tillhörande dessa grupper och det inte lir möjligt att vårda dem på annat
siitt iir det orealistiskt att införa psykoshcgreppet som avgriinsningskritenum.
Införandet av termen medicinskt vånlbchov kan riskera att begränsa de
psykiatriska beham.llingsmctoderna pi\ ett ensidigt siitt. Psykiatrisk behandling, liven av tvångs vis omhändertagna psykotiska patienter, krliver i
allmänhet bchandlingsinsatser utifrf111 en helhetssyn pti patienten med inte
bara renodlat medicinska fttgärdcr utan iiven med psykoterapeutiska och
sociala hjiilpinsatser. För vissa patienter, diir t. ex. suicidrisk kan finnas,
kan det psykoterapeutiska bchandlingsbehovet vara lika centralt som det
medicinskt-farmakologiska. Stiledes stiills krav pi\ att psykiatern skall kunna integrera de skilda bchandlingsformerna på ett sådant siitt att den
behandling, som han har ansvaret för. blir adekvat i relation till paticntt:ns
vård behov. Det finns därför inga fördc:lar med all införa begreppet medicinskt vårdbchov som skilt frän psykiatriskt.
Socialstyrelsen anser sig diirför kunna acceptera att som grundindikation tills vidare behålla begreppen psykisk sjukdom och psykisk abnormitet som inte är psykisk sjukdom eller utgörs av hiimning i forståndsutvecklingen.
Special i nd i ka t ionerna

Utskril'lli111:.111ii1111u/e11 i A1a/111ii menar atl utredningen p;'i ett förtjiinstfullt sätt analyserat specialindikationerna a) - d) och livcrtygande motiverat att det bör vara tillfyllest med två huvudgrupper. Nämnden tillstyrker diirför den föreslagna utformningen med två specialindikationer och
1
Vid intagning.l'til(fiillet kan <'11 mindrt' def a1· de.l'sa lw l'llrit iil·ergående psykotisk11,
1·ilket dock intt' ji"iriindrar totalbildn1.
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anför bl. ;1.: Mot utformningen av heh;1ndlingsindika1ioncn ta)) kan

-· med

h~insyn

till det uttalade i.inskcm{tlet all anviinda mindre tv;'\ng -

gör:1s den invändningen al\ det kan synas n:1gllt tveksamt all tvängsvis
hchanJla ntigon i andra fall iin d[J utebliven behandling skulle innebiir;1 en
fiirsiirnring av I illst{111Jet. Det kan oeksi'i ifri'1gasii1tas om inte t vi1ngs111iissigl
meddelad värd bör förhehällas de fall dä kriterierna enligt farlighetsindikationen iir uppfyllda. Det torde dock iiven i de fall -;om omfattas av bchandlingsindikationen vara sv:'1rt all avvara tviingsatgiirder p[t grund av del
starka samhällsintresset av all som en yttersta ätg~ird kunna ingripa ohernenJe av samtycke mot bl. a. narkotikamissbrukare. Rif...1p<ilis.11_1·r1·/.1e11 har
inget att erinra mot all de nuvarande fem spccialim.likationerna sammanförs till tv:'1 men menar all utformningen av den s. k. behandlingsindikationen (a)) lämnar utrymme for sblighetsbcdi.imningar som framdclcs av
rättssiikerhctsskiil kan te sig iiwntyrliga och ge möjlighet till rcpressivitel i
socialt srfte. Liknande farh{1gor uttalas av .1·ocial.11rrel.H'fl och 1111·dici11sku

.f(1/..:11ltt'ts11ii11111de11 vid Uppsulu 1111i1·ersitet. Enligt psy/..:iulf"is/\u 11ii11111de11
föreligger inga skäl att iindra vån.lindikationerna i I ~ LSPV, utöver avskaffandet av specialindikationen el. Även 11t.l'l.:.rirni11gs11ii11111dcma i Stocf..-

fwfm och Uppsala avstyrker i prim:ip cl! frfmgäende av nuvarande specialindikationer inklusive el-indikationen. Flera rcmissinstanser påpekar all
kriteriet .. farlig för eget liv .. hör framgil av lagtexten. sn t. ex. 11tsf..ril'lli11gs-

11ii11111det1 fih- Jiinkiipings hin och hikaresiifl.1·/..apl'I.
flm·rätten jiir Viistrn S1·er(1.tt' menar att uttryckssättet "ej kan dl!
bedöma sitt behov av vtlrd .. fl\r anses brista i klarhet och att liimpligen i
stället hör anges att patienten undandrager sig erforderlig vård eller skäligen kan antagas komma alt göra detta.

SACO/SR och läf..m:ft'irh1111de1, som enligt vad ovan beskrivits förordat
elt psykoskriterium som huvudförutsättning för tvångsvis meddelad sjukvård, föreslår tre specialindikationer som komplement hiirtill: a) farlig eller
grovt störande för annan person, b) farlig för eget liv, c) ur stånd all taga
vi'lrd om sig själv_
Vilken vård kan meddelas oberoende av samtycke?
Arbetsgruppen menar att begreppet "sluten psykiatrisk vård" är olyckligt och i lagtext bör ersättas av enbart begreppet "värd". Sålunda regleras
inte enbart sluten v1\rd i lagen utan även viss öppen vård, nlimligen försöksutskrivning. Vidare menar man att eftersom en til!Umpning av lagen
kan medföra även annan vård än psykiatrisk bör denna inskränkning inte
tas med.
Förslaget har, vad gäller borttagandet av ordet "sluten". fått ett välvilligt mottagande från flertalet av de instanser, som berört frågan. Som har
anmärkts tidigare har dock ett flertal remissinstanser poängterat att den
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hcn:ds enlig! LSPV .skall vara u1e-.lu1ande lllt'dicinskl-ps~·kial

ri-.k och understrukit vikten av all de\\;1 otvelydigl framg:ir av lagen.
/'.1rkiu1ri.1/,11

11ii11111cl1'11 ( l'N)

anfiir i dessa delar foljande.

I det remitterade lagfiirslagct ange-; inte vad slags v;'1rd som skall kunna
meddelas med sli.id av lagen i annan miin iin att lagens rubrik anger att det
iir frtiga om psykiatrisk v{ird. Si1vi11 avser uteslutandet av ordet "'sluten"'
synes problemet fi;r arhehgruppen huvudsakligen ha varit av spr:-1kliµ
natur. Arbetsgruppens iiverviiganden leder fram till alt iippen vi1rd utan
fi_iregiiende sjukhusv;'1rd ej skall kunna beredas nherocnde av palienlens
s;11ntycke. Detta fiiranleder ingen erinran fr;111 PN:s sida. Sviirigheterna av
spr<'iklig art hiinger san11nan med all försöksutskrivningen pi1 sina h<ill
betraktas som en form av iippt·n vi1rd. Det kan naturligtvis medges all del
synes mindn: triiffande all beteckn;i en fiirsi.iksutskriven patient spm fiirem~d fiir sluten viird. Denna inadvertens. som LSPV accepterat. jr dock
uteslutande terminologisk. 1 sakligt hiinseende framst:1r försöksulskrivningen som ett led i den slutna v!irden. niimligen sorn forheredelse nch
pri_ivning inför en slutlig utskrivning med iivergirng i m{111 av behov till
iippna v!1rdformer. Miijligheterna att niir som helst :iterinta en fiirsiiks111skriven patient anger med full tydlighet att patienten fortfarande befinner
sig inom ramen för den slutna v;'1rden. Att begreppet sluten viird skulle ha
nrigon annan och mer kvalilicerad betydelse i LSPV ;·1n i sjukviirdslagen
och av den anledningen inte bi.ir anviindas bygger som arbetsgruppen anfi'•r
pi'i en missuppfallning m:h kan inte vara ett tillriickligt skiil fiir att anviinda
olika uttryck för samma sak i -.jukv~irdslagen och i LSPV eller motsvarande ny lagstiftning. Trots att lagen enligt sin rubrik avser psykiatrisk vfird
synes förslaget utgti frt111 att lagen skall kunna anviindas for att tillgodose
iiven ett somatiskt vf1rdbehov. Motivuttalandena i samband hiirmed iir inte
fullt klarläggande. I begrcrpet psykiatrisk vilrd biir utan vidare anses
inbegripen behandling av somatisk art. som rtiverkar det psykiska sjukdomstillst[indet l. ex. oreration av en hjiirntumör. Klart iir vidare att en
patient. som beretts psykiatrisk v;'ird med stiid av LSPV och som iiven har
behov av behandling för en somatisk sjukdom utan· direkt samband med
det psykisk;i sjukdomstillsti·indet. kan beredas den erforderliga somatiska
viirden oavsett eget samtycke. om han urpenbarligcn saknar sjukdomsinsikt till följd av den rsykiska sjukdomen. Nhgra betiinkligheter av bcgreppsmiissig art att inbegripa den somatiska vi'irdcn i den psykiatriska
vården torde inte föreligga i sådana fall. Diiremot synes det knappast vara
möjligt - och bör av principiella skiil inte heller vara det - att i fall di\
nflgot psyki<1triskt vårdbehov inte föreligger tillgripa LSPV for att tiviigabringa en somatisk vfird. som den sjuke pä grund av bristande sjukdomsinsikt viigrar att underkasta sig. detta iiven om den bristande sjukdomsinsikten har sin grund i en psykisk sjukdom. Sistnämnda fall torde dock vara
mera teoretiskt än praktiskt. Enligt PN:s mening talar det anförda för att
vf1rd. som skall kunna beredas den sjuke oberoende av hans samtycke. i
lagen bör anges som sluten psykiatrisk vård.

En frän PN i viss mån avvikande mening vad giiller möjligheten att mot
patientens samtycke meddela liven somatisk vård tvångs vis anges av J K
och utskril'!1i11g.rniimnde11.for Stockho/111.1· kommun norr om Slussen, som i
princip anser att patienten endast kan ges psykiatrisk vård utom i de fall då
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en somatisk hehandling är nödviindig !'lir den psykiatriska vtirden . .\.ven
utskrivningsniimnJcn anser att i lagen blir anges att det ;ir "psykiatrisk
vfird" som kan meddelas med stöd av densamma.

2.4 Organisatoriska förutsättningar för ,·ii.rdcn
Arhetsgruppen lignar stor uppmiirksamhet ät frågan om vid vilken typ av
vf1rdinstitution lagens regler skall fa tifömpas.

Utg~ingspunkten

*'

iir diirvid

den enskilda patientens tillsttmd. Sålunda föresl<'is (2
sasom huvudregel
att värd pft anstalt enligt lagen skall beredas pi\ sjukhus som avses i 2 ~ I
mom. sjukv:'.lrdslagen. Som komplement föreslf1s att regeringen för hesluta
att vi\rd enligt lagen för heredas pä annan vtmlinstitution. S<'isom enligt

LSPV bygger lagförslaget pf1 att överhikare har att fatta en rad beslut enligt
lagen. För all möjliggöra att vården får meddelas iiven vid sjukhus eller
klinik utan överli.ikare i psykiatri föreslär arbetsgruppen (3 S) att sjukvärdsstyrelse - eller direktion efter beslut av sjuk vårdsstyrelsen

far

uppdra åt annan läkare att svara fiir tillämpningen av lagen (s. k. konsultliikare).
Ett flertal remissinstanser iir positiva till eller har liimnat utan erinran
förslaget att reglerna om beredande av vård utan samtycke skall kunna
tillämpas även vid annan inrättning inom värdorganisationen än såsom f. n.
vid psykiatrisk klinik.
Sålunda uttalar statens handikappråd att rådet iir positivt till decentraliserad värd och att en koncentration av förvirrade gamla till mentalsjukhusen måste undvikas. Rådet uttrycker dock oro över den tillämpning lagen
kan komma att få inom langtidsvårdcn. Det kan. menar rådet. i en situation
med allt for U'ig personaltäthet ligga nära till hands att lagens t vängsbestämmclser får motivera exempelvis ökad användning av biilte, siingviist eller
liknande mot åldersdementa patienter. Rådet anser att en noggrann undersökning om användning av tvångsåtgärder mot åldersdementa inom mentalvården bör göras innan LPV börjar tillämpas även i somatisk värd. I
handikapprådets uppfattning instämmer i allt väsentligt HCK och RSMli.

Karolinska institutet framhåller att förslaget att vården knyts till patientens
tillstånd och inte till typ av institution ter sig förnuftigt och hör minska
antalet onödiga omflyttningar mellan olika institutioner. Utskrivningsniimnden fär Jönkhping.1· /iin har inte något att erinra mot förslaget om var
vård skall kunna bedrivas. Inte heller utskrin1ingsniimnde11 för Ma/miihus
län har någon erinran utan hälsar med tillfredsstiillelse den föreslagna
spridningen av värden, som kan vara iignad att skapa ökad förståelse för
psykiskt sjuka människor och medverka till ytterligare uppmjukning av
den särställning mentalsjukvården intar inom sjukvården. Landstingsfiir-

bundet är positivt till den möjlighet som öppnas till samordning med den
somatiska sjukvården och möjligheten att bedriva vård enligt lagen även på
sjukhem. Förbundet säger sig förutsätta att huvudmannen ges möjlighet att
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sjiilv viilja formerna fiir och Himplig institution for intagning av patient
enligt lagen. så att patienten för en s{1 vlil anpassad vård som möjligt. Hiiri
instämmer Kristianstads liin landsting. i\ ven Vii.1·t1111111la11ds liin.1· landsting
uttalar tillfredsställelse med förslaget, som, enligt landstingets förvaltningsutskott. fi\.r ses som en klar fördel frän såviil sjukvårdshuvudmannens
som den enskilde patientens synpunkt. Ocksf1 liikwj'iirh1111det och liikaresiillskap~t uttalar tillfredsstlillclse med förslaget i denna del. En mer nega-

tiv inställning till förslaget redovisas av 1>sykiatriska 11iimnde11. Niimmkn,
som enligt vad som framgått tidigare. menar att värd som bereds den sjuke
oberoende av hans samtycke. i lagen bör anges som sluten psykiatrisk
värd. anför hl. a.:
Med den av PN angivna ståndpunkten kan behov av intagning för slut1.:n
psykiatrisk vård med stöd av lagen ej anses föreligga på annan klinik lin
sf1dan där överHikare i psykiatri finnes. Beredes patienten efter intagningen
värd pa somatisk klinik, där sådan överläkare inte finns. bör beslut enligt
lagen meddelas av överliikaren på den psykiatriska klinik. där patienten
vårdades !111nn han fördes över till den somatiska kliniken. Att av vi'mlorganisatorisl,.;, ,;;1il överliimna ät sjukvårdshuvudmännen att bestiimma vem
som skall företa de för riittssiikerheten utomordentligt viktiga prövningarna enligt LSPV eller dess framtida motsvarighet kan inte komma i fräga
vare sig det gliller somatisk klinik eller sjukhem för psykiskt sjuka. Dessa
prövningar ställer krav på specialistkompetens avseende psykiska sjukdomar. I kravet på att den heslutande läkaren i princip skall vara överHikare i
psykiatri ligger enligt PN :s mening en av de viktigaste riittssiikerhetsgarantierna. Över huvud synes betlinkandet i alltför hög grad lägga värdorganisatoriska överväganden till grund för konstruktionen av intagningsförfarandet. Niir det gliller en så speciell och allvarlig i\.tgiird som att ta in en
sjuk person för vård på sjukhus. oavsetl om han själv vill det eller ej. måste
självfallet rättssäkerhetsaspekterna väga tyngst och vårdorganisationen i
fråga om detla spe<.:iella förfarande anpassas efter riillssiikerhetskravcn i
stlillet för tvärtom. Siirskilt viktigt iir det att den pågående utvecklingen
mot frivillig intagning inte hryts. Om denna utveckling främjas o<.:h antalet
intagningar med stöd av LSPV eller motsvarighet därtill nedbringas till ett
minimum, ökas i motsvarande mi\n möjligheterna att bereda utrymme för
en samordning med annan sjukvl'lrd, som kan befinnas önskviird av organisatoriska skäl.

2.5 Intagning
Arbetsgruppens förslag om avskaffande av slirskild ans ii kan om
intagning har hos en majoritet mött bifall friin remissinstanscrna.
Viss tveksamhet uttrycks do<.:k av statl'll.I' lwndikapprtld och RSA1H,
3om menar att lagen bör ang<.: vilka personer som kan ta initiativ till
utfi.irdandct av en psykiatrisk värdremiss. En underlåten reglering hlirav
kan. enligt deras mening, innebiira en utvidgning av möjligheterna till
tvångsmässig undersökning och är därför oacceptabel. Psykiatrisku

11ii11111-

Jl'11 avstyrker ett borttagande av ansökan och anför: "Den föreslagna
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v[1rdremissen skapar oklarhet om den remillerande l:ikarens stiillning.
Denna kan av patienten uppfattas p!'! det siittet att en hiinviindelse till
läkare i öppen vMd kan resultera i en tvängsintagning. Ansökan om intagning har förtjänsten att ansvaret för initiativet till intagning delas med
sökanden som ockst1 har att göra en prövning av behovet att skrida till en
sådan t1tglird. Denna prövning kan inte. som arbdsgruppen utgfir l'rtin.
förutsätlas vara av rent formell karaktiir. ··

Rik.1po/isstvrc/.1e11, som godtar att ansökan slopas. menar att lagen hör
klart ange. vilka myndigheter som skall liga initiativskyldighet att remiss
utfärdas. Styrelsen menar diirvid att huvudansvaret bör tivila de sociala
centralniimnderna och att polisen endast i undantagsfall hör kunna anlitas.
Flertalet remissinstanser lir positiva till förslaget att för h e h ii r i g het
att ut
rd a v [1 r din tyg ( "p.~ykiatrisk vf1rdremiss'") som huvudregel

rn

skall giilla legitimation som liikare. Soci11/.1tyrl'i.1e11. som tillstyrker förslaget i princip, anför dock att man redan nu kan se organisatoriska fiirh<'iilanden under översk[1dlig tid fram[\t, som motiverar vissa generella avsteg
frän denna princip. I kommentarerna till det nya lagf\irslaget pekas pii A Tliikare som tjiinstgör vid psykiatrisk klinik och di\r har tillgiing till psykiatrisk bakjour o<.:h att dessa generellt bör kunna

rn

behörighet att skriva

värdremiss . .Ä. ven för AT-liikare. som tjiinstgör i distriktsliik;1rv;'ird. bör
med hänsyn till nuvarande organisatoriska förhällanden inom den öppna
vården generell behörighet utfiirdas. Det bör med hiinsyn till dessa forh!tllanden övervägas om inte den som avlagt hikarexarnen o<.:h innehar fornrdnande som Wkarc bör riiknas som behörig for utfärdande av v:'irdremi..,s.
Om kravet pä legitimation kommer att k varst;'1 oforiindrat i den nya lagen.
bör i va1:ie fall socialstyrelsen kunn•t meddela undantag utan att ""synnerliga sk~il" behöver föreligga. Socialstyrelsen hiir kunn;1 medge untbntag
redan om "'slirskilll<t sklil'" föreligger.
Betr;iffande forslaget att ta bort kravet p it spe c i a I is t kom r etens
for utfärdande av vfirdintyg med f1beropande av den s. k. medit:inska
specialindikationen ta)) uttry<.:ker p.1_d.iatris/,.i1 11ii11111de11 och 11tsk1fr11i11g.111ii1111ule11 .fi"ir Stockho/111 norr 0111 Slussen tveksamhet. S!tlunda anför utskrivnings n;imnden:
Viisentligare lir dock att del enda sakskiil arbetsgruppen anför knappast
iir biirande. Det uttalas i betiinkandet, att bristande vi'1rdinsikt kan liittare
konstateras iin bristande sjukdomsinsikt; bristande vf1rdinsikt dokumenteras enligt arbetsgruppen av att den sjuke inte sjiilv vill söka vt1rd. vilket lir
ett objektivt fastställbart kriterium. Det kan emellertid inte vara riktigt att
fri\n en persons ovilja att sjiilvmant siika v{1rd fiir en 'iiukdom draga
slutsatsen att han saknar '"vf1n.linsikt'". Att en person underl<'ttcr att söka
sjukvard kan - i all synnerhet niir det giiller sluten vi1rd ·- ha ett flertal
andra orsaker iin att han saknar insikt om vårdbehovet. Till det sagda
kommer att arbetsgruppen ger en ofullstlindig o<.:h missvisande bild av vad
som ursprungligen var motivet till all kravet pil specialistkompetens uppstiilldes. Detta krav föranleddes inte bara av de svi'1righckr som kan
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föreligga att bedöma om den vårdsökande har sjukdomsinsikt. Föredragande departementschcfen hänvisade nämligen också till svftrigheterna att
bedöma hehandlingsprognosen, dvs. om det är möjligt att genom sluten
vård åstadkomma förbättring eller hindra försämring av det psykiska
sjukdomstillstamlet (prop 1906: 53 s. 176). Det är kanske framför allt sv:lrighetcrna i det hänseendet som motiverar ett krav på specialistkompc:
tens. Och dessa svårigheter elimineras inte genom arhetsgruppens förslag
eftersom ett prognoskriterium också enligt detta förslag skall ingå i a)indikationen.
Arbetsgruppens förslag att intagningsläkare skall kunna utfii r d a vård intyg har fätt ett blandat mottagande. Förslaget syftar till
att underlätta den utveckling som pågår inom det psykiatriska vi'lrdområdet mot geografiskt sektoriserad värd och en väl fungerande akutvård.
Samtidigt iippnas möjlighet till överförande av patient som tagits in i
frivillig vi'lrd till vård enligt LSPV utan mellankommande utskrivning (de
s. k. konverteringsfallenJ. Reformförslaget förutsätter obligatorisk niimndprövning av alla intagningar.
Ingen erinran mot förslaget har t. ex. lw1·rii1tc11 .f("ir 1•iistra S1·erigc,
111eclici11s/.:a .fi1k11/tet.1·11ii11111den 1·icl Lunds 11ni1·ersitct, karolinska instit11tcl
och La11d.1·1inR.1Ji"irh11nclet. Karolinska institutet understryker att det nuvarande förbudet att godta vårdintyg frän läkare som tjänstgör vid intagningssjukhusct ibland har medfört en onödig och inhuman omgång som nu
inte liingre blir behövlig. Landstingsförbundet uttrycker tillfredsställelse
över att lagtekniska hinder undanröjts för att möjliggöra en geografisk
sektorisering av den psykiatriska sjukvården i syfte att ge den enskilde
patienten bättre kontinuitet i vården. Uts/.:rin1inRs11iim11denw i Stoc/.:lwlm, Uppsala och Jii11/.:öpi11g hitriider förslaget under förutsiittning att en
nämndprövning av intagningsbesluten sker i dessa fall. Samma inställning
redovisar t. ex. RS/t.Ui, som dock menar att niimndprövning måste ske
inom sju dagar från intagningsbeslutet i stiillet för, som arbetsgruppen
föreslagit, 14 dagar.
Avvisande till förslaget stiiller sig 11ts/.:ril'lling.1·111/n11ule11 j("ir Ma/111iilw.1·
liin, SACO/SR och liikw:tl>rh1111dct vilka senare anser att vårdintyget alltid
hör utfiirdas av en läkare som inte ;ir verksam pä den klinik, diir patienten
intas, dvs. att det s. k. tvåliikarförfarandet bör bibehållas. Även l\ristianstads hi11.1· lant/stinR ifrågasföter om inte två-läkarförfarandet bör bibehållas.
J I\ anser att förslaget att intagning skall få ske efter endast en läkares

prövning synes väl motiverat och att om intagningsbcslutet automatiskt
överprövas av niimnd alla faror från rättssiikerhetssynpunkt är undanröjda. Trots detta ifrågasiitter J K om förslaget bör genomföras med tanke
pft den ökade arbetsbelastningen på nämnderna. Möjligen kunde, menar
JK. övervägas att begränsa den obligatoriska övcrprövningen till utvalda
fall eller grupper av fall. varvid en grupp som påkallar särskild uppmiirksamhet ;ir ursprungligen frivilligt intagna som överförs till tvängsvrtrd. Med
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arhctsgruppens fiirslag i fr{1ga om v;'1rdintyg :ir JK tveksam till den föreslagna mtijlighcten att delegera intagning~heslutet till annan vid sjukhuset

*

anstiilh.l l:ikan: (9 andra stycket lagfiirslagct ). Liknande tveksamhet uttrycks av JO. Kri111i11t1/1·iin/.1styrd.1'l·11 anför att en utvidgad n:imndverksamhel :ir nödvändig vid del föreslagna intagningshirfarandet. Styrelsen
ifrf1gas:itter dock om Je psykiatriska niimnderna med den mt1ngfald av
åligganden som enligt förslaget ankommer p!1 dem i praktiken kommer alt
kunna erhjuda ett erforderligt riittsskydd for patienten. L1iJ..url'siillsJ..<1f>el
menar att det finns fördelar och nackdelar fiirknippade med ht1de del
nuvarande kravet pti tvti al' varandr:1 oheroende liikart' och det föreslagna
systemet och anför sammanfauning~vis all riitts.~:ikerheten i samband med
intagning och kvarhållande pi\ sjukhus inte :ir tillfredsst:illande löst genom
förslaget utan bi.ir bli fiiremål för fi.irnyade iil'erv:iganden.
Arhetsgruppens förslag all den fakare som utfiirdat vf1rdremiss skall
kunna

hcg~tra

p o I is hand r ;·1 c k ni n g om den som avses hli intagen pi1

sjukhus inte ins1:iller sig pä sjukhuset bi1r:ids av tkrtalcl remissinstanser,
hland dem psvkia1ri.1k<1 11ii11111d1•11, liikw:fi"irh1111de1 och liiJ..uresiil/s/.;<1/Jl'/.
S1l//sJ..011/ore1 menar all förslaget att hegriinsa riitten all begiira handr:ick-

ning till läkare i allmhn tjiinst kan innebiira att polisen far sv{1rt att i det
enskilda fallet kontrollera om liikarcn är privat verksam eller verksam i
allm~in tjiinsl. Riitten att bcgiira handriickning borde diirför tillkomma vai:je
Hikare som fär utförda vr1rdn.:miss. - RA anför att som utgångspunkt för

anv:indandet av polismyndighet för handriickningsuppgiftcr hör giilla att
ätgiirden avser person som kan fara illa eller göra andra illa.

RA

ifr{1gasät-

ter dh1i"ör om inte polishandriickning bör knytas till den s. k. farlighctsindikationen. Enligt RÅ:s mening hiir reglerna i vart fall utforma~ si\ all
handriickning genom polisens försorg bör tillgripas först sedan andra metoder har visat sig inte vara mi>jliga. Rikspoli.1·s1yre/se11 konstaterar med
tillfredsställelse att arbetsgruppen behandlat möjligheterna att efter framsthllning låta sjukvårdsutbildad personal bitriida polisen vid handriickningsåtgiirder. S1111ens lw11dik11ppl'lld och N.SM H anser alt hiimtning i
möjligaste mån bör ombesörjas av specialuthildad sjukhuspersonal och att
polis, då den mtlste anlitas, hör vara civilklädd.
Mot arbetsgruppens förslag att det nuvarande vårdintyget i stället skall
kallas p sy k i a t risk vård rem is s gör liikar_/()rh11ndet och /iik11resiill-

sk11pel inviindning. Båda menar all termen vårdremiss inte :ir ett adekvat
uttryck för en handling som leder till ett administrativt frihetsberövande
och föreslår i stället beteckningen "vårdattest" eller "vårdintyg".

2.6 Nämnderna
Samtliga remissinstanser är ense om att nämnderna bör vara fristående i
förhållande till sjukvårdsorganisationen för att rätt kunna fylla sina funktioner. Att den viktigaste funktionen är att bevaka den tvängsintagnes

335

Prop. 1979/80: I
riith<ikerhet r:°1der \H.:b;1 enighet

<llll.

Bl.

;1.

/,uroli11.1/"1 i1111i11111·1 och

111-

.1/,rir11i11,:.:.rni'i1111ulcmu i S1ocU10/111 c>cli l 11111.rn/11 po;ingtcr:ir att niimndL:rna
iiven har och sk;tll ha till uppgift ;111 tillgod,1se samh:illsskyddcts intn::,scn.
siisum de enskilda 111cdborgarn;1s siikerhet till liv nch hiilsa. SACO/SN l1d1
/idw:fi.ir/n111<ll't ifr~1g:l';iitter lllll niimnden biir ha kvar sin nuvarande 11ppgift
att si1v;·i1 sk~'dda samh;·i11ct flir patienterna som att v;irna

\llll

patienternas

riittssiikcrhet och me11;1r att n;imnderna rniiste helt bli ett lllgan som bevakar patienternas r1ittighct medan iivcrvakningcn av samhiill.'s"yddct biir
iivcrg{1 till andra myndigheter.
Arbetsuppgifter

l'rii1·11i11g 111· 1·1/rdhl'lit11·
Arbetsgruppens förslag att psykiatrisk niimnd i fortsiittningen skall
iiverta iiverliikarcn.s p r ii v ni n g av tl e t f i) r e I i g g ande v i'1 r d h e h tiv e t (9 ~ LSPV) gutltas av NÄ. ho1T1.i11c11 .fi"ir 1·1istr<1 Sl"(·rige ..10cials1rrl'i-

so1. riksre1·isi1111.11·1•rk1·1. s1111.1J..011111ret, 111edici11ska .fi1k11ill'/.1·11ii11111de11 1·id
J.1111d1· 1111in•rsi1<'1 . .JO och 1.0. JO erinrar L:nH:llcrtid om att niimndernas
nya funktion kommer att leda till en betydande iikning av niimntlernas
arbetsbelastning och att de diirför mflste tilldelas tillriickliga resurser. JO
anmärker vidare att tiden

fr~rn

intagning till prövning i m{mga fall kommer

att förl;ingas jiimfort med vad som iir fallet med den nuvarande ordningen.
Det bör tliirfiir. menar JO. vara regel att intagningsliikaren gör en undersökning av patienten d{1 tlcnne kommer till sju"huset. Vidare biir, menar
JO. prövotiden vara betydligt kortare iin de maximalt tillt1tna 14 dagarna i
de fall d~t intagningsHikaren sj~\lv uppr;iuat intagningshandlingarna friimst
vid fall d;ir patienten redan iir intagen pa sjukhuset för frivillig värd.
Mot förslaget vänder sig emellertid övriga remissinstanser mer eller
mindre uttalat.

Kri111i11ah·tlrd.1styrdH·11 menar att en utvidgad niimndverksamhct iir
ni.idviindig vid det föreslagna förenklade intagningsfiirfarandet men ifrt1gasiittcr om niimnderna med den m[mgfald av ftligganden som enligt förslaget
<inkommer på dem i praktiken kommer att kunna erbjuda ett erforderligt
rättsskydd för patienten.

l'sykia1riska 11ii11111de11 finner förslaget om niimndmedverkan helt otillräckligt som ersiittning för LSPY:s rättssäkerhetsgarantier vad avser behörighet att utfärda vårdintyg och förhud mot överförande fran frivillig vård
till vård med stöd av LSPV eller motsvarande och avstyrker diirför hela
förslaget i dessa delar. Niimnden förordar att intagnings- och vårdbehovsprövning även i fortsättningen sker i nuvarande former och att utskrivningsniimndernas befattning med dessa frågor blir beroende på om besv;ir
anförs. Niimnden förordar därvid livligt en förbiillrad information om
besvärsmöjligheten.

J K siiger sig inte vara helt friimmancle för en vidgning av n;imndernas
arbetsuppgifter, särskilt uppgiften att överpröva intagningsbeslut i visst
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fall. men ifritgas;itter iindti om förslaget bör genomfiiras med hiinsyn till
den likade arhetsbelastningen pt1 n~imnderna. För att minska bördan p:'1
nLimnderna kunde. menar J K. övervLigas att hegriinsa den obligatoriska
iiverpriivningen till utvalda fall eller grupper av fall, t. ex. de som ursprungligen iir frivilligt intagna som i)vertlirs till t vangsviird. Samma synsiitt redovisas med större eller mindre variationer av .\'11111/liga 111.1k1fr11i11g.1·11(i11111der. U1.1k.rirni11g.111ii11111dl'l1 i Stock.lwlm vill sålunda begriinsa
niimndpriivningen till fall som överförs rrtrn redan påbörjad frivillig vi:ml.
U1.1k.rirningsnii11111de11 i lJ11f1.\'<lla vill se en prövning i tle fall diir endast en
Hikare gjort intagningsprövningen ( vardintyg +intagningsheslut) och att
prövningen i dessa fall anförtros niimndens liikare med skyldighet att
anmiila tveksamma eller oriktiga fall inför nämnden. Som siirskilda skiil
mot en generell niimndpriivning anför nämnden den päfrestning det innebiir för mänga patienter att fi.iretrLida for niimnden siirskilt i början av en
vårdperiod, den förslimring en handläggning inför nlimnden kan medföra i
relationen intagningsHikare --patient. samt de praktiska och kostnmbmässiga effekter förslaget skulle fä. Utskril'lling.rniimnden i A'atrine/10/111 uttrycker oro for den ökade arbetsbelastning förslaget i denna och övriga
delar skulle medföra för niimnderna. Utsk.rin1ing.111ii111nden i Jii11k{ipi11i;
vill att nämnd prövning hegriinsas till fall där bara en liikare varit inkopplad
vid intagningen. Utsk.rivni11gsnii11111den ji'ir Malmöhus län uttrycker farhågor över att prövningen kan bli en tom formalitet genom den stora ökningen av antalet ärenden, som förslaget skulle innebiira, och för en ökad
handl~iggningstid. Utskrfrning.rniimnden fhr Viisternorrlands län föreslår
alternativt att nämndprövningen begränsas till fall där patienten efter en
viss tid. förslagsvis två månader. fortfarande iir kvar på sjukhuset. Niimnden förordar dock att i första hand nämnden biheh:'llls vid sin nuvarande
uppgift att vara en besvärsinstans. Utskril'lling.rniimnden i Sk.iivde anför
att med hänsyn till att flertalet patienter enligt LSPV utskrivs en till två
månader efter intagningen och alt det utom i ett fä.tal fall rör sig om
okontroversiella intagningar det framstår som en onödig byråkratisering
att nämnden skall befatta sig med samtliga intagningar.
I den sistnämnda bedömningen instämmer !frenska kommw{{örbundet
och Landstingsförhundet, som anför i huvudsak: Det föreligger risk för alt
det föreslagna förfarandet i nämnden medför ytterligare byråkrati, till men
för både rättssäkerhet och behandlingsresurser. Den arbetsbelastning, som
realprövning i nämnden av varje tvångsintagning jämte behandlingsplan
innebär, skulle i betydande omfattning binda kvalificerad vårdpersonal. De båda förbunden förordar i stället ett system med förordnande av offentligt biträde i samtliga fall och rätt för patienten att hos nämnden - utan
karens - överklaga intagningsbeslut.
Läkarfiirbundet, som i annat sammanhang liksom SACO/SR pläderat för
behållandet av obligatorisk tvåläkarprövning i samband med intagningen,
menar att nämnderna hör fä intensifierade uppgifter vad gäller vissa an-
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givna grupper av patienter. Sl\.lunda, menar man. bör av prim:ipiella skiil
niimndcn företa en regelbunden granskning hetriiffande fall. som vftrdas
enligt lagen under en längre tid. t. ex. mer iin tre mf111ader.
Liikal"l'sc'i/lskapet stiillcr sig avvaktande till frågan och föresli\r att riittssäkerheten i samhand med intagning hiir hli föremftl för förnyade överviigandcn.
HCK ser positivt pft en utökad niimndverksamhct men framhåller att
niimnden i sin kontrollerande funktion kan tiinkas timimpa lagen alltför
restriktivt beroende på att ledamöterna saknar tillriickliga kunskaper.
HCK poängterar vikten av att niimndledamöterna för erforderlig utbildning. RSIHll menar att en prövning av vl\.rdbehovet först efter 14 dagar
kommer alltför sent och kan betyda allvarliga sociala konsekvenser för den
det drabbar. RSM H vill därför alt prövningen ej för göras senare iin efter
sju dagar. Statens hr111dik11ppnld menar att det föreslagna förfarandet kan
tiinkas leda till ett ökat antal "felaktiga"
fall kan

rn

i~1tagningar.

diir patienten i värsta

sitta upp till 14 dagar pf1 sjukhus i avvaktan pi\. niimndcns

prövning. En osäker eller illa informerad niimnd tar. menar rådet, kanske
det siikra för det osiikra och skriver ut pä försök. Pt1 det siittet riskerar man
att fä en miingd försliksutskrivna patienter som aldrig bort vara intagna.
nl\.got som skulle innebära en kraftigt försiimrad rättssäkerhet.

Granskning ur hclw/l(J/i11gsarhetet
Arbetsgruppen föresll\.r att överliikare skall upprätta behandlingsplan
och anmiila den till niimnden ( 13

*), inhämta nämndens yttrande innan viss

behandling får utföras ( 15 §)samt att patient skall ha riitt att vända sig till
nämnden. om han vill ifrl\.gasiitta åtgärd eller föreskrift beträffande honom
och att saken kan bli föremål för överläggning i nämnden ( 19

*).

Mot förslagen i dessa delar görs allvarliga erinringar av flertalet remissinstanser. Sålunda ifrågasätter psykiatriska nii111nden principiellt den rättsliga betydelse som niimndernas uttalanden i dessa frågor skulle fft och
menar att den föreslagna ordningen torde komma att leda till förvirring om
var ansvard för vidtagna eller uteblivna vårdi\tgiirdcr ligger. Karolins/..a

institutet menar att granskningen av en behandlingsplan ligger utanför
nämndens kompetcnsomrf1de eftersom niimnden inte anses behöva best;'.\.
av en enda person med medicinsk kompetens motsvarande överläkarens
och menar att förslaget att nämnderna samtidigt skulle vara såväl beslutssom bcsviirsinstans och dessutom diskussions-. samräds- och tillsynsorgan
inte iir genomtänkt. Medicinska fi1k11/tete11 1'id U11p.rn/a 11nii·ersitet st;illcr
sig avvisande till förslaget om upprättande av behandlingsplan och om
niimndcns uttalanden i behandlingsfrågor i övrigt och menar att en fastlagd
behandlingsplan kan komma att medföra en stelare och mindre smidigt
situationsanpassad terapi för den tvångs vårdade jiimfört med det frivilliga
klientelet. Risk föreligger alltså, menar man, att de tvångsvårdade kommer
att erhålla siimrc värd än övriga patienter.
22 Riksda~e11 /CJ7CJ/8V. I sam/. Nr/. Del C
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BlanJ 111.1·/.;rirnin1<snii111ndl'rt1ll tillstyrker 11ii111111fr11 i Stockho/111 fiirslaget
om uppriitlamle av behandlingsplan m:h iivcrfamnande av denna till

n~imn

den men menar samtidigt att niimnJen saknar i alla hiinseenJen förutsiittningar att fullgiira en reell övervakningsuppgift. Nii11111de11 i Upp.1ala anser
att niimnderna, som har en majoritet av lekmiin p!i medicinens omr:'lde.
inte lir lämpligt forum för granskning av behanJlingsplan eller uttalanden i
fragor om "behandling. diir beaktansviirda risker föreligger". Även 111skrin1i11gs11ii111m/e11 i K111ri11tl10/111 stiillcr sig avvisande till förslagen i
dessa delar och pek;1r pfi i.\verbkaren~ exklusiva ansvar för värdt:n enligt
16 sjuk vård slagen. Samma synsätt anliigger 11ii11111dc11 i i'vla/111"i som diirutiiver anför:

*

Förslaget alt regeringen eller myndighet som denna hestiimmer skulle
kunna utfärda föreskrift riiranJe hehandlingsplan lir inte förenlig vare sig
med utredningens principiella uppfattning om arbetsfördelningen mellan
hikare och niimnd eller stadgandet i 16 ~ I mom. sjukvhrdslagen alt liikaren
har ansvaret för sjukvh.rdens ii111..lamt1lsenliga hanJhavande inom det lwnom anförtrodda verksamht:tsomrädet.
Diiremot iir 111skri1·11i11g.rnii11111dcm<1 i Jii11kiipi11g och Viistemorrla11d
positiva till förslaget om behandlingsplan och menar att niimnden genom
denna får mi~jlighet att följa utvecklingen för de patienter som iir intagna
för liingre tids vård.

JO menar det vara positivt att niimnderna äliiggs vis-; tillsyn över den
psykiatriska sjuk värden, si1som genom regelbunden gt:nomgi\.ng av patientmaterialet. varigenom niimnden kan initiera frågor om fiirsi.iksutskrivning
och slutlig utskrivning. rnirernnt anför JO fiiljande:
Det mi\.ste inom den psykiatriska varJcn liksom inom den somatiska
ankomma pfl vederbörande liikare all i överensst~immclse med vetenskap
och bepri.ivad erfarenhet meddda patienten de r:'.IJ och. sävitt möjligt. den
behandling som patientens tillst<inJ fordrar. Man kan inte iivt:rh\ta p~1 en
niimnd. delvis sammansatt av lckmiin m:h ickespecialister. alt överta det
sista ordet i fr:'lga om den medicinska behandlingen av en patient. Tanken
att niimnden skulle kunna utrLitta ntlgonting konkret förefaller des~utom
förfelad, eftersom nUmnJen inte före~läs bli utrustad med ntigon beslutsr~itt utan endast skall kunna ta upp iiverliiggningar med iiverliikaren. Det
finns uppenbarligen en stor risk att niimndt:rna hLirigenom - utan nägon
motsvarande nytta fi.ir patientt:rna och v!irden av dem - utveckla!-> till
klagomurar till förfäng fiir nLimndens iivriga viktiga uppgifter.

SACO/SR och /iikw:ti'irh1111de1 anser att niimnJen i vissa avseenden hör
ha viJgade arbetsuppgifter. Det måste. men<tr de. vara angeHigct att vidg<1
niimndens insyn och prövning alt giilla Liven andra inslag av tv{mg i viirJen.
t. ex. förekomst av tvtmgsbiilte. tviingsrnedic.:inering etc.: .. Jels genom att
niimnden fortlöpande övervakar förekomsten av siidana inslag (bl. a. genom registrering). dels genom att patienterna fär möjlighet att hLinviinda sig
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till nämnden med klagomål i dessa frågor. Emellertid kan. menar dessa
instanser, inte bortses från att förstärkningen av patientens riittssäkerhet
genom en utvidgad nämndverksamhet innebiir vissa problem speciella för
sjukvården. Sålunda, menar man, har arbetsgruppen otillriickligt analyserat förslagets konsekvenser och den konflikt som uppstår mellan niimndens verksamhet och det självstiindiga medicinska ansvaret. SACO/SR
och läkarförbundet ställer sig därför avvisande till förslagen om nämndens

*). behandling före nämndens prövning
*), behandling som innebiir påtaglig risk ( 15 *J och patients ifrågasät-

grnnskning av behandlingsplan ( 13
( 14

tande av åtgärd (19 §).
Liikaresiillskapet menar att niimnden i fortsättningen bör ha samma eller
analoga uppgifter som f. n. och att nämnden således inte bör ha inflytande
på den medicinska vården. Att ett domstolsliknande organ skulle få befogenhet att besluta i medicinska behandlingsfrågor är inte blott oliimpligt
utan också organisatoriskt orimligt, menar siillskapet. som även framhåller
att niimndorganisationen innebär att en statlig myndighet kontrollerande
griper in i den av landstingen drivna sjukvården. Detta är, siiger man,
endast berättigat vad gäller värnandet av individens

rättss~ikerhct

och av

vissa samhällsintressen. vilket senare gäller framför allt av domstol överliimnade farliga patienter. Kontrollen bör inte. understryker man, omfatta
de sjuk vårdande funktioner för vilka överläkaren ~ir primärt ansvarig inför
sin huvudman.
Tillfredsstiillelse med förslaget om hehandlingsplaner och nämndens
övriga insyn i värden uttalas av medicinska fi1k11/tet.rnii111nde11 1·id /,11ncl.1·
unii·ersitet, av två utskrivningsnämnder (se ovan). Lwul.11inR.\fi"irh11ndct,

1.0. statens handikappråd, HCK och RSMll. Landstingsförbundcl menar
det vara väsentligt att lagen endast tillämpas i de fall meningsfull vård kan
erbjudas patienten och att förslaget om nämndens insyn i vården lir ett
viktigt inslag i denna utveckling. - Statens handikappråd, HCK och
RSMH menar att behandlings plan bör omfatta all vl:\.rd, inte endast värd av
Hingre varaktighet. För att inte planen skall bli en tom formalitet. hör vissa
krav ställas på innehållet.
Sucialstyrelsen tar i sitt remissvar upp och behandlar en del av de
erinringar som redovisats ovan. Styrelsen anför bl. a.:
Eventuellt kan förslagen ge intryck av att nämnden direkt skulle kunna
påverka det fortlöpande psykiatriska behandlingsarbetet. Det måste klart
framhävas att sti inte är fallet och all ansvaret för behandlingsarbetet
uteslutande faller på vederbörande läkare. Reglerna i 13 *om behandlingsplan har till syfte att göra det möjligt för nämnden all utöva sin kontrnllfunktion. I den mån missförstånd uppstått på denna punkt måste syftet
med förslaget klarläggas. Socialstyrelsen känner det dlirför angeläget att
framhäva att arbetsgruppen inte avsett att med förslaget inskränka det
ansvar läkaren har för patientens behandling.
l och för sig kan beträffande frflgan om behandlingsplan göras giillande
att det för vården hela tiden måste finnas en sädan vare sig denna är
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formellt nedskriven eller inte. Behandlingsplanen hiir utarhetas och modifieras kontinuerligt i ett niira samspel mellan ansvarig personal och herörd
patient. Detta rn;iste ocksft alltid ske oavsett om patienten iir intagen
frivilligt eller oheroendc av samtycke. I sft mf1110 mi1ste förslaget om
hehandlingsplan i LPV ses som en icke önskviird siirreglering för en viss
grupp av patienter.
Utredningens förslag far emellertid inte uppfattas ptt detta siitt. Si.trskilda
krav p[1 riittssiikerhet mtiste niimligcn uppstiillas för patienterna i den m{111
intagningsformerna iindras. Det iir diirfi.ir av vikt att redan i lagtexten ha en
hestiimmelse om uppriittandet av behandlingsplan och att denna understiills niimnden. Sociabtyrelsen hitriidcr utredningens förslag pt1 denna
punkt.
Det iir liitt att först<'i arbetsgruppens motiv bakom förslaget i 15
Gruppen har ansett det vara en förstiirkning av riittssiikerheten alt h'ita den
lokala niimnden yttra sig över vissa mera tveksamma ätgiin.ler. I den män
en stidan regel skulle innehiira en inskriinkning av liikarens riitt och skyldighet att fatta medicinska och psykiatriska beslut kommer den emellertid
att medföra en helt ny princip i lagstiftningen. En lokal niimnd torde ocksft
endast undantagsvis anse sig kompetent att avge r<'ttl i sädana frågor.
Uikaren iir alltid skyldig att handla i enlighet med "vetenskap och beprövad erfarenhet". Han kan diirfiir inte försvara sig med att han handlar
enligt nämndens räd, om han genomför behandling som strider mot vetenskap och bepriivad erfarenhet. Det mf1stc dLirför göras klart att regein
endast bör vara tilliimplig i de fall det rör sig om etiska överväganden.

*·

Nämndens föreslagna s@lning som samrådsorgan !19 ~)kritiseras
på ungefärligen samma grunder och av samma instanser som redovisats
ovan. HLirvid framh11lls sLirskilt niimndernas bristande kompetens. de mots~ittningar som kan uppkomma med bristande förtroende för nämndens

verksamhet i övrigt som följd. samt arhetshelastningcn fiir nämnderna.
Flera av instanserna, t. ex. J K. JO. flera 11tskril'l1i11gs11iimmln. SA CO/SR
och liikarfiirb1111det, menar att ett uppenhart behov dock föreligger fi.ir de
aktuella patienterna att ha tillgang till råd. stöd och hjiilpatgärder. Detta
bör dock. menar man. åstadkommas pä annat sätt iin det av arhetsgruppen
föreslagna. Flera instanser hiinvisar till att medicinalansvarskommitten (S
1974: 02) aviserats komma att föreslå lokala s. k. förtroendenämnder dit
patienterna kan vända sig med klagomål och för räd och hjälp. Ut.1k1fr-

11ing.rniim11de11 i Upprnla föreslår tillsättandet av ett särskilt patientombud, t. ex. en advokat, som hjälp åt patienten. För tillgodoseende av
samhällsskyddet föreslår nämnden tillsättandet av ett s. k. allmänt ombud
som vid behov skulle reagera mot underlåtna intagningar och mot utskrivningar beslutade av läkare eller nämnd.

Socialstyre/sen anför i denna del:
I 19 *föreslås en regel med rätt för patienten att vända sig till psykiatrisk
nämnd, om han vill ifrågasätta åtgärd eller föreskrift beträffande honom.
Därefter följer ett i detalj utformat i\tgärdsschema fram till bestämmelser
om överläggningar mellan patienten och nämnden. Konstruktionen är
egendomlig såtillvida som den ger ett felaktigt intryck av att det utan
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uttrycklig! lagsli.id ink -.kulle fiirdigga 11;1gnn r:iu fiir ra1ien1 all v;inda -,ig
till den llikala niimnden. Om en bestiimmebe a\' ifmgavarandt: i11nd1al/
anse-. behövas. torde d.:11 hi.ira utformas s11m <:11 skyldighd fiir niimnd.:n att
1a 11rr till hehandling vissa framstiillningar frt111 rati.:nt.:rrw. B.:st:immclscn
hiir d:1 naturligt ihop med reglcrn;1 i >I -39 ~~ I niimnlkrna).
Ett flertal remissinstanser 11mlerstryker alt n;imnderna. om dt: far 11tiikade uppgifter enligt förslaget. kommer att i m!rnga fall bchiiva duhhkr;1s och
i allt fall tillföras ordentliga kanslin:surser.

Res/111 0111 111s/..ri\'lli11g (/i'irsii/..s- och .1/111/ig J
Arbetsgruppen föresliir att n;imndt•n skall ex lifficio kunna priiva fraga
om utskrivning iiven i fall ui1 beslutet normalt fattas a\' överbL1n:. samt all
n;imnllen skall lo.unna delegera beslut om utsl-.rivning till iiverbl-.are ;iv.:n i
de fall nämnden enlig! lagen primiifl svarar fiir utskrivningsb.:slut<:l.
Ingen erinran har riktats mol förslagen av de flesta instarher. N.,\ .

.1·1r11e11.1 l1111ulikap1mld, ribr1•1·i.1iu11.11·1•r/..e1 och 111.1/..rin1i11g.rnii111ntl1•11 i .1;;,,_
/..ijpini.: har 1ilbtyrkt dessa. SHR har betonat att n;imndens initialivriitt ;ir
heroendc av de resurser den far för sin verksamhet. Riksn:visi1>nsverkct
menar att förslaget om uelegationsriill iir beriittigal men att det. för ;1tl
förhindrn missforst<'ind borde framgti av lagte.xten att fri1gan om delegering
skall pri)vas i va1je enskilt fall.

Ö1Tig11 111skrirni11g.111ii11111dl'r iir emot fiirslagel. Nägra lo.an vis-.erligen
godta förslaget att niimnden skall fö fi)ranslalta om utskrivning av patient
som överfakare f. n. ensam bestiimmer om 1-.. k. P-fall1 men menar samtidigt att rätten hlirtill i praktiken saknar betydelse. Starkare kritik riktas
mot möjligheten att delegera heslutsrlitten angt1ende utskrivning av de~. k.
farlig.hetsfallen. som niimmJen f. n. ensam beslutar om (s. k. N-. 0- och
PN-foll). Här framhfills bl. a. att Jet synes inkonsekvent att nlimnden kan
iiverlttta åt överHikaren att besluta om utskrivning i dessa fall i förh~1llanlle
till nämndens föreslagna vittgående tillsynsbcfogenheter i iivrigt. Det framhålls som bctiinkligt att niimnucrna skall kunna avhiinda sig ansvaret för
utskrivningar i dessa ur säkerhetssynpunkt s~irskilt viktiga foll.
J,cikwj('jrh11nde1 slutligen menar att eftersom lagen grundar sig pa att
vårdbehovet iir betingat av medicinska skäl sf1 bör fakaren ensam ha riill
att skriva ut alla patienter som inte Hingre fyller kriteriet för tvtmgsvfad.
således även farlighetsfallen.
Sammansättning
Förslaget om en utökning av nämnderna från tre till fem ledamöter, av
vilka en skall besitta särskilda kunskaper inom det sociala omrädet tillstyrks av socialstyre/sen, sia/ens handikappräd, ko111m111!fiirh1111de1. LO.
HCK och RSMH. Dessa betonar slirskilt hetydelsen av ökat lekmannainflytande i nämnden. Några framhåller även all n;"tgon ledamot i nämnden
bör ha kunskaper om arbetsmarknaden och nttgon representera patient-
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intressen. Socialstyrelsen ri1rekar siirskilt att man inte för betrakta förslaget om en ledamots spel·iella erfarenhet fri111 det sociala omrt1det som en
slutlig lösning av fri1gan hur samarbetet mellan sju\.;.v(inkn och socialvi\rden hör ordnas. I övrigt framh~tllcr styrelsen som önsk viirt alt liikarkdarmllen i niirnnden hade specialisthehörighet inom omrf1det psykiatri.
Hm"J"iittc11 fiir Viistra S1·<'rige ifr~1gasiitter om nlimndens uppgifter inte
kan fullgöras med endast fyra ledamöter. varav två lekmän. Hovrtitten
menar att i allt fall uttrycket "erfarenhet i allmlinna viirv" horde hytas ut
mot ett mindre ålderdomligt uttryck.

;\ledici11s/..a .fo/..11/tet.rnii11111drn rid J,1111ds 1111i1·crsi1c1 fr11gar sig om fem
personer i en niimnd arbetar effektivare tin tre. eftersom arbetsgruppen
motiverat utökningen med den ökade arhetshördan. Vidare uttrycker
niimmlen farhågor för att det kan hli svl1rt att rekrytera kvalificerade
ledamöter i tillräckligt antal.

l/iis1111a11la11Js liins landstill)! menar att ett ökat lekmannainflytande i
nämnden är positivt men ifri\gasälter förslaget vad gäller antal och sammansättning. I stället föresltir förvaltningsutskottcl en tremannanämnd
bcstaende av en jurist och tvi1 lekmän. Läkaren skulle knytas till niimnden
såsom oberoende sal-;.kunnig. En liknande synpunkt anförs av RFHL. som
menar att omhändertagandet enligt lagen omgående skall prövas av någon
form av vak! nämnd där liikare och andra endast är föredragande och inte
beslutande.
Samtliga 11tskrirni11gs11iin111der ~ir avvisande eller reserverade till förslaget om utvidgning och sammansättning. Även lii/..w:fi'ir/mndet och liikaresällskapcl avstyrker en utökning av antalet nämndledamöter. Man pekar
främst på risk för ök~1de handHiggningstidcr.

Stats/..ontoret förordar att utn~imning.sfrågoma överflyttas till annan instans än regeringen i decentrafist·ringssyftc.

2.7 Tvångsåtgärder i vården
Arbetsgruppen föreslår att 13 § LSPV överförs i princip oförändrad till
den nya lagen (14 § I st.). Vidare föreslår gruppen en särskild regel att
tvångsvis behandling får vidtas innan värdbehovsprövning skett endast i
den mån den inte kan uppskjutas utan allvarligt men för patienten ( 14 § 2
st.).
Socials1yrelsen erinrar, med anledning av att lagen föreslås kunna bli
tillämpad även på andra kliniker än psykiatriska. om all styrelsen utfärdat
vissa förbud mot tvångsmedcl inom somatisk vård (MF 1974: 89).
Statens handikappråd efterlyser regler till skydd mot det "vardags våld"
som förekommer på mentalsjukhusen. t. ex. i form av godtycklig bältesläggning och tvä.ngsmedicinering. I dessa synpunkter instämmer HCK och

RSMf/.
Rikspolisstyre/sen och /iikaresällskapet efterlyser regler som skulle göra
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det möjligt att mot patientens vilja ge nö<lviindig medi1:in iiven under
transport till sjukhus.
Arbetsgruppen fi.ireslär <len lindringen i nuvarande regler om h revg r ans k ni n g att brev till <len som förordnats till offentlig försvarare for
patientt:n inte får k varhi\llas och granskas, samt att niimnden pt1 ansökan
av överliikare skall besluta om granskning av bn:v.
J K menar att ändringen i fråga om brev till offentlig försvarare iir
viilmotiverad och att frekvensen av iirenden av detta slag uppenbarligen
inte kan niimnviirt påverka niimndens arhetshörda. Även JO hitriider förslaget.
Social.11yrel.\"C11 framhåller att hrevcensur i vissa fall kan behövas men
menar att den föreslagna regeln i 16 ~ förefaller onödigt komplicerad.
Styrelsen menar att hrev stiillda till myndigheter och advokater helt bör
vara undantagna frtrn censurregeln och att denna <lii1i'ör kan fa följande
lydelse:
Handling stiill<l till myndighet eller advol\.at skall vidarebefordras utan
granskning.
I följd hiirav skulle, enligt styrelsen. 16 ~ tredje. fjiirde och sjiitte sty1:kena kunna utgf1.
Utskrivning.rniimnderna ji"ir Afo/mii'111.1· och Viistem11rr/1111d.1 liin tillstyrker förslagen i vad avser hrevcensur. Däremot menar 11tskri1·11i11g.rnii11111de11 i Stock/w/m att rättssäkerhetshiinsyn knappast synes påkalla nämndprövning och avstyrker att den föreslagna ordningen - som uppenbarligen
skulle leda till praktiska komplikationer - genomförs.
Liik111Firh1111de1 vill att brevcensur och liknande regler som stör den
personliga integriteten avskaffas. I detta krav insliimmer RSlvl /I som menar att hrevcensur aldrig kan bli effektiv och att den förhindrar ett fortrm:n<lefullt förhållande mellan patient och personal och motverkar vardens syfte.

2.8 Utskrivning
Beträffande bes I ut sko m p etens e n s fördelning mellan niimnd och
överliikarc hänvisas till avsnitt 3.2.6.
Social.!'lyre/sen framhåller att eftersom fräga om utskrivning skall prövas fortlöpande skall fråga hlirom tas upp sä snart anledning föreligger att
utskrivning skall ske. rni1for. menar styreb•:n. iir regeln i 22 §lagförslaget
om vilka som iir behöriga att göra ansökan om utskrivning överfliidig.
Utsk1ivning maste alltid prövas oberoende av om ansökan hiirom förelig-

*

ger eller inte och oberoende av vem som initierat fr;\gan. Om regeln i 22
utgår måste dock. framhåller styrelsen. i 28 § föras in en bestiimmelse om
vilka som iiger rätt att föra talan hos centrala psykiatriska nämnden.

Utskril'l1ings11ii11111de11 i Uppsala menar att uppriikningen av behöriga
sökanden i 22 § kan ersättas med begreppet "närstf1ende". Beträffande
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regeln CO *I alt fdga om utskrivning skall prövas fortliipande anm:irker
utskrivningsn~imnden

i Uppsala all dd enligt arbetsgruppen>- redovisade

uppfattning bör tlligga överHikaren att "i första hand"' ta initia1iv till
utskrivning. JO synes. enligt n~imnden. ha uttala! att det ;'tliggcr u1skrivningsn;'1mnden att tilbe att försöksutskrivningsfallen ompri.iv;1s i tid.
Nämnden, som menar att initiativplikt inte biir ~tläggas ulskrivningsnämnden. efterlyser ett khtrHiggande pt1 denna punkt.
Förslaget om att siinka den tid inom vilken utskrivningsn;imnd ;ir skyldig
att pröva ny ansökan om utskrivningl"rtlntremänadertillengodta-;
av flertalet remissinstanser.

Utskri1·11i11gs11ii11111de11 i Uppsala

ifriigas~itter

om inte en motsvarande

"karenstid" borde införas för permissionsansiikningar.
Flera remissinstanser, bland dem f1srki111risk11 11ii11111cle11, st11te11s /11111clik1111pnld, //Cl\ och RSMH. understryker sambandet mellan utskrivningsreglernas praktiska anviindning och l"örekumsten av en \'iil fungerande
öppen värd.
De flesta remissinstanserna iir positiva till förslaget att fii r s ii k s utsk rivning inte skall p[1g{1 Wngre tid iin ett fil" i följd och att, om den tiden
gi\tt till iinda utan att för!Lingning har skett. palienten skall betraktas som
utskriven.

Bet~inklighcter

uttalas dock av 111skrirni11g.1·11ii11111cle11Fir Vii.1tN-

11orrla11cls lc"in, särskilt vad avser Je patienter som anses vara farliga.
Socialstyrelse11 föreslfö" att i stiillet för rei,der om forsöksutskrivning i
lagen regleras miijligheterna att ge patienten öppen eller halvöppen psykiatrisk vård. Det ilr, menar styrelsen, viktigt att markera att iiven drden
utanför institutionen ges ett kvalificerat rna1ericllt innehäll och att patienten då ocksä blir fi.iremi.'tl för aktiva hd1andlingsinsatser. Styrelsen menar
att beteckningen "öppen psykiatrisk v;1rd" svarar hiittre mot denna miilsättning än beteckningen fi.irsiiksutskrivning. Styrelsen anser att öppen
värd i likhet med forsi.ibutskrivning hör begriinsas i tiden.

SACO/SN. och hiko1:fi.ir/m11cle1 hiivdar att institutet fiirsiiksutskrivning
kan helt avskaffa'.>,

llrll

man hegriinsar t vangslagen till relevanta huvudindi-

kationer och tilHiggsindikationer. Även RS;\/H kriiver att alla bes1iimmclser om forsiiksutskrivning utg{1r. och framh<'1llcr att forsi.iksutsl-;rivning
leder till en personlig osiikerhet och forsviirar social anpassning och framtidsplanering.

2.9 Förordnande av offentligt biträde
Arbetsgruppen behandlar dels behovet av offentligt bitriide enli)!t riithhjiilpslagen. dels vilken myndighet som bör fatta beslut om siidant bitriide i
iirenden som kan aktualiseras enligt LPV. Arbetsgruppen uttalar lfarvid att
biträde hör förordnas, om det behövs för tillvaratagamle av den cnsl-;ildes
ditt. Vidare menar arbetsgruppen att offentligt bitriide bör kunna förordnas
av utskrivningsn~imnd och psykiatriska niimnden.
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Av de remissinstanser som tar upp frågan om offentligt hitr·iide i detta
sammanhang heriir statens handikappråd och 11tskri\"/li11gs11ii111mlc11 fiir

/'.f11l111ii/111s /iin. Sre11slw ko111111111(fiirh1111dct och /,<111Jsri11g.1:fi'irh1111det frttgan om riitt att erhålla offentligt bitriide. Statens lw11dik11{1f1rtld anser att
offontligt hitriide skall kunna förordnas i alla fall utom då det iir uppenbart
obehövligt. Nii11111de11 i Mal111iih11.1 liin menar att nuvarande regler tillforsiikrar patienten riitt till hitriide i den omfattning riittssiikerhcten kriiver.

1\01111111111- och l1111dsti11g.\fi'irlm11de11 föreslär all förordnande av offentligt
bitriide skall ske i >.amtliga fall.
J I\, socialstyre/sen. riksrerisio11.1Terkct, 11tskril'lli11gs11iim11dcrna
Stockhulm. l/pf1s<1l11. \iii.1·tcmorr/a11d1 hin och Skiil·de förordar all niimn-

derna för besluta om förordnande av offentligt bitriide. Ingen remissinstan>.
uttalar motsatt uppfattning. J I\ m:h 11tskrii·11i11g.rnii11111de11 i Uppsala framh{dler att i.:tl genomförande av denna ordning knappast skall hehi.iva med-

föra hi.:hov av förstiirkta kansliresurser eller av egen ekonomisk förvaltning.

Soci11lstyrd1·1·11 gör för sin del följande tilliigg i anslutning till frågan om
offentligt bitr1ide:
Ntigon möjlighet att förordna offentligt hitriidc redan i samhand med
s{tdant heslut som avses i 9 ~ LPV (Hikares intagningsbeslut) föreligger
knappast. Vid översyn av rättshj~ilpssystemet borde frtlgan tas upp om det
iir möjligt att redan innan iirendet prövas i lokal niimnd vidta i\tgiirder som
ger den ens\;.ildc ett hiittre riittsskydd. Nti.gon form av jourverksamhet
horde kunna diskuteras.

2. IO Besvär
Patients besviirsriitt
Arhetsgruppen föresli'lr. som en konsekvens av förslaget om obligatorisk
niimmlprövning av intagningsbeslut, att möjlighet att fiira talan mot intagningsbeslut inte skall finnas. I stiillet förordar man en regel om riitt för
patienten att hcgiira att niimnden
intagning förelegat ( 10

~

~kall

uttala sig om förutsiittningar för

5 st. l.

Som framgt1tt tidigare har en rad remissinstanser ifr1tgasatt den obligatoriska liverprl'ivningen och i stiillet förordat ett bihchftllande av nuvarande
hesviirsordning. Till dessa hör Stockholms norra 11tskril'!li11g.rnii11111d som
emellertid dessutom anför:
Det kan ifrågasättas om inte hesviirsrätt bör finnas kvar även om förslaget (om obligatorisk niimndpri.ivning) genomförs. Enligt den siirskilda lagstiftningen om ersiittning vid oriktigt frihetsberövande iir ersiittningsriitten
i princip beroende av att heslut om frihetsberövande ändrats. Det är dock i
hi.ig grad ovisst om ett sfidant uttalande angfiende intagningsförutsättningarmt som utskrivningsnämnd enligt 10 ~ femte stycket i förslaget skall göra
på begäran av patient är att anse som ett beslut om ändring eller faststiil-
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lebe av intagning.-;beslutet. Vidare 11ppkommer fri1gan lwnivida 1mth:rli1tenhet att begiira st1dant uttalande medför att den s. 1-.. pas'iivitetsregeln i :.
kap. 4 skadesHindslagen blir tilliimplig. Dessa osiikcrhetsfaktLircr skulle
elimineras om patienterna liksom nu gavs en formell hcsviirsriitt.

*

JO avstyrker vad arbetsgruppen fi_irc-,lagit om nii111nduttalande enligt 10

*femte stycket och anför:

Ni\got sbl för att man i efterhand skall k11nna pflkalla utskrivning'niimndsprövning av en intagning for psykiatrisk vfirtl eller av en 1\tgiird
vidtagen under sndan värd - vilkt:t skulle bli möjligt med arbetsgruppens
förslag i 10 femte stycket - anser jag i.iver huvud taget inte föreligga.
Man mf1ste i stiillet konstruera lagen sf1 att fulla garantier kan finnas för att
rn en intagning prövad i det aktuella skedet df1 vtird pf1gtir. - - Att i
eflerhand tillhandahfilla ett överpriivningsinstitul iir för mig en friimmande
och omotiverad tanke. - - Arbetsgruppens resonemang att niimnden
skulle gi.ira nt1gon slags förprövning för en kommande lalan fr[rn patienten
om ersättning för felaktig intagning har inte övertygat mig om behovet av
den föreslagna bestämmelsen.

*

Även 11tskrin1i11g.rnii11111t!e11 .fi"ir Afo/111iih11s lii11 menar att 10

* femte

stycket kan utgå men med den motiveringen att enligt niimndens mening
det iir självklart att en utskrivningsniimnd. som har att pröva lagligheten av
företagna handlingar. alltid uttalar sig om förutsiittningarna for intagning,
och det oberoende av om patienten begiirt det. - Socia/.1·1_\'re/sen f1 sin sida
hlivdar motsatsen, n;imligen att den enda prövning nlimnden bör göra lir
behovet av om vi\rd fortsättningsvis kan beredas med stöd av lagen m:h
således inte någon prövning av om intagning enligt 9

*borde ha skett.

Överläkares rätt till understtillning
Arbetsgruppen föreslår borttagande av överläkarens nuvarande riitt att
få utskrivningsnämnds beslut underställt den centrala instansen

e5

~

LSPV).
Mot förslaget vänder sig 11f.l"krirni11gs11iimm/ern11 i Upr1.rn/a och Vii.l"ler-

norr/a11ds liin, vilka båda menar att rätten hör finnas kvar. eller eventuellt
utvidgas.
Information
En rad remissinstanser understryker vikten av att patienten erhåller
information om sina rättigheter bl. a. rätten all anföra besvär och begära
utskrivning, och hälsar med tillfredsställelse arbetsgruppens förslag i JO

*6

st. och i 35 *·Till dem som uttalat sådan tillfredsställelse hör psykiatriska

nämnden. statens handikappråd. JO, norra ut.1-kriv11i11g.rniim11de11 i Stockholm och RSlvlll.
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2.11 Övriga fri1gor
Lagens namn
Arbetsgruppen föresl:'tr alt den nya lagen bcn:imns ··Lag on1 \ iss pwkiatrisk v{trd·· (LPV).
Ut.1f.-rirni11g.111ii11111clc11.fiir Jii11/..ii11i11g.1 hin anftir:

(( hetiinkandet) s:igs. att en lags ben:imning pi't ett :ind;1m:ilsenlig1 ,;l!t
bör spegla dös inneh:'tll. Den föreslagna ben:imningcn torde knappast
motsvara det uppstiillda kravet ptl :indam{tlsenlighet. I s:·1 fall kanske ben:imningen hade bort vara .. Lag om psvkiatrisk v;1rd oberoende av eget
samtycke··. Om inte en säd an ben:imning anses l:implig t"iire-;l{t'> som
alternativ" L1g om psykiatrisk vt1rd i vissa fall'". vi I kel torde var;1 riktigare
;in att tala om "viss·· psykiatrisk vo.'trd. SlHn niirmast ger antydan tHll ni1g,111
speciell v<'trdform. mm n:irmarc beskrivs i lagen .
.Ä. ven 111.1·f..rirni11g.rnii11111de11 .fi"ir Vii.11emorrli111d1 /iin menar att uttrycket
'"viss" sprnkligt sett ter sig mindre lyckat. men har ingen erinran nwt den
nya hetecknin!.!cn av lagen. U1s/..ri1·11i11g.111ii11111dc11./('ir Ma/1111i/l/(.1· lii11 bitrii-

der ocks{1 na11111~indringen och understryker som siirskill angcl:iget att
termen '"sluten värd'". som i praxis Uickcr b~tde sluten och tippen v~1rd.
utgi1r. RSAIH avstyrker den föreslagna narnniindringen med motivering att
lagförslaget som helhet iindti hara innehiir justeringar i LSPV.
Niimndernas bcniimning
Flertalet rcmissinstanser har inte haft niigon erinran mot förslaget att
kalla niimnderna för "psykiatrisk niimnd" resp. "central psykiatrisk
niimnd". Utskril'l1i11g.1·11ii11111de11 Fir Altil111iih11.1 lii11 fi.iresl{tr emellertid att i
stället för ett visst sjukhus· namn pt1 niimndcn. vilket arbetsgruppen förordat. bör anges den kommun diir kansliet linns, sftledes '"psykiatriska
niimndcn i X kommun". Ett visst sjukhus stiimplas 1.lft inte som en inr~itt
ning dtir tvt111gsvärd i första hand tillhandahttlls. menar niimnJen.

3

Psykiskt störda lagöverträdare, betänkande (SOU 1977: 23) a\·

1971 års utredning om behandling av psykiskt an'ikande
3.1 Remissinstanser
Efter remiss har yttranden kommit in från riksäklagarcn. hovrlillen över
Skäne och Blekinge, Stockholms tingsriitt. Götehorgs tingsriitt. rikspolisstyrelsen (RPS). kriminalvårdsstyrelsen. kriminalvårdsnämndcn. ungdomsfängelsenämnden, interneringsnämndcn. brottsförebyggande rt\det.
socialstyrelsen, rättspsykiatriska kliniken i Uppsala. riittspsykiatriska kliniken i Lund, Psykiatriska nämnden. statens handikappråd. statskontorct.
universitets- och högskoleämbetet efter hörande av de medicinska och
juridiska fakufleterna, Utredningen om isolering inom kriminalvtirden.
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Svenska kommunfiirbundet. Land.~tingsförbundet .:ftcr hi.irande av v1~sa
enskilda landsting. Landsllrganisationen i Sverige (LO), Tiiinstemiinnens
centrah)l'ganisation ITCO). Centralorganisationen SACO/SR. Sveriges hika1forbund. Svenska Hikaresiillskapet. Sveriges psykologförhund. Svenska psykiatriska föreningen. Riittspsykiatriska föreningen. Sveriges advokatsamfund. Sveriges domarefiirhund. Föreningen Sveriges statstiklagan.:.
hircningen Sveriges ilklagare. Riksfiirbundet r:u H. Övervakarnas riksförbund. De handikappades riksflirbund. Riksförbundet för social och mental
hiiha ( RSl\11-1) och Riksförbundet for hjiilp åt Hikemedelsmissbrukare
m.Fl-IL).

3.2 Allmiint
De av kommitten framlagda förslagen har fått ett överviigande positivt
mollagande under remissbehandlingen iiven om kritik riktats mot enskildheter i förslagen. Flertalet remi\sinstanser unckrstrykcr vad kommitten
anfört i frf1ga om behovet av ytterligare resurser för reformens genomförande.
Enligt rik.1tlk/ag11rc11s mening förefaller utredningens strmdpunkter viil
ligg~ till grund för en reglering.
U11gd11111.1fii11gel.1e11ii11111de11 anför att utredningens förslag till iindringar i
gällande lagstiftning i de flesta avseenden synes vara väl genomförbart och
iignat att öka rättssäkerhet or..:h hehandlingseffektivitet för de psykiskt
störda lagövertrlidarna.

iivcrvägda och viil iignade att

Psykiatriska 11ii11111de11 (PN I stiiller sig positiv till de grundHiggande idcer
som kommer till uttryck i betiinkandet och har i princip inte ni\got att
erinra mot förslagen vad gäller hehandlingen av psykiskt avvikande lagöver\rädare. Liknande synpunkter anförs av lw1d.sti11g.~fc.irf11111dC't och J--'iireningen S1·eriges åklagare.
K riminalwlrdsniimnden ( K \/NI uttalar att förslagen synes i si ort sett
teoretiskt väl genomtänkta och avviigda. Förslagen bygger emellertid i
många stycken pi\ praktiska förutsättningar som nu inte finns utan mi:'lste
tillskapas. Som på mi\nga andra områden utgörs dessa förutsättningar till
stor del av personella och ekonomiska resurser. Det förefaller enligt nämndens mening som om kommitten i vissa avsnitt varit väl optimistisk när det
gäller möjligheterna att tillskapa de erforderliga resurserna. I andra avsnitt
av det föreslagna systemet finns anledning förmoda att de resurser kommitten förordat är alltför begränsade.
Ett genomförande av utredningens förslag förutsätter enligt interneringsniimnden att kriminalvården fär tillräckliga resurser. Det synes nämnden helt orealistiskt att räkna med att sådana vårdresurser som måste
krävas kan ställas till förfogande inom en nära framtid. RSMH anser att
den viktigaste förutsättningen för att de föreslagna lagändringarna skall
kunna fungera är att samarbetet mellan kommunerna. landstingen och
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krirninalvt1nlcn fungerar, och all kriminalvården får de resurser som hehövs för all ta hand om ett större antal psykiskt sköra m:inniskor.
Några remissinstanser har en övervägande negativ instiillning till de
framlagda förslagen. Slafens rii11spsykiu1riska klinik i Upp.rnla stiiller sig
stllunda kritisk till centrala tankcgfmgar i hetiinkandet men anger och
motiverar ett antal alternativförslag till betiinkandet. Aven S1·l'rigcs psyko-

log.fi"irhund iir kritiskt till centrala tankegångar i betiinkandet. Förbundet
tror sålunda inte all det förkortade undersökningssystern kornmitten skisserar kommer att leda till iikad riittssiikerhet. Förbundet anser inte heller
att LSPV:s nuvarande kriterier för tv~mgsvis intagning av icke kriminella
personer utan vidare kan följas niir det giiller personer som hegi'ltt brott och
förbundet iir kritiskt till den tanke om flexibilitet mellan kriminalvf1rd och
mentalvärd som förs fram som en av huvudtankegångarna i hetiinkandet.
Kri111i11ali·årcls.1·1yrelse11 avstyrker kommittens förslag i principfrågorna.
Förslagen inneb~ir en förs~imring bf1de för de\ klientel som med g~1\lande
ordning är föremål för kriminalvitrd i anstalt ·och för den nya klientclkatcgori som fi.ireslf1s bli tillförd kriminalvilrden. Kriminalvården saknar resurser för att tillgodose det nya klientelets vårdbehov och kommer. om
förslaget genomförs. att fr;'mtas de psykiatriska vård resurser som den i dag
disponerar. Om förslaget mot styrelsens avstyrkande genomförs. kriivs en
grundlig utredning av kriminalvårdens till följd av förslaget ökade resurshehov.
Under remissbehandlingen har från flera häll pekats pti det reformarbete
som pf1gär inom samma eller niirliggande iimnesområden varvid hl. a. den
tanken framförts att en samordning av de olika utredningsförslagen borde
ske.
BRÅ framhäller att behovet av en översyn av brottsbalkens päföljdssystem blivit allt starkare. Sådant reformarbete har ocksä påbörjats pa olika
omri\.den. Under senare år har tlera utredningar pä det kriminalrolitiska
området redovisat sina iiverväganden. BRA rekar ocksa på att en iiversyn
av BrB:s råföljdssys\em har företagits av BRÅ:s kriminalpolitiska arhetsgrupp som nyligen avgett rapporten ( 1977: 7) Nytt straffsystem idcer och
förslag. Det ter sig for BRÅ:s del naturligt att utgä fran denna arbetsgrurps
principiella syn på päföljdssystemets utformning beträffande psykiskt
störda lagi.ivertriidare.
RÅ uppehåller sig utförligt vid de kriminalpolitiska grunderna och u\vecklingcn av den kriminalpolitiska debatten för att motivera sin uppfattning att utredningens förslag inte omedelbart hör liiggas till grund fiir ny
lagstiftning. En förändring av regleringen av den straffriittsliga hehandlingen av psykiskt störda bör ske mot bakgrund av en mer allmiin översyn av
brottsbalkens pMöljdssystem och diirvid utformas frfm andra principiella
utgångspunkter iin som nu gäller. Det :ir f. n en ovanligt Himplig tidpunkt
för en sädan mer allmUn översyn. Vid en siidan översyn hör det aktuella
betänkandet kunna spela en viktig roll. Redovisningen av nuvarande prax-
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is och problemen med denna, liksom iiven redogörelserna fi.ir olika former
av psykiska störningar och de avviigningar om den Himpliga behandlingen
av dessa förefaller RA omsorgsfullt och skickligt genomförda. En stor del
av utredningens konkreta lagfi.irslag bi.ir ocks{1 utifrån en annan principiell
utgångspunkt kunna godtas utan egentliga föriindringar.
Riitts- och kriminalv{mlspsykiatrins framtida undersiiknings- och vi'irduppgifler synes sl<1lc11s rii11.1psykia1riska klinik i l!p11s1ilu inte kunna :1vhandlas separat frf111 en rad andra frtigor. s{isom I.SPY, l.OB. vilka som
skall handha v1'1rden av de "s;irskilt v{1rdkriivande'· inom kriminalv{1rden.
den psykiatriska v{mlen. ungdomsvärden 1.h:h nykterhetsv[1rden. specialsjukhusen och de fasta paviljongerna etc. Av vikt lir liven hur man slutligen
skall lösa fr[1gan om tv äng och frihet inom stKialvarden och konsek venscrna av denna lösning for andra vånlomr~1den. Det bdilivs enligt denn<t
remissinstans en mera omfattande integrerad översyn av samhiilleh hela
vtird- och tvångsapparat. En liknande instiillning har Stoclilw/111s 1i11gsrii11.

J11ridiska.fc1k11ftet.rnii11111de111·icl U1111.1af111111ii·cr.1itc1 framh;\ller att utredningen endast i mindre omfattning kunnat beakta den omsvlingning inrnn
kriminalpolitiken. som innebar ett mer eller mindre stort

avst~indstagande

frän de behandlingssynpunkter. som kraftigt p~1verkade utformningen av
BrB. Av allt att di.irna kommer de allmiinna farorna om brott och str;1ff att
kraftigt påverkas av denna föriindrade instiillning till socialt avvikande
beteende. Diirmed lir t.let ocksä givet. att riittsslikcrhctssynpunkter klllllmer att tillmiitas allt större vikt ju mera päfiiljden ansluter sig till lagiivcrtriidclsen. /,w/llsti11g.1:f('irh1111dc•f heklagar att. i frt1ga om tvingande vt1rd.
någon samordning av utredningens förslag inte synes ha skett med andra
aktuella utredningar inom hiibn- och sjukvanlcn samt angriinsandc viirdomrf1den, såsom socialutredningen och utredningen fiir iiversyn av LSPV.
Liknande synpunkter anför S1·criges lii/..w:fi'irh1111d och S1·,·11.1/\11 psrUatriska .fi'ire11i11gc11.

3.3 Indikationerna
Begreppet "psykisk stlirn1ng
Några remissinstanser tar upp utredningens fiirsl;ig alt alla slag av funktionsruhbningar betecknas som "psykisk störning··. S111d./10/111s 1i11gsrii11
har inte nftgot att erinra mot att termen anviinds i stidl LSPV och BrR i
stiillet för nu giillant.lc terminologi. Även Ciii1"11orgs 1i11g.1rii11. Rl'S och
RSl1'1 J/ finner heteckningen llimplig. Inte heller BUA har nt1got att erinra
mot förslaget. BRA betonar dock att ocks[1 detta begrepp - iiven om det Lir
med nödviindighet förblir vagt.
bmpligarc än nuvarande terminologi
ri.irslaget. som niirmast synes fiiranlctt av hiinsyn till samordningen med
brottsbalken (BrBl. iir enligt PN:.1 mening mindre fampligt för LSPV:s del.
Termen psykisk sjukdom iir vald bl. a. för att markera all lagen iir avsedd
for allvarliga tillstånd. Lttryckel psykisk störning torde. om man utg{1r frfm
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allmiint språkbruk. föra tankarna till i första hand psykisk ohälsa av lindrigare slag och torde vara ägnat att göra den medicinska avvägningen svårare än f. n. Kommitten har även sjiilv påpekat (s. 61) att gränsdragningen för
omrt1det "psykisk störning" m:'lste bli godtycklig. PN anser diirför att den
nuvarande termen bör hibehi\llas. Den terminologiska svårighet som kommitten stått inför synes kunna lösas om i I § andra stycket LSPV ordet
"jämställes" byts ut mot "anses" och till "abnormitet" fogas "defekt''. I
konsekvens med det anförda hör termen "psykisk störning" bytas ut i
övriga förslag t. ex i 33 kap. 2 !i första stycket brottsbalken. Denna paragraf anser PN för övrigt tillfredsstiillande, i synnerhet som den fätt en
lydelse som st{1r bättre i överensstämmdse med LSPV och omsorgslagen
iin som nu iir fallet.
Medicinska .fi1kulrcts11ii11111dc11 1·ic/ Lunds unii·crsitet menar att det finns
risk all man pä nytt lftscr lagstiftningen pti ctl olyckligt sätt. F. n. pågår en
översyn av LSPV och socialdepartementet har nyligen aviserat all fri\gan
om tvting mot vuxna inom socialvftrden skall brytas ut ur behandlingen av
socialutredningen och samordnas med LSPV. Resultatet kan i v~irsta fall
bli en ny inkongruens mellan BrB och LSPV. Termen "psykisk störning"
har. trots att den är ytterst vag och oprecis, en diagnostisk innebörd. i den
bem~irkelsen

a!l den anger en avvikelse fr:'in normen. Den är i själva verket

en eufemism för "avita". "psykisk sjukdom". "psykisk abnormitet" etc.
Om man strävar efter att 33 kap. 2 § BrB skall ha full följsamhet till I ,SPV är
det logiskt att i stället i BrB viilja det neutrala uttrycket "psykiskt tillstfmd''. Fakultetsniimnden föresli\r stiledes att 33 kap. 2 § BrB inleds s!\lunda: "Var den som begått brott cfärvid i stl.dant psykiskt tillstånd
att vi\rd kunnat beredas honom med stöd av lagen om beredande av sluten
psykiatrisk vård i vissa fall. mä ej dömas till fängelse etc."
el-indikationen i LSPV och motsvarande indikation
i om~orgslagen
Kornmittens förslag att avskaffa cl-indikationen i LSPY och omsorgslagen tillstyrks uttryckligen av en majoritet av rcmissinstanscrna. Hit hör
bl. a. Stockho/111s ti11gsrii11. Giitehorg.1· ringsriill, u11gdom~fii11gdse11ä11111-

de11. RR.4. soci11/s1yrdse11. s/11/e11s riillspsykiatriska klinik i Uppsala. PN.
medicinska fi1kultct.rnii11111de11 1·id Lunds 1111ii·ersi1e1. LO. S1·enska /ii/..aresiillskapel och S1·enska psykiatriska Ji"ire11i11ge11.
UÄ anför att utredningen framför övertygande sk~il för ett avskaffande
eftersom cl-indikationen haft större praktisk betydelse endast i samband
med förrnögenhetshrott och även beträffande dessa har i de flesta fall även
någon av de andra specialindikationerna kunnat åberopas. I det fätal fall
där nu frihetsberövande påföljd är utesluten och g~irningsmanncn inte kan
överfamnas till sluten psykiatrisk vård enligt annan grund iin c)-indikationcn skulle enligt utredningens förslag frihctsstraff kunna följa. Utredningens utgångspunkt har varit att i den mån samhällsskyddsaspekter vid
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kri111inalv{1rden nch inte inom sjukv:·1rde11
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Även om man bortser fr[111 cl-indikationen sf1 :ir fiirulsiittningarna for
sluten psykiatrisk viird enligt LSl'V i betydande utstr:ickning grundade

p~1

samh:ilbskyddsaspektcr. I forsla hand g;illcr della bl- m:h dl-indikationerna. Att

samh~illsskyddsaspcklcr

iivcn m[1stc pi1vcrka uppbyggnaden av del

slraffr:it1slig;1 reaklionssyslemel iir uppenbar!. Utredningens förslag inm:b;ir alt skyddsaspeklerna enligt dessa biigge r:i11sornr;'iden anpassas si·i att
de skall komplettera varandra utan all man dock tfarvid beaktar att de ht1da
ornrf1dcna oeksi'i rnäste styras av andra. sinsemellan mycket olikartade
intressen. I prini.:ir kommer psykisk! störda v;)Jdwerkare all hiinföra.s till
sjukvi1rdcn medan psykisk! störda förmögenhetsbrottslingar hiinförs till
kriminalvilrden. Genom den eftersträvade flexibiliteten fär det dock forutsiillas att i praktiken hilua kommer att placeras inom sjukvtirden. Förmligenhclsbrottslingen kommer dock diirvid. iiven om han inte skulle kunna
anses ansvarig för sina handlingar. att i princip fi:\ k varslanna den tid som
domstolen ansett motiverad. bl. a. med

h~insyn

till hrollcns svf1righetsgrad.

medan väldsverkaren skall sliippas niir vtirdbehuv inte liingre föreligger.
Systemet förefaller inkonsekvent. irrationellt och svttrhantcrligl. Ett system byggt pf1 en tillriiknclighetsHira iir i detta hänseende att föredra. För
den grupp personer som inte kan anses ansvariga för sina handlingar torde
LSPY: s regler

~iven

utan e)-indikation vara fullt tillriickliga. I övriga fall

bör. sflsom fallet redan enligt utredningens förslag skulle bli betrMfandc
förmögenhetsbrottslingar. inte några hinder föreligga att utdöma frihetsberövande påföljd så Hinge garantier finns alt erforderlig vt1nl kän meddelas. Också i sfldana fall kan naturligtvis fortsatt sluten psykiatrisk vtird
enligt LSPV vara motiver<td efter det att brottspåföljdcn avtjänats.
Skälen för upphiivandc av el-indikationen i I* LSPV och motsvarande

*

indikation i 35 omsorgslagcn är enligt horriitt1•11s 1frer S/.;<l11e t1C'h Bleki11gc uppfattning övertygande. Hovrätten delar utredningens bedömning.
att det inte bör vara brottet utan arten och graden av psykisk störning och
det diirav föranledda medicinska vårdbehovet, som skall vara avgörande
för om lagövertriidare skall kunna oberoende av eget samtycke tas in och
kvarhållas på sjukhus. Som framgår av betänkandet har utredningen emellertid för vissa fall lämnat synpunkter på påföljds valet. vilka står i strid
med denna grundsyn. Det är vidare hovrätten bekant. att en arbetsgrupp
inom socialstyrelsen f. n. iir sysselsatt med en översyn av indikationerna i
I § LSPY. Resultatet härav bör beaktas vid den slutliga utformningen av
förslaget till ny lydelse

äV

paragrafen.

Srerige.1· domare.fi"irhund delar kommittens uppfattning när det gäller
mindre allvarliga brott. Förbundet påpekar emellertid att e)-indikationen
även avser "annat av lagstiftningen skyddat intresse som icke avses under
b)". Som kommitten konstaterat är det ingalunda alltid el-indikationen
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l'iirdigger ensam. Ftirdigger lb1jiimte en av specialindikationnna al ·- dl
och sker öve1farnnande till slukn psykiatrisk vi1rd. kan mycket \iil intriiffa
;1tt -,kiilen fiir k varhf1llande enligt nagon av des-,a 11pphiir efter kort tid
medan el-indikationen iir ofiiriindrad. Kommitten har avvi-,at tanken p{1 ;1tt
i ett s;idant liige ny p:d'liljd skall bestiimma-; till kriminalvi1rd och de
anförda sk:ilen hiirfiir synes biirande. Alternativt borde dock ange-, nf1gun
miijlighet att kvarh;Hla den psykiskt avvikande irllllll den l"Ykiatri-,ka
sjukvanlcn. hirbundet tiinker lb pi'1 griivre former av egendum-,hrolt och
narkotikabrott. Om el-indikationen hehiill-, i ni1gon form hiir do111stolarnas
riitt till föreskrift om priivning av uhkrivningshcsl11t giilla iiven f'lir de-,sa
fall.
Rl'S sliiller sig tveksam till borttagandet av indikatinnen och anser att
f'r:lgan biir avgiiras flirsl sedan erfarenheter erh:illits frän dornstlilarnas
tilliimpning av 33 kap. 2 ~ BrH i den föreslagna utformningen samt ;1tt slutlig
stiillning tagits i frfigan om interneringsstraffets hibehtillande.

3.4 Ansiikan om intagning

RA.

och l'i'ire11i11ge11 Sl'(·rigc.1 c//,/agurc anser det oi:impligt att ;iklagare

formellt skall kunna giira ansiikan om sluten psykiatrisk v;'1rd med hiinsyn
till att iiklagare i samband med riittegäng kommer i en omedelbar mohahstiillning till den misstiinkte. Enligt

RA

kan för den som iir intagen i hiikte

tjiinsteman som har att sti1ja for den intagne giira ansiikan och i andra !'all
kan detta ske genom polismyndighet. Det fitr förutsiittas att iikl;1g;1ren i den
mtm han finner att ansökan bör giiras tar kontakt med ni\gon som har liitt
att giira ansökan.

3.5 Verkstiillighet av beslut om iivcrliimnandc till sluten ps,ykiatrisk ,·ård
Soci11l.~1yrelse11 <.111ser

sig inte kunna tillstyrka kommittens förslag i fr;1ga

om heslutsl:.1ttare vid placering av vårddiimda patienter. Placering genom
samd\dsförfarande mellan undersiikningsliikaren och liikaren pf1 hemortssjukhuset kan, med tanke på hittills gjorda erfarenheter av sadant samarbete. pti de nesta htill inte förutses fungera friktionsfritt. Det har emellertid
liinge ansetts önskvärt att socialstyrelsen i görligaste mån frikoppla5 fr::\n
denna uppgift. flera oliku system har härvid diskuterats vid olika tillfällen.
Det tekniskt enklaste systemet synes vara att placeringen tillgår pä samma
sätt som vid överlämnande till öppen psykiatrisk värd. I detta fall skall
domstolen ji\mlikt 12 § kungörelsen ( 1970: 85) angående underriittclse om
dom i vissa brottmål m. m. överlämna avskrift av domen till vederhörande
sjukvärdsstyrelse. Enligt 4 § första stycket punkt 6 sjukvfmlskungörclsen

( 1972: 676) åligger det sjukvärdsstyrelsen att tillse att dessa patienter för
liimplig värd och behandling. Domen överlämnas diirefter vanligtvis till
vederbörande öppenvärdsläkare som kallar patienten till ett första besök.
23 RiJ..sdagen /'179/80. I sam/. Nr I. Del C
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Detta system borde som nyss angetts ;iven kunna anv;indas n;ir det
g;iller patienter som ii\'erl;imnats till slu1en psykiatrisk vard. Visserligen
föreligger problem niir v[u·den skall ske pä psykiatrisk specialenhel. men
dessa iir inte olösbara. Denna problematik kan l. ex. lösas genom alt
överWkarcn pf1 hemortssjukhusct först tar kont<tkt med specialenherens
övcrHikarc sf1som vid intagning p[1 sädan enhet i de inte siillsynta fall
I.SPY-intagningen grundas pi\ ansökan om vfll"dintyg. Socialstyrelsen anser att verkstiillandet av placering av patienter i sluten psykiatrisk vtird bör
ske skyndsamt och att om möjligt en yttersta tidsgräns bör siittas.

3.6 Behandlingen av ps_\·kiskt stiirda inom kriminalvården

()kad flexibilitet kriminalvärd - sjukdird
En majoritet remissinstanser stiiller sig bakom utredningens förslag om
ökad tlexibililet mellan kriminalvi'lnlen och sjukvården, men samlidigt
betonas att vissa svårigheter av praktisk natur måste lösas, innan reformen
kan genomföras. Lämplighe1en alt avveckla de psykiatriska avdelningarna
inom kriminalvården ifrågasätts iiven i detta sammanhang.

RÄ ställer sig positiv till den ökade flexibilitet mellan kriminalvård och
sjukvfml som utredningen eftersträvar. Att den tid under vilken en straffad
undergår vård skall inriiknas i verkställighetstiden är också rimligt. Såvitt
RÅ kan bedöma är de problem som kan vara förenade med den eftersträvade flexibiliteten friimst av praktisk natur. Som utredningen påpekar
linns det i dag ett motst1md frän sjukhusets sida att ta emot patienter från
kriminalvården. Det framstår som tveksamt om de åtgärder utredningen
föreslår - i första hand att de psykiatriska avdelningarna inom kriminalvården avskaffas - är iignade att lösa detta prohlem så att tillgång till
adekvat vård kan tryggas.
Liknande synpunkter anförs av bl. a. hm·riitten ih·er Skåne och Blekin,:e, BRÅ. Stocklzolm.1· tini:sriitt, Götebori:s tin1::sriitt och KVN. RPS
framhåller vikten av att bevaknings- och säkerhetsfrågorna ägnas uppmärksamhet framför allt i de fall i kriminalvårdsanstalt intagen överförs till
vård inom den allmänna sjukvården.

Socialstyre/sen finner det angeläget att de psykiskt sjuka som det här är
fråga om tillförsäkras adekvat psykisk vård. F. n. har emellertid den
allmänna psykiatrin svårigheter på grund av bl. a. otillräckliga resurser att
ta emot sådana patienter som kommer frän kriminalvården. Sveriges läkarförhund finner syftet med de föreslagna reformerna - en ökad samordning
och flexibilitet - eftersträvansvärt. När det gäller de konkreta förslagen
synes emellertid utredningen ha drivits av ett orealistiskt önsketänkande.
Den psykiatriska värdens obenägenhet att ta ansvar för ett psykiskt stört
kriminalvärdsklientel kan inte ses som en tillfällighet. Det är en ofrånkomlig effekt av en målmedveten och eftersträvad omstrukturering av psykiatrin. där inriktningen på frivillig medverkan blivit allt svårare att förena
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med tvångsinsatser. I den utvecklingen bör man riikna med en snarare
ökad iin minskad ohenägenhet att ta ansvar för ett iivervakningskriivande
klientel. Denna obenägenhet grundas bl. a. pä en alltmer bristande kompetens till samhällsskydd vad gäller övervakningskriivande intagna. Utvecklingen går ifrån stora sjukhus med en nexibelt anviindbar personal. med en
dominans av miin, med en byggnation av avskildhet frän andra delar av
samhiillet som underHittar övervakning -

mot mindre enheter med en

mindre flexihel bemanning, framför allt nattetid. med en allt

~törre

domi-

nans av kvinnlig personal. med en integrering i annan sjukvård eller annan
samhällelig verksamhet och en utformning av vf1rdavdelningarna, som
starkt minskar möjligheterna till en effektiv övervakning. Denna utveckling har i vissa avseenden t. o. m. innehurit svärighetcr niir det giilkr vård
av det vanliga psykiatriska klientelet med hl. a. en ökad frekvens av
självmord pa psykiatriska kliniker och sjukhus. Bidragande orsaker till
obenägenheten är även arhctsmiljöaspekter för personalen och svårigheterna att effektivt behandla ett alltför heterogent patientklientel. Med
hiinsyn till dessa olika faktorer har den allmiinna psykiatriska vården inga
reella möjligheter att utveckla ett vftrdansvar för annat iin enstaka patienter med ett från kriminalvårdssynpunkt betingat övervakningsbehov. Det
bör också understrykas att skulle en lagstiftning enligt utredningens intentioner komma till stånd, torde i praktiken vårdpersonal och sannolikt
också sjukvårdsadministratörer och sjukvårdspolitiker på alla siitt försöka
motverka en övervältring av kriminalvärdsanvaret pt1 sjukv<\n.lcn. Risk
finns hiir att en lagstiftning om ökad samordning och tlcxihililet skulle hli
ett politiskt-administrativt slag i luften, som bara ytterligare minskar den
utstötta patientkategorins möjligheter att få effektivt omhändertagande
och öka irritationen mellan värdomrädena (jfr förht1llandena kring den
nyligen etablerade lagen om omh~mdertagande av berusade). Ctredningcns
förslag all avveckla psykiatriska avdelningar inom kriminalvr1rden hör
diirför tills vidare inte förverkligas. Liknande synpunkter anförs av hl. a.
S1·e11s/.:a lii/.:aresiills/.:apl't och S l'c11ska psykia I riska ji'ire 11i11 gen.

Kriminal1·årdsstyrclse11 ser det som en allvarlig brist att kommitten inte
närmare herört vilka behov i fråga om värd, arbete och annan sysselsättning som till följd av dess förslag uppstt1r inom kriminalvården. Med den
av kommitten föresl;1gna ordningen kommer kriminalvärden alt helt sakna
möjlighet att med egna resurser omhänderta ett psykiskt lahilt och notoriskt mycket svårhehandlat klientel. Kriminalvärdens hittillsvarande erfarenhet av svärigheterna att för kriminalvtl.rdens intagna erhålla vt1rd pt1
andra institutioner inger viss tveksamhet om att en tillfredsstiillande lösning av frågan skulle stå att finna efter de linjer kommitten drar upp. Det iir
enligt styrelsens mening nödviindigt att den värdorganisation som skall
verkställa den av domstol ådömda påföljden disponerar över erforderliga
resurser. Tillförs kriminalvården ett klientel med mer uttalat vtirdbehov iin
normalklientelet, måste kriminalvården också kunna möta dessa behov
utan att vara uteslutande hiinvisad till en utanförstående organisation.
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Öppen psykiatrisk vi1rd
Kommittens förslag att ptifi_iljden öppen psykiatrisk vård skall

rn

den

innebi.irden att vederbörande skall vara att betrakta som försi.iksutskriven
fr{m sluten psykiatrisk värd och underkastad de regler som giiller för sädan
utskrivning har fött ett hlamlat muttagandc.

RA

menar att förslaget till öppen psykiatrisk viird inte föll en liimplig

utformning. Fran den enskildes sida mäste det te sig förvänande all han
skall betraktas som försöksutskriven från sluten psykiatrisk v{1rd utan att
nt1gonsin varit intagen. 1 de fä fall diir ptiföljden skulle kunna bli aktuell
torde skyddstillsyn med föreskrifter kunna vara en adekvat pMi.iljd. Liknande synpunkter anförs av Giitehorg.1 1i11gsrii11.

BRA anser det mindre tilltalande att pf1 detta siitt anviinda medicinska
bedömningar som 11{1got av ett ptitryekningsmedel. BRA menar dessutom
att det inte finns n{1got egentligt behov av en päföljd med det innehiill som
kommillen fon:sbr. Syftet med förslaget skulle kunna t illgodosc-, inom
r;imen för icke frihetsberövande påföljd inom krirninalvfaden.

l'N menar att fi.irslagct helt bortser frän försi.iksutskrivningens ri\ttsliga
natur enligt I.SPY. Fi.irsöksutskrivning lir en del av den slutna vfirdcn och
for inte anvi"111das. om inte de i 1 ~ LSPV angivna indikationerna för s{1dan
vtird föreligger. Niigon pri.ivning av det slag som foregi1r intagning enligt
LSPV skulle inte göras innan patienten i öppenvård enligt förslaget "inskrivs"' vid sjukhuset. Delta begrepp finns inte förut i LSl'V. "Aterintagning"' av sf1dan patient iir

allts~1

i realiteten en intagning utan de riitts<ikcr-

hetsgarantier som linns for intagning med stöd av 1 ~- Förslaget avstyrks
bestUmt. PN ifri1gasiitter om inte domstol i de fall den anser iippen v;ird
p[ikallad hiir fi..irordna h;irom i samband med skyddstillsyn. 1 dylika fall har
den dömde en övervakare som kan se till att givna föreskrifter iakttas.
TCO anser att förslaget frfm vi1rdteknisk synpunkt iir bra och \<irt att
pröva. Dock biir pi1pekas att det frtm riittsslikerhetssynpunkt mi'1hiinda kan
vara diskutabelt att samma instanser som haft avgörande inllytande i
pMöljdsfrfigan iiven i for1siit1ningen skall besluta om frihetsberi_ivanden av
föreslagen art. Denna fr<'1ga bör dlirför ses över ytterligare. Av samma
uppfattning lir sta/<'11.1' riill.1p.1yki111riska klinik i Upp.lllla. I lo1Tiitt1·11 ii1·l'I'
Skt111e och Blekinge vill inte motsiitta sig förslaget men vill framh~ilb. all
detta i sin lur förutsätter en utbyggnad av den iippna kontrollverksamheten. Den juridiskt-tekniska konstruktionen. bl. a. den föreslagna anknytningen till utskrivningsniimnderna. synes krliva ytterligare i.iverviiganden.
Enligt Stockholm.\ ti11gsriins mening kan nägon principiell inviindning
inte riktas mot kommittens förslag. eftersom LSPV:s regler måste iakttas
vid beslut om intagning. Tingsrlittcn delar kommittens ståndpunkt att
institutet öppen psykiatrisk vård efter den lindring som kommitten föreslagit kan vara viil iignad att för vissa psykiskt störda lagöverträdare utgöra
ett verksamt medel i syfte att hjlilpa vederbörande till äteranpassning i
samhiillct. Det föreligger dock en viss risk att domstol drar sig för att
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anvfinda p:."!följden överliimnande till öppen psykiatrisk vård. om det framstår som en möjlighet att den dömde kan komma att tas in för sluten
psykiatrisk vfad. Det kan antas att pMöljden kommer att användas mera
siillan. I vissa fall kan det siikert i stället visa sig liimpligt att anviinda
möjligheten att tillgripa påföljden skyddstillsyn med föreskrift om psykiatrisk vård.
Sociah1yrl'i.~c11

uttalar sig positivt beträffande pMöljden öppen psykiat-

risk värd samt tillägger att möjlighet även bör ges att förordna om öppna
omsorger för psykiskt utvecklingsstörda. Styrelsen påpekar all det dock
måste observeras att i realiteten de resurser som behövs för genomförandet f. n. inte finns .
.4. ven .1·tatcns handikappråd iir positivt till förslaget men pflpekar i likhet
med socialstyrelsen att resurser krävs för genomförandet.
S1·eriges liikar./i'ir/nmd anser att förslaget ger en rimlig kontroll av de

patienter som det hiir iir fråga om. vilka dft underkastas vissa regler. På det
siittet skulle en dom till öppen psykiatrisk vård kunna ge en mer meningsfull innebörd iin hittills. Samma inställning har S1·enska fiikaresiilfskapet
som anser att föreskrifter om patienters skyldigheter skulle kunna meddelas av utskrivningsniimnd eller vad som kan komma i dess ställe.
Försöks verksamhet

"c i vi I

c om m it ment" -sy st e m e t s

anda
Kommitten har förordat att man startar en försöksvcrksamhet i civil
commitmentsystemets anda inom ramen för nuvarande lagstiftning med
tilliimpning av 34 ~ KvaL. Försöksverksamheten föreslås avse personer
som hur uppenbara narkotikuproblem och som dömts till fängelse i högs!
ett år.
Förslaget har fött ett positivt mottagande under remissbehandlingcn.
Del tillstyrks av hm·riitten <frer Sktlne och Blekinge. HRÅ. medicinska

.fi1k11ltetsnii111nde11 l'id Umei/ 11ni1·ersitet och S1·eriges liikw:förhund.

Även kriminafrtlrdsstyrl'fsen ställer sig positiv till civil commitmentsystemet och vill framhälla att de frivårdsanHiggningar styrelsen har tillgång
till väl lämpar sig för detta ändamål. Det förutsätts dock all ett mera
strukturerat behandfingsinnehäll kan ges åt vistelsen vid dessa anläggningar än vad i dag vanligen är fallet. En väntad utbyggnad uv behandlingshem
för narkotikamissbrukare i kommunal regi torde ocksf1 ge möjlighet till en
vidgad l'örsöksverks;,;mhet av det slag kommitten har i tltanke. Styrelsen
finner det angeläget att en sådan utbyggnad snarast kommer till stånd. När
det gfiller åtglirder mot narkotikamissbruket vid kriminalvårdsanstalterna
vill styrelsen vidare understryka att dessa fltgfirder måste spiinna över ett
hrett falt och inbegripa såväl en effektivare kontroll som ökade inslag av
social träning, terapeutiska aktiviteter och fritidsverksamhet. I fråga om
kontrollåtgärder har utredningen aktualiserat frågan om obligatorisk urinoch blodprovstagning för de intagna. En förutsättning för en sådan skyldig-
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hel iir dock cl! uttryckligt lagstiid. Dclla saknas i dag. Obligatorisk 11rinrrlwstagning iir diirflir f. 11. cnuasl liinkbar i den m:1n det sker inom ramen
för ett kontrakhsystem av det slag. som kommer att pröva~ -.om ctl led i
det s. k. Österflkersprojektel.
J\\iN tillstyrker all fiirsiiksverksamhct inleus för narkomaner. som bc-

giitt hroll, i civil commitmentsystemets anda med tilHimpning av 34 *lagen
om behandling i kriminalvf1rusanstal1. Verksamhet med liknanue upphiggning bedrivs redan pä sina håll hiir i landet eftt:r mcdgivandt: fran övervakningsniimnd eller K YN i dt: t:nskilda behandlingsfalkn. Det finns alllsfl
vissa erfarenheter som man bör kunna ta till vara. Del synes emellertid
Himpligt att de av kommitten avsedda behandlingsformerna. som bygger p[1
en niira samverkan med den allmiinna sjukvftnlen. prövas och utviirderas
rf1 siill kornrnillt.!n tiinkt sig. Man hör 1.Hirigenom förhoppningsvis kunna
komma fram till en ordning, som kan erkiirmas och mera allrn;inl tilnimpas
- oavsett om komrnittell'> förslag i övrigt genomförs eller inte. Försöksverksamheten bör dock inte begriinsas till dem som diimts till fängelse
högst ett {1r. Även med dem som avtjiinar fängre fängelsestraff hör försök
stdedes göras. Rland dessa linns atskilliga narkotikamissbrukare med pt1tagligt psykiatriskt vt\n.lbehov.

LO ser positivt på möjligheterna att genom en forsöksverksamhet finna
former för meningsfulla altt:rnativ till frihetsstraff. Försöken bör dock
omfatta olika förmer av såviil påföljdens Wngd som kontroll och konsekvenser av misskötsamhet. V crksamheten bör liven fortlöpande ut viirderas.

Srenska ko1111111111fiirh1111det tillstyrker utredningens förslag att kontraktsvård bör prövas som försöks verksamhet inom ramen fiir 34 ~ K vaL.
Utredningen föreslär att försöks verksamheten bör bedrivas vid något sjukhus med erfarenhet av narkomanvård och säger att vid sjukhusintagningen
bör "en noggrann planering ske i samråd mellan kriminalvärden, huvudsakligen skyddskonsulenten, patienten och sjukhuset". Med tanke pft att
missbrukare ofta är i stort behov av sociala rehabiliteringsåtgärder är Jet
naturligt att också den primärkommunala socialvårdens medverkan kommer att behövas vid genomförandet av behandlingsprogrammet. Förbundet anser diirför att socialvården bör delta i den tidiga planeringen för att
bl. a. kunna informera om vilka resurser som finns inom socialvården och
hur dessa kan utnyttjas i det enskilda fallet.
Förbundet vill också påpeka att det är viktigt att patienten fär en framträdande roll vid utformningen av behandlingsprogrammet om detta skall
ha förutsättning att lyckas. Beträffande behandlings- och kostnadsansvaret
under kontraktsvården fär styrelsen hänvisa till BRÅ:s förslag (PM BRÅ nr
29), som styrelsen tidigare anslutit sig till. Slutligen anser styrelsen att det
inte finns någon anledning att endast tillämpa kontraktsvården när det
gäller narkotikamissbrukare. Även vid andra former av missbruk kan
kontraktsvården vara ett lämpligt alternativ till fängelsestraff.
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Eftervärd
Socia/.111·ri·l.1·c11 konstaterar att kommitten med termen eftcrvitrd ;1vscr
fttgiinlsmiijlighetcr enligt nuvarande soci;tlvi'\rd och komm;1ndc socialtjiinsl
samt social institutionsv:ird - förutom vissa öppna och slutna psykiatriska
och mt:dicinska v~irdri;:surser. Eftcrvi\rdshdltlv av huvudsakligen medicinsk resp. social natur avses miilas av:
liikare på sjukhus diir ratientcn vfadah
öppen psykiatrisk mottagning vid vistelseortens sjukhus. drdcenlral
eller alkoholpoliklinik
siirskild överliikare fiir fiirsöksutskrivna inom va1:je liin
social centralniimnd \social hasservice: pengar. arbete. bostad. hemtjiinst o. d. samt frivillig prnblembcarbdning)
av socialutredningen (SU l skisserade typinstitutioner fiir inackordering
för krisbehandlingar p;i olika niv{1er och för omvi1nlnad av iildrc. gr;11·1
<tlkoholskadade samt iivcrnatt ningsru m - mi'ilt ider - fritid sak t i viteter
<dit enligt S U anpassat till de enskilda klienternas varierande behov.
Det saknas skäl all sammanföra detla utbud av delvis fundamentala
sociala och medicinska hjiilp- och vi'irdinsatser under en samlingsrubrik
''eftervärd" fiir att beteckna den vfird som skall komma efter .,luten
psvkiatrisk värd.
Utgående fr[m innchftllet i utbudet kan insatserna systematiskt beskriva-,
också under följande punkter. som ni1got speglar samband mellan medicinsk och social värd:
social basservice (arbete, bostad. pengar. hemtjiinst etc.)
frivillig problembearbetning i "i{J/J/lll .fi1r111er (iippen psykv:·1rd. st11.:i;tltjänst etc.)
behandling i h11!t·iip1>1111./iJr111cr !behandlingshem. dagviird etc.)
frivillig problemhearbetning i s/11111a .fim11er (institutioner. kollektiv
etc. l.
Kommitten anser att samarbete socialvård. sjukhus och patient hi.ir
inledas i god tid före utskrivning. En förutsiittning för att socialvtmlen med
någon framgång skall kunna utnyttja sina begriinsade hjiilprcsurser iir en
fungerande kommunikation mellan kriminalvård. psykiatrisk vård och socialvärd. Dagens socialv:'1rd har tyvärr erfarenheter av att meddelanden
om utskrivningar av patienter utehlivit eller kommit sä sent att patienten
ånyo hunnit råka i en så krisartad situation att hjiilpinsatser blir verkningslösa. Socialvårdens tillgång till avgiftningsresurser vid akuta förgiftningstillstånd hos klienten mi\ste likasf1 breddas. Sm:ialstyrelsen vill diirfiir
starkt poängtera vikten av att samarbete mellan berörda vårdorgan inleds
på ett tidigt stadium före utskrivning. Socialstyrelsen föreslår att regel for
samråd mellan sluten psykiatrisk vård och socialvård skrivs in i kungörelsen ( 1966: 585) angående tillämpningen av lagen om beredande av sluten
psykiatrisk vård i vissa fall som motsvarar vad kommitten har föreslagit i
3 § samma kungörelse rörande samråd med kriminalvärdsmyndighet.
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Kommitkn riirutsiitter att patienten erh<'tller hjiilp till arbete. ekonomi,
bostad gcrwrn insatser av socialv!1rd, arbetsvtlrd etc. Kommitten hcriir inte
i detta sammanhang all r;'1da1H.k samhiillsstn1kt11r och allmiin samhiillsutveckling inverkar p[1 socialvi'mlcns mi.ijlighcter att göra effektiva hjiilpin-'
-.atscr. lhir diskuteraJe grupper hör inte till de eftersökta vare sig pä
arbetsmarknad. bostadsmarknaJ eller i andra sammanhang. En normaliserad tillvaro med villkor som s:1 1[1ngt miijligt liknar andra verksamma
miinniskors iir en fönrtsiittning och en underliittande faktor för hchövliga
hjiilpinsatscr i problernbcarbetande. personlighctsp{1verkandc inriktning.
flt>1Tii11e11 1'ii'er Ski/11e och Blekinge anför all utredningen niir den Jiskutcrar eftervf1rden, utgftr frtm att mf111ga misslyckade forsöksutskrivningar
har sina orsaker i bristande resurser inom denna m:h övervakarnas otillriickliga utbildning och erfarenhet. Utredningen redovisar hiir inte nagot
erfarenhetsmaterial till stöd för sin uppfattning. Erfarenheter från andra
vi~rdområdcn

stöder inte utredningens påståenden(!. ex. Sundsvallsflirsdket: BRA:s rapport 1975: l ). Hovriittcn tvivlar pft att förefintliga brister i
eftervardcn kan avhjälpas blott och bart genom de av utredningen föreslagna ätgiirderna. Enbart en först~irkning av vårdresurserna är enligt hovrättens mening inte tillriicklig. Utredningens i och för sig välmotiverade krav,
att man bör "'före utskrivningen i allt fall förvissa sig om att patienten har
arbete eller annan Himplig sysselsättning samt att hans ekonomiska förhållanden och bostad iir ordnade" t s. 321 ), borde t. ex. ha följts av några
förslag om hur detta skall kunna tillgodoses i ett allt kärvare arbetsklimat
för den ej fullpresterande. Kravet på en effektivare kontroll av de utskrivna borde ocksil. ha beaktats. I detta sammanhang vill hovrätten framhålla,
att den till skillnad från utredningen anser, att den medicinska eftervården
om möjligt hör handhas av l~ikare som vårdat patienten under sjukhusvistelsen.

3. 7

Särskilda utskrivningsregler för vissa domstolsöverlämnade

Kommittens förslag om befogenhet för domstol att i vissa fall föreskriva
att beslut om utskrivning eller utskrivning på försök inte fär verkställas
utan att beslutet faststiillts av psykiatriska nämnden har fält ett blandat
mottagande.
RÅ, Stockholm.1· tingsrätt, RPS och Sreriges liikarfi)rbund anser förslaget vara väl motiverat.
llcwriitten över Skåne och Blekinge är dock kritisk till den föreslagna
särskilda utskrivningsregeln. Det synes mindre lämpligt att grunda en
särbehandling av vissa domstolsövcrlämnade patienter på en individuell
bedömning av de olika fallen redan i domssituationen. Sådan bedömning
kan knappast göras med tillräcklig grad av säkerhet. Den särskilda utskrivningsprövningen borde i stället generellt anknytas till brottets svårhctsgracl, antingen sådan denna kommer till uttryck i straffskalan eller genom
uppräkning av vissa brott i tillämpningskungörelsen till LSPV. Enligt
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hovriillens mening kan vidare ifrf1gasii1tas, om möjligheten <itt föreskriva
ohligatorisk övcrprövning i psykiatriska niimnden innefattar tillriicklig garanti för att skyddsaspekten hlir heaktad. Det siirskilda skylld mot för lfmg
intagningstid som föreslf1s för domstolsöverliimnad patient bygger enligt
hovriittens uppfattning pi\ en olycklig sammanblandning av vfird- och
"brotts"'-synpunkter. Det förefaller miirkligt, att ett siirskilt skydd skall
heredas en viss kategori av de tvängsintagna patienterna. Sjiilvfallet mtiste
alla patienter ges ett likviirdigt skydd mot omotiverad tvfmgsbehandling.
Enligt BRÅ väcker förslaget inviindningar från principiella utgflngspunktcr. StiJana hedömningar som Jet här blir fråga om kan knappast göras
med tillriicklig säkerhet. De föreslagna utskrivningsreglerna kan ockstt
medföra att Jen kategori av lagiivertriidare det hiir giiller i praktiken för en
siirskild "farlighetsstiimpel" på sig. vilket i sin tur kan meJföra siirbehandling i olika avseenden. Förslaget ter sig diiniir i viss män inkonsekvent
betraktat mot hakgrunJ av att e)-indik.ationen i I

~

LSPY fliresli\s bli

avskaffad. En annan farlighetsregel som rör den straflhittsliga behandlingen av psykiskt störJa lagiivertriidare dyker nu upp. BRÅ kan Jiirfl.ir inte
tillstyrka förslaget om de siirskilJa utskrivningsreglerna.
Social.1tyrl'ise11 stiiller sig klan tveksam till förslaget. Psykiatriska
niimnden fattar sina beslut pä handlingar medan diiremot utskrivningsniimnJen måste skaffa sig personlig kiinnedom om patienten. Farlighetsbedömningar iir mycket vanskliga och det kan ifr{1gasiittas om sftdana skall
ske p;'\ handlingar. YiJare iir det en inkonsekvens att en domare i en
tingsriitt skall kunna medverka till att ge en föreskrift av detta slag men i en
annan funktion som ordförande i utskrivningsniimnd inte vara betrodd att
fatta beslut om utskrivning som ju ytterst vilar pt1 samma materiella grunJ.
farlighet ~ir hlott i ytterst sällsynta fall ett fixt tillstrmJ. Ett biittrc siitt att
lösa hela problemet iir t. ex. att pt1 konferenser meJ utskrivningsniimndcrna diskutt•ra s{1dana frt1gor för att hiirigcnom fi'rhindra felaktig handliiggning av utskrivningsiirenden. Aven RSMH anser att utskrivningsn;imndcrna bör denna uppgift.

rn

S1a1e11s rii11.1p.,y/.:ia1ris/.:a /.:/ini/.: i Upvsa/11 motsiitter sig att man pil detta
s;itt åsfötcr vissa personer en stigmatiscrande farlighetss!iimpcl. LiknanJe
synpunkter anförs av TCO.
J11ridis/.:a .fi1/.:11he1en 1·id L1111ds 1111irersite1 gör först och friimst den
inviindningen att undersökning hos psykiatriska niimnden inte utgör någon
tillriicklig garanti for en enhetlig och riktig praxis, sä länge lagstiftaren inte
har givit ni\got klart besked om riktlinjerna för bedömningen av utskrivningsfrttgan. Vidare kan inviindas att den föreslagna bestfönmelsen endast
avser en del av klientelet. Ni·1gra motsvarande föreskrifter fiireslt1s inte
beträffanJe si'ldana farliga kriminalpatienter. som blivit föremål för i'ltals-

*

underlfttelse enligt 20 kap. 7 punkt 4 RB, eller som överförts från kriminalvftrdsanstalt till sluten psykiatrisk värd. Utskrivning av Jessa patienter
skall alltsft fortfarande heslutas av de lokala utskrivningsn;imnJerna meJ
diirav följande risk for oenhetlig praxis.
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Särskild kontroll vid långa vi'trdtider

Kommillen har föreslagit att ti v c r i n spe k t ii r e n t'li r tl en p s y k i al r i s k a v ii r d e n i'l r I i ge n s k a 11 g r a n s k a h a n d I i n g a r n a be t r ii

ff ande domstolsövcrltimnade patienter som v~1rdats mer
än t V ä ar. I t vek.samma fall skall inspckttiren föredra iirendet i psykiatriska nämntlen för prövning. Förslaget har föranlett n:J.gr;1 uttalanden
under remissbeham.llingen.

RRÅ och S1·c11sk<1 liikarcsiillskapct har inte nf1got att erinra mot förslaget. Statens lw11clik11ppråcl anser att det iir viktigt att denna kontroll blir
regelbunden och noggrann. Det är också angcbget att hela tillsynsfunktionen förstärks och organiseras s<'t att den kan viirna orn den enskildes
intressen. Aven utskrivningsniimndcrna hör bli skyldiga att bevaka och
omsorgsfullt motivera länga värdtider.
Hv1Tii11e11 iircr Skilnc och Bldingl' stiiller sig skeptisk till tivcrinspcktörens kontrollfunktion, sädan denna utformats i betiinkandet. Beaktas btir
si'llcdes. att det kan vara naturligt att kriiva. att

utskrivningsn~imnden

med

bestämda tidsintervaller prövar sklilcn för fortsatt tvtrngsintagning hetriiffande varje patient. Diirutiiver kan dverinspektiiren tilldelas skyldighet all
regelbundet företa sädan prövning och att, niir det behövs. hos utskrivningsnämnden hemstiilla om utskrivning av patient. Psykiatriska niimnJen
bör även i dessa fall användas som en överpri.ivningsinstans.

Socialstyrelse11 vill framhftlb att det iir angehiget meJ en biittre fun!,!crande inbyggd kontrollapparat sa att patienter inte hf1lls kvar liingre tid iin
som är nödvändigt frttn behandlingssynpunkt. Emellertid kan det förutse-.
bli både tidsödande och krhngligt med överinspektören som beslutsfattare.
Det skulle ocksi\ innebiira en viss riittsosiikerhet for patienten. eftersllm
han då som regel inte kan beredas tillfälle att fr;1mför;1 sina synpunli.ter od1
det heller inte föreligger möjlighet att bli företriiJd av omhuJ. Sociabtvrelsen föreslär i stället att utskrivningsniimnderna fttr motsvar•mtle a\ kommitten förordade ärliga kontrolluppgift. RS/111-1 är av samma uppfattnin!,!.
Enligt l'N:s uppfa!lning iir det mycket sällsynt <ttt en patient kvarhiilh p;1
ett sjukhus utan att det föreligger tillriickliga medicinska sbl hiirfiir. Det
torde därför inte vara ntidviindigt med den av kommitten l"lireslagn<1 kontrollapparaten. vilken kan förulsiittas bli bäde kri1nglig och tidsiidande.
Kommitten har inte angivit vad den tiinkt att föredragningen inför PN skall
leda till. Inte heller har kommitten tagit hiinsyn till att P'.\J iir ett organ fiir
överprövning av utskrivnings- och beslutsniimnders beslut. Den hör inte
fatta beslut i första instans. Lika ohimpligt iir att för vissa iirenden göra
nämnden till ett rtidgivande organ utan klart angivna riittsliga funktioner.
Förslaget torde hiirvidlag st[1 i mindre god i.ivcrcnsstiimmelse med 2 kap.
9 ~ regeringsformen och vad som anfördes om PN vid denna bestiimmelses
tillkomst. Niimnden avstyrker diirfi.ir förslaget. Om nägon form av
kontrollapparat ändi'l anses behövlig. föresl{1r PN att prövningen i stiillet
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skall ankomma på utskrivningsnämnderna efter framställning frän överinspektören. I den män en utskrivningsnämnd efter en prövning inte finner
att patienten kan skrivas ut. bör ärendet kunna underställas PN:s prövning.
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Bilaga 3
Särskild remissammanställning över socialutredningens förslag till lag med
särskilda bestämmelser om vård a\' underårig (L VU I och om rätt till offentligt biträde i mål eller ärende enligt denna lag

I

Remissinstanserna
Ett stort antal domstolar. myndigheter, kommuner. 11rganisationer och

föreningar har kommit in med yttranden över socialutredningens betänkande (SOU 1977: 40) Socialtjänst och socialförsiikringstillägg. Lagar och
motiv. En redovisning av instanserna har lämnats i bilaga 3 till rapporten
(Ds S 1978: 8) Vård utan samtycke inom "socialviird och sjukvtird. Rapporten är i sin helhet fogad till lagri1dsremissen som bilaga l.

2

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av underårig (LVU)

2.1 Lagens grunder
Nära nog alla remissinstanser som har yttrat sig över förslaget har
anslutit sig till de av utredningen redovisade grunderna för samhällets
skyldighet att i vissa fall bereda barn och unga värd. Utredningens förslag
att sammanföra bestämmelserna om vrird av underarig i en särskild lag oi.:h
att göra lagens tillämpning beroende av om det inte gär all fa samtycke till
nödvändig vt1rd biträds dler Himnas utan erinran av llcrtalet remissinstanser.
l\ammarrä11c11 i Giitchorg framhnller att det ligger väl i linje med socialutredningens övriga lagförslag att bestämmelserna om samhiillets skyldighet att vidta ätgiirder till skydd för barn och ungdomar tas in i en särskild
lag vid sidan av socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen bygger helt pf1 frivillighet, oi.:h det är mot den bakgrunden motiverat att frågorna regh:ras i en
särskild lag när avsteg görs fri111 frivillighetsprincipen.
Den framtida socialtjänsten bör. framhäller socialsryrclse11, formas s(1
att barns och ungdoms behov sa längt möjligt kan tillgodoses genom
frivilliga värdformer i deras egen miljö. En förutsättning är att i det sociala
arbetet ingär ett v1isentligt vidgat utbud av sociala tjänster med inriktning
mot stöd och hjälp. Men även med ett rikt varierat utbud måste samhället
ha möjlighet att ingripa i de fall där det trots frivilliga insatser kvarstär
sildana förhitllanden all den underfarige mi1ste skiljas Mm hemmet.
Sn•ns/..a /..ommt11(/lirh1111det framhåller att utgångspunkten för en diskus-
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sion om anviindande av tvi1ng mot

under~irig

iir att all vrird sf1 li111gt det är

möjligt skall erhjudas tkn unge och i förekommande fall hans vi1rdnadshavare under frivilliga sam rådsformer. I vissa silllationer mttste dock .~amhiil
let tillförslikras möjligheter att ingripa mot Jen enskildes vilja för att trygga
barns och ungdt1111s riitt till trygga uppviixtförhtillanden. Även La11cls1i11gs.fi.irh1111dl'I delar i prirn.:ip utredningens i1sik1 att samhället bör ~iHiggas ett
ansvar fiir att barn hereds trygga uppviixtförhiillamkn. liksom för att
ungdomar hindras frnn att utsiitta sig för fara till liv. hälsa eller utve<.:kling.
Om behlwet av sociala insatser inte kan tillgodoses i frivilliga former. biir
samhiillet kunna ingripa utan dt:n enskildt:s samty<.:kt:.
Flt:rtalct liinsstyrelser och kommuner ansluter sig ocksi1 till de av utredningen n.:dovisade prin<.:ipiella grundt:rna för lagen.

1.0 01.:h TCO bitriidt:r i huvudsak utredningt:m. förslag. Föriindringarna
är i förhtillande till nuvaranJe harnavfirdslag begriinsade. framh~1ller TCO.
mt:n i den mi1n Je förekommer handlar det tim förhiittringar. Det giiller
t. ex. avve<.:klingen av Jet stelbenta atgärdssystemel o..:h vissa föritldrade
indikationer. införandet av ett förenklat utrt:dni ngsförfarande. maximeradt: v:1rdtider o..:h avvisande av samhällsskyddet som grunJ t'ör ;"1tgiirder.
Nflgra remissinstanst:r har uttalat oro för att utredningens förslag kan
komma att leda till att barnets rätt försvagas i förfo1llandc till vad som i dag
är fallet. SACO/SR framhiiller att den härandt: prin<.:ipen i utredningens
förslag iir att familjen o<.:h anknytningen till denna lir det ideala. Utredningen har i iiverviiganden och förslag i my<.:ket hög grad fiirstiirkl foriildrariitlen.

Fiire11i11ge11 S1·erig1'.1 socialclii:frr framhi1ller all del iir angt:Higel alt
g~illande lagstiftning. Lkt
framlagda lagförslaget bygger i alltför hög grad pit föriildrarnas riill till sina
barn och tillvaratar inte pa ett tillfredsstiillande siitt barnens riitt till en
positiv o<.:h gynnsam utve<.:kling. Samhiillcts möjligheter att ingripa till stöd
för barn som far illa iir inte tillriickliga. I so<.:ialljänstlagens kapitd om
barnomsorgen uttrycks samhiillets ansvar att sö1ja for att harnen ges
möjlighet till t:n positiv ut ve..:kling. Föreningen anser all barnets riill l ill en
positiv utve<.:kling o<.:h till gynnsamma lcvnadsbetingclst:r hiir skrivas in
o<.:kst1 i l<1gstiftningt:n om vi1rd av underäriga. Dclla skulle vara utg:\ngsbarnets rätt i samhället stiirks i förhällandet till

punkten för samhiillets möjligheter od1 skyldigheter all ingripa för all
tillvarata barnens rätt i frirh~illande till vuxna. En si1dan utformning av
lagstiftningen skulle od.sti ha en attitydpt1verkande effekt.

Upp.rnlu

f,t11111111111

instämmer i all ingripande skall kunna ske pii Je av

utrcJningen angivna grunderna. Barnets rätt i samhiillet m;1sle emdlertid
förstiirkas. Det sker inte tillrii<.:kligt i förslaget. De möjligheter Slllll finns alt
ingrira lir inte tillriiddiga. Förutsiitlningarna i utredningens förslag iir
o<.:ksö beskrivna i negativa termer. I stiillet hör barnets riitt till en positiv
utveckling skrivas in i lagen och det bör J:i finnas möjlighet all ingripa om
Jenna riitt äventyras.
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\liisrerä.1· k.01111111111 framhäller att den lagstiftning som skall ersätta hl. a.
barnavärdslagen borde ptt ett blittre sätt iin den föreslagna tillvarata barnens rätt. Barnavfmlslagen kan i flera avseenden sägas övervägande sil\ pil
för:ildrarnas sida när del föreligger en intressenllltsiittning mellan dem och
barnen. Stl kan l. ex. barn. som har vistats flera [ir i fosterhem och där rotat
sig, mot sin vilja flyttas till föriildem/vfadnadshavaren om denne stl önskar. Kommunen har inga direkta förslag men vill peka pti vad som siigs i

*

förslaget till 6 kap. 19 föriildrahalken. Där framgar att nlimmlcn skall
kun, a förbjuda att ett barn. som inte lir omhiindertaget. flyttas fri111 fosterhemmet "om det föreligger risk som ej är ringa för skada pa harnets
kroppsliga eller sjiilsliga hälsa ... I L VU siigs om omhiindertagandets upphörande endast att "niir vård enligt denna lag ej längre hehiivs. skall den
förklaras avslutad". De behov man här syftar pä avser förhällandena i
föriildrahcmmet i de fall beslutet skett med stöd av

I~.

1mom.1.VU. Det

finns sälunda i lagen inget hänsynstagande till hur harnet funnit sig tillriitta
i fosterhemmet. Enligt kommunens mening vore det viirdefullt om de
värderingar som kommer 1ill uttryck i föriildrabalken liven finge gälla i den
hiir aktuella lagen .

Liinsstyrel.l'l'nw i Stockholms. Östergii1la11d.1· och .lii1111/a11ds lii11, JO
samt S1wige.1· socia!fi'irh1111d iir kritiska mot utredningens förslag att göra
lagens tillämpning beroende av om samtycke till värd föreligger eller inte.
Enligt vad lii11ss1vrd.1·1•11 i Stockholms lii11 anför har utredningen inte i
tillrlicklig utsträckning sett till barns behov och barns rätt. Barnet ses inte
som en sji.ilvs1ändig individ med egna rättigheter gentemot föräldrarnas
vilja och intressen. Förslaget innebär en förstärkning av foriildrarnas riitt
och rättssäkerhet lK'.h motsvarande inskränkning av barnets. Det lir t. ex.
anmiirkningsvärt att lagen skall tilHimpas först när samförsti111dslösningar
inte kan uppnits . .Ä.ven vid ett till synes mycket osäkert samtycke iir
si·tlcJc~ nämnden förhindrad all gi1 in med tvängsomhiindertagand..:. Detta
kan innehiira risker för barnet. Giillande riill f11iigger samhället en skyldighet att ingripa oavscll om fiiriildrarna samtycker eller ej. Uinsstyrclsen
anser att det pii samma sätt som nu mt1ste finnas bestlimmelser som
l'ffcktivt skyddar barnet eller den unge från gl1dtyckliga och för barnet
skadliga avbrott i vitrden. innan syftet med denna uppn~ttts . .Ä.ven lii11.1styrdsc11 i Ös1agii1/a11d.1 /ii11 anser att utredningen inte tillriickligt hcaktat
harns behov och barns rätt samt har ttbcropat i huvudsak samma skiil
hiirför som länsstyrelsen i Stockholms Hin.

Lii11sstyrd11·11 i .liimrlwllls /<in anser att det inte iir helt sjiilvklart att
bestiimmclserna om vi1rd utan samtycke av 11ndcri1rig skall samlas i en
siirskild lag. Om man ser p;t lagens funktion syftar LVLJ till att skydda
barnet mot sig självt eller mot oliimpliga föriildrar. Detta kan ses som en
tjänst gentemot barnet och borde hiinföras till socialtjhnstlagen. Om man
ser pi't de problemkategorier som ful!er inom LVU. stftr det klart att exakl
samma kategorier kan falla inom socialtjiinstlagen. Den enda egentliga
24
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skillnaden iir att i del första fallet har samtycke ej liimnals till behövlig
v;·m1. l )111 man slutligl'11 SL'r p;1 LVU-\;1rdL·ns innel1all lKh 11tformnin1,!.
finns bestiimmelserna hiirom redan med socialutredningens fiirslag inordnade i socialtjiinst l<t!!en. \kd en nagot mern st rikt redaktionell 11 ppdel ni ng
av soeialtjiinstlagen skulle det \'ara miijligt att lata L VL.l utgi.ira ~·tt siirskilt
kapitel i den lagen.
Social11tredningl'n har. anfiir liinsstyrclsen. med ;tll riitl. en restriktiv
instiillning till tvhnJ:!.. Fragan iir dod; om man inte med LVU har f:!iitt fiir
bngt. Man har tagit stor hiinsyn till föriildrarnas riitl. men har diirigcnom
triingt barnets riitt i bakgn111den. \fan far inte bortse fran att föriildrarnas
Ol'h barnets intressen intl' ni.idviindigtvis behöver sam111anfalla. Utredningen värnar om familjen och ser till hclhden 111en missar att la i beaktande
trygghet för barnet lich b;1rnets faktiska situation i en familj med kanske
stora problem. S(H.:ialtjiinstlagens I* skall sjlilvfallet vara tilllimplig iiven
bctriiffamle barnet. För att kunna tillgodose barnets sociala trygghet. sjiilvbestiimmanderäu m:h integritet. kan det ibland vara nödvhndigt all rikta
tvi"ir1g mot föriildrarna. Barnets biista mfiste alltid kllmma i första hand.
Enligt liinsstyrelsen fär del anses riktigt all LVU inte hcltii1·a anv~inJas
om behövlig viird kan ges pii annat siitt. Därmeu har utredningen mjukat
upp den stela systema!ik som priigiar Hv L. Man kan dliremol ha starka
betänkligheter mol att L VU inte fi\r användas om samly..:ke föreligger.
de\\a oavsett hur grava problemen är. Man kan t. ex. reka rt1 fall där
psykiskt störda föräldrar niira nog har misshandlat spiidbarn till

död~.

Om

föräldrarnas formella samtycke i dylika fall skulle ulgöra hinder mot
tvängsingripande. innebiir detla att de! frivillig! omhändenagna barnel inte
åtnjuter samma rättsskydd som ett barn omhiindertaget jiimlikt LVU.
Barnets visielseort far inre hemlighällas. och fosierforlildrarna har inga
möjlighe!er alt förhinJra att de biologiska föräldrarna vid ett oaviserat
besök helt enkelt tar det frivilligt placerade barnet frtm fosterhemmet.
Först mäste nämligen socialnämnden kontaktas och ta ställning till ett
eventuellt omedelbart omhändertagande. Innan delta hinner ske kan mycket ha hänt. Samma pniblem kan uppsH1 om de biologiska föräldrarna
dyker upp vid ett daghem eller skola där barnei vistas. Rent teoretisk!
skulle fosterföräldrarna/rersonalen kunna vägra barnets utlämnanJe med
hänvisning till den s. k. nödvärnsrätten i BrB kap. 24. Det är dock helt
orimligt att begära att barnets vårdare skall kunna göra sådana avvägningar
i det enskilda fallet.
Det är. fortsätter länsstyrelsen. egentligen inte i lagtexten fcle! ligger.
Med utgångspunkt frän den föreslagna lagtexten skulle man kunna resonera som

sa. att frivillig vård i vissa fall är orealislisk. trots formell! samtycke

och att behövlig vård således inte kan ges på annat sätt än genom LV U. Av
lagmotiven att döma har emellertid SU avsett att gå ett steg längre. SU
sätter således likhetstecken mellan "ej kan" och "ej samtycke'". Den enda
brasklappen som finns i SU :s resonemang finns i specialmolivcringen till
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2 ~ LVll. SU hehandlar diir det falkt all samtycke fiir-,t inte ges tiL·h
sncialniimnden gör ansökan 0111 I .V L-\'ard ht.is liinsrii11en. Om fiiriildrarn;1
d:i samtycker skall niimnden kunna aterkalla sin ansökan om san11yckL·1
befinns vara .. allvarligt )!rundat ... 1:::11 icke alf\·arligt gnindal s;1111tyL·ke
skulle sitlcdes inte hindra all t vangs\·i1rd kt1111mcr till ... iand. l'vhit hakgr11 nd
av de allvarliga situatione:· som LV l.i iir avso:dd all t iJJ;i111pas ra. fiird;illcr
det vara synnerligen angdiigct all lagmotiven far en klarare skri\'ninµ. Det
m~1ste ytterligare klargöras om LVU-\'i1rd i vissa situationer far tillgripas.
trots att formellt samtycke föreligger.
JO framhidlcr att en central fr;·1ga fiir tilliimpningL·n a\· LVU giillcr
hetydelsen av att samtyck\.! lämnas till den av sociaJn:imnden fiir1.:slagn;i
v!irden. Ehuru lagtexkn int1.: uttryckligen anger detta. framgar av ett llertal
uttalanden i betiinkandet alt man har förutsatt att lagen intL' '>f..all \·ara
tilhimplig om samtycke famnas ts. X77. 423 m.11. ). Lit vara all man menat
all endast samtycke som :ir allvarlil,!t !!rundat skulle tillmiitas denna hetydels1.: (s. 882). Hur niimnderna skall g{1 till viiga riir all göra h1.:dii111ni11g1.:n
av samtyckets allvar rednvisas Liock int1.:. Enligt JO:s 1111.:nin!! inger Lkt
starka betiinklight:ter att socialutredninf:!en har gjort tilliimpningen av I.Yl 1
helt beroende av om samtycke föreligger elkr ej. JO ser det ocbi1 som t:n
brist i betänkandet att denna rr;·,ga inte har blivit biittre helyst. Aven om
Jet ligger ett värde i all barnavan.lanue ~ltgiiruer kan f:!enomfilras i samförstilnu med for~i\drarna. s~1 kan man inte avvara möj\ighden för socialniimnLien att ga in med åtgärder meu tv~mg Lii1 fiirhitl\andena iir sadana all en
unuerarigs hälsa eller ut veckling iir i fara.
Det rikker emellertid inte med att niimnuen skal\ kunna initiera atgiiruer.
Den milste ocksä kunna genomföra dem unuer si"1 lf111g tiu som hehövs för
att hjföpa den unge och garantera honom stabila. tillfrcdsstiillande förh~tl
landen. Det planlagda. bngsiktiga hehandlingsarbetet iir mycket viktigt.
Det är just hlir som utredningsrörslaget har sin svaghet. Man har bortsett
frän situationen att foriildrarna kan tlinka sig att for en kortare tid samtycka till omhiindertagande av barnet men stiilla sig avvisande till att
omhändertagandet ska\\ ptigtl sit !:mg tiu som lir sakligt motiverat av behandlingskä\. Man har ocksh bortsett rr;111 Lie talrika fall di1 foriildrarna till
en början samtycker men sedan iindrar sig och vill ha tillbaka sitt barn.
Man har inte heller beaktat de situationer där fiiriildrarna vid upprepade
tillfällen frivilligt överlämnar ett barn till fosterhem för att strax diirefter ta
det tillbaka. Gemensamt för alla dessa fall iir att sot:ialnämnden med
utredningens förslag inte kan inleda ett omhiinuertagande enligt LV U.
Nämnden kan inte heller garantera att barnet för en viilplanerad och
långsiktig vttrd. Vidare blir nämnden i stor utstriickning beroende av föräldrarna vid sin planering för barnet och detta även i sftdana fall Liiir barnet
har blivit utsatt för misshandel eller grov vanvärd i hemmet.
Det anförda talar enligt JO:s mening för att det skulle vara myl'ket
olyckligt. om man genomförde e\I system cHir lämnat samtycke ovillkorli-
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.-;kulle fo till följd all v;inl enlig! LVU inte kunde komma till stiind.
Fiin;ligger s~1dana fönit~iillningar som heskrivs i 1 ~ l .VU bör samh:ilkt

!!Cll

intt: avhiinda sig mii_ilighctcn 01.:h riitten all inskrida med hlngsiktig hjiilp för
all skydda en underarig som far illa. Den risken

urr.~t:ir

om man avstf1r

fri1n en hcstiimmclse av innehiill all viird enligt lagL'll kan beslutas oberocndc av sam1yckc.
lkt iir enligt S1·aig1·.1 .111ci11(li'irh111ul tveksamt om inte sncialutrt'dningcn
har drivit frivillighctslinjc11 fiir bngt. Nuv;iramle lagar ger sarnhiilkt en
skyldighet all ingripa. Enligt utredningens förslag kan omhi.rnder\agande
ske endast niir samty.:kc inlc föreligger. lk11a kan i vissa fall komma all
s1;1 i nwlsiittning till det övergrirande m~1lct om trygghet nilr det gilller
barnet dler den ungL'. Om niimligcn sv{1ra missförhällanden. cxernpelvis
barnmisshandel. föreligger mcn föriildrarna samtycker till en plaeering
utom hemmet. aktualiseras vid hesl111et om v;'\rd över huvud taget inte
:itgiirdcr med stöd av \iirskilda lagen (s. 422 hetiinkanuet). Föriildrarna kan
dit i princip niir som helst avbryta varden genom att ta hem barnet med dc
risker detta medför hl. a. genom onödiga och pi'1frestandc omnyt1ningar.
Fiiriildrama har ofta i de hiir aktuella fallen inte den stabilitet och mognad.
som krävs för att de skall kunna hi1lla triiffade överenskommdser om
barnets vfad enligt en av dem frän hö1jan accepterad bchandlingsplan.
Socialförbundet anser alt lagbestämmelser måste finnas. som möjliggör för
samhiillet att effektivt skydda barnet eller den unge från godtyckliga avbrott innan syftet med en placering uppnåtts. Samhället far inte acceptera
att hänsyn till foriildrarnas vilja siitts före barnets eller den unges rätt till
skydd och trygghet.
Bland de övriga som yrtral sig över socialutredningens förslag i denna del
märks S1·e11ska .fi"ir1•11i11ge11 Fir h11mpsvki111ri.1·/..a kurmorer, som framhåller
att i vissa grava fall hör möjlighet till t vängsomhiindertagande föreligga.
~iven om föräldrarna samlycker till åtgärden. Om föräldrarnas samlyckc i
dessa fall skulle förhindra tvångsmässig värd, innebär detta att det frivilligt
omhändertagna barnet inte åtnjuter samma rältsskydd som det barn som
ben:ds vård med stöd av den särskilda lagen.
Några remissinstanser har. utan erinran mot utredningens förslag. tagit

*

upp fragan om samtyckets form. JK anser att i 1 i lagen bör framgå att
förutsättningen för lagens tillämpning är att samtycke till vftrden inte
föreligger. Även /ä11.1·s1yre/se11 i Jiinkc)fjings liin ifrågasätter om inte i
lagtexten bör införas bestämmelse om på vilket sätt - skriftlig! - samtyckesförklaring skall lämnas.

Juridiska fak11/1ets11äm11de11 dd Uppsu/a 1111i\·ersite1 ställer sig bakom
socialutredningens syn på att vården skall baseras på samtycke men understryker att det då vore angeläget att precisera de krav som bör ställas på en
dylik viljeförklaring i fråga om avgivarens behörighet och förutsättningar
samt beträffanJe form, innehåll och möjlighet till återkallelse. Enligt fakultetsnämndens mening kan avsaknaden av dylika bestämningar leda till
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Lunds 1111i1·ersitel föresHir att uttryckliga fön:skrifter skall ges om vem som
iir behörig att liimna samtycke. om samtyckets form. om samtyckets
innehåll och om möjligheterna att fiterkalla ett givet samtycke.

2.2 Förutsättningar för vård
Flertalet av de rcmissinstanscr som har yttrat sig över förslaget till LVL;
har tillstyrkt eller Himnat utan erinran de förutsättningar som utredningen
har angett i I ~ i lagen för att bereda viinl. Till dem Sl1m inte har haft niigot
att erinra mot förslagct hör stil11nda Kommunförbundet liksom LO. TCO
m:h SACO/SR.

Ka111marrii11rn i Giitehori; biträder den av utredningen redovisadc uppfattningen all samhällsskyddet inte för utgöra skiil för tvrmgsingripandc.
Det får. anför kammarrätten. inte varn en angeHigenhet för socialvärden att
tillgodose samhiillsskyddet. Kammarrätten har irite hcller nf1gol all erinra

*

mot utformningen av I i lagförslaget. Den forh:'illandevis utförliga spedalmotiveringen bör enligt kammarriittcns mening i hög grad kunna underlälla tolkningen av paragrafen. Även /..a111111arrii11e11 i S1111dsral/ anser att
de förutsättningar som redovisas i I* för lagens tilliirnpning iir godtagbara.
En förutsiittning för att de skall leda till en likformig och iindam~1lscnlig
tilllämpning iir emellertid att innebörden av si1dana begrepp som '"behövlig
värd'" och '"fara för liv och hälsa .. klarfaggs. Enligt kammarriittens mening
bör sf1dana klarhigganden göras motivviigcn under det fortsatta lagstiftningsarbctet.

Sn•riRcs so<'ionomcrs ri/...1fi.irb1111d instiimmer i utredningens förslag vad
gäller förutsättningarna för samhällets ingripanden med tviing och tillstyrker formuleringen av I

*i förslaget. Förbundet delar ocksi\ utredningens

uppfattning all samhällsskyddct bör avvisas som skäl för vi\rd utan samtycke.
Nägra Hinsstyrelser iir kritiska till förslaget.

Lii11ss1yrdl"l'11 i K11/11111r /iin ifri1gasiittcr riktigheten i att samh;illsskyddct
helt utgår som grund for ingripande. Linsstyrclscn anser att man i iirende
där l vängsingripandc diskuteras även skall ha möjlighet att väga in behovet
av exempelvis skydd för familjemedlemmars kroppsliga och andliga hiilsa.

Uinsstyrelsl'll i Kro110/}('rgs liin anser att samhiillet - i det fall att
tvf111gsi1tgiirder mot vuxna missbrukare saknas inom Sl)Cialtjlinsten - mäste kunna ingripa p~t ett tidigt stadium mol ungdom som visar tendenser att
skada sig gt·nom sitt eget hctt:ende. dvs. redan dfi fara föreligger för den
unges hiilsa och utvcckling. Detta bör komma till uttryck i lagtexten genom
att ordet '"allvarligt'" i I* 2 p. utgiir. Inte heller /ii11ss1vrds1·11 i Kris1ia11-

stads hin anser det tillfrcdssti\llande all i lagen använda tvä skilda farorekvisit. Risk föreligger för att rekvisitet '"allvarlig fara .. kan fö till följd att
befogade ingripanden fördröjs eller underläts.
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lkn filn:slag11a lvdelsen a\ I~ 1 r. lir enlig1 /1i11.11nrl'i.11·11 i ,\/11/111ii/111.1
lii11 inte 1illfredsstiillande. Sammaust:illd med 2 r. sy11e-; den ge intrvd; av
all fiirutsiillningarna for ingriramk skulle vara lindrigare :in i nuvarande
~al

25

BvL. vilket inte torde ha varit avsett. I vart fall hör i I p. liks11m i 2 r.

anges all foran fiir harncl .-.kall var;1 allvarlig. Del iir viktigt att lagen
innehttller en rh.1ggrann pre~·isering av de jmidiska hetingclserna for ingripande.

l.ii11ss1Yrl'ise11 i llullu11d.1 liin framhaller all del finns risk fiir att t>rden
"allvarlig fara .. i I ~ 2 p. medför alt den föreslagna hestiimmelsen tlllkas
mer restriktivt

~in

sum har avsetts. framför allt heruemk r;1 jiimfiireben

med I p. Linsstyrehen fiircsliir att unlct allv;irlig utg:ir nch ersiitts med elf
ullalande all lagrummet avses hli tilfömpat i samma situationer som nu
ange-. i 25 ~bl BvL.
Slutligen kan niimnas all <)1'<'/"l'af,11m11S ri/...1:J("irlw11d anser all 1 ~ 2 "'eller
annat jämförbart beteende·· iir för vai;t formulerat ti.:h liimnar utrymme för
godtycke och diirmed riiltsllsiikerhet. Samma mening framfi.irs av Ls/..i/s111f..01111111111.

1w

2.3 Åldersgränser
Suci11/111r1•d11ingl'l1 föreslilr en absolut ;lldcrsgriins vid 18

~ir

för lagens

tilbmpning. Det innebiir att viird med stöd av lagen inte kan beslutas efter
det att den unge har fyllt 18 i'lr och all v~ird som har beslutats dessförinnan
skall uprhöra senast di'i den unge niir denna alder.
Remissinstanserna har framfört olika meningar i frt1gan om :1IJersgriinscrna. Bland de remissinstanser som har tillstyrkt utredningens fi_ip;(ag eller
lämnat detta utan erinran miirks J..a111111arrii1le11 i Giitehorg. n~1gra fansstyrelser. däribland lii11ss1rrd.H'll i Giiteburgs oclr Bol111s lii11. nagra kommuner. tHiribland Giitehorg.1· och Uppsala /..0111111111H''" LO. SACO/SR. som
anser att df1 den unge fyller I~ f1r bör formerna för f1tgärd omrrövas.

S 1·erige.1· socic1111 >lllcr.1· ri/.. .1:f i"irh111ul. S 1·erige.1 .11 wi1 >lll lll(/iirh1111d. S 1'<'11.l'f.. a
lii/..arfi"irh1111det. S1·rns/..a /ii/..11resii//s/..11pet, :\'yf..1alretsrörels1·11s l111Hl.\fi"irh11ntl, S1·1'1/.\"All 11_1"/..!l'rhel.l'l"1ird1:fi"irh11111kt. Rild:/iirh1111de1.fi"ir lu"iil11 1/1 /ii/..e111cdd.rn1isshm/..are samt Ö1·er1"11/..amas ri/...1:fi"irh1111d.
RA har frt111 rrincipicll synpunkt ingen erinran mot den föreslagna [ildcrsgr~inscn

som

överensst~immer

med vad som redan gäller i Finland och

Danmark. Det iir. anför RÅ. onekligen konsekvent och följdriktigt att
r_nöjligheterna till tv~rngsingrirande beträffande harn m:h ungdom ansluter
till föräldrabalkens regler om värdnad och omyndighet. Ell genomförande
av förslaget kommer dock alt leda till väsentligt minskade möjligheter för
socialtjänsten att bistii unga missbrukare i tildern 18- 19 ~ir. som inte .själva
vill underkasta sig vård. I denna ;·i1dersgrupr ;ir brollsligheten och i'lterfallsfrekvensen stor. Förslaget innebär dtiri't1r med niidvtindighet att en
stor del av denna grupp kommer att drabbas av rtiföljder - ofta av
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frihetsberövande natur - i kriminalvårdens regi. Enligt S1·ee1 l1<'1·rii11 kan
förslaget komma att fä svära följder för de ungdomar över 18 är som
mognar sent och som därför har stort behov av socialtjiinslens insatser.
Utredningens förslag medför betydande risker for att ett stort antal värdbehövande ungdomar i äldersgruppen 18-20 ttr. som skulle kunna tas om
hand inom sm:ialvt\rdcn, framdeles kommer att

överlämna~

till antingen

sluten psykiatrisk vtml eller kriminalv~'ird. Lagen om here<landt· av sluten
psykiatrisk vt\.rd ger dessutom möjligheter till ingripande först niir missbruket har blivit avancerat m:h redan givit svt\.ra skador. vilket är särskilt
olyckligt i frtiga om ungdomar. Rik1polis.11vrd.1·e11 anför att lagförslaget kan
komma att medföra att domstolarna anst:r sig inte höra döma framför allt
personer i Mdersskiktet 18-20 ar till vard inom sm:ialtjiinsten. eftersom
det inte längre finns garantier för all iindamålsenliga t11gärder kommer till
ständ för den unges tillriittaförande. Enligt styrelsens mening innebiir delta
en allvarlig risk för att personer i dessa åldersgrupper i stället kan komma
att bl·handlas inom kriminalvården.
Åtskilliga remissinstanser har anse!l alt som gräns för besltll om värd
med stöd av lagen hör gälla en [tidersgräns vid 18 1tr. men att möjlighet bör
finnas att avsluta vard som har piihörjats dessförinnan. Sälunda ansluter
sig /.;rirni11a/rtlrdsstyrelse11 till ulre<lningens förslag att titgärd enligt den
föreslagna lagen inte for beslutas beträffande den ~om har fyllt 18 är.
Däremot finner styrelsen det oac1:ep1abelt att behandling. som har beslutats och måhända framgtingsrikl p[1bö1jats. automatiskt och utan avseende
pä behandlingsbehovet måste avbrytas den dag den unge fyller 18 år.
Även socia/.1·1yrd.H'11 anser att värd som har påbörjats innan 18 ~1rs ttlder
skall kunna fortsätta. dock längst till dess den unge fyller ::!O i1r. J.iin.1·s1yr1•fsen i l\ronohergs, l\11/11111r, Blekinge. \'iir111fa11ds och Viislemorrlands hin
anst:r ocksi1 att vt1rden bör kunna fortsiitta efter det den unge har fyllt 18
Det förefaller i princip vara riktigt. anför lii11.1sryrdse11 i J1i111rlwuls län,
att L VU slutar där myndighels~tldern börjar. Om utredningens förslag
träder i kraft mi1ste man dock uppmiirksamma risken för övervältring pä
kriminalvården och den psykiatriska vMdcn. Det kan emellertid ifn'\gasiirtas om int~ varden i vissa fall borde kunna m fortsätta d'tt:r fyllda 18 t\r.
Delta skulle emellertid kunna leda till orimligheter. eftersom SU s?1 starkt
hängt upp LVU på samtycke eller ej. Om man har tvi1 ungdomar under 18
är. bada med samma sv[ira problem. skulle dt:n som samtycker till vi\rd
kunna undvika LVLJ och därmt:d bli "'fri'" efter fylldtt IX t\r. Om emellertid
LVU görs mera oberoende av samtycket. skulle del kunna innebära vissa
fördelar att L VU finge fort sälta efter fyllda 18 f1r. Detta stiimmer för övrigt
väl överens med den av SU föreslagna kontinuiteten i behandlingen. Man
kan inte bortse från att en ungdoms mognad inte alltid motsvaras av
dennes faktiska ålder.
ltta/1116 /.;01111111111 anser ockst1 att v{1rd som har bcslutah och p<\börjats
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före det att den unge har fyllt 18 ar skall kunna fortslilta. Vardcn skall dock
i S:1dan1 fall avshllas senast sex miinader efter uppni1dd 18 [1rs iilder. Flera
andra i--Pn1m111K'r anser 01:ks;1 att vitrden sk;tll kunna forts:itta efter det den
unge har fyllt 18 ar. Ett p<1r k11m111uner har ansett att det biir giilla en
tidsgriins om sex m;mader fiir den fortsatta v;1rden.
JO anför all han i li"het med flera reservanter i utredningen klinner
be1:inl-;ligheter inför försl<1ge1 att v:1rden skall upphöra senas\ nlir den
under;'1rige fyller IX ar. Man kan visserligen anföra starka pri1Kipiella s"lil
i'ör all ingripamle med stöd av L VU inte biir kunna göras nwt myndiga
personer . .10 anser emellertid att man biir skilja p<i föll niir friigan om
ingripande uppkommer efter det att den unge h<ll' fyllt IX i1r oeh fall

n~1r

behandling piigi1r och den unge blir myndig under behandling:-1iden. I det
senare fallet anser JO att överviig;mde s"iil talar för alt den inledda behandlingen eller v;mlen bör fa slutföras. Atgiirdssystemet betriiffande de
unga lagövertrlidarna kommer annars i stor utstrii..:kning att siittas ur spel.
Detta giiller inte bara ungdomar som har fyllt IX ;ir. utan liven dem som
n~irmar

sig I X-~ll'siildern och s1ll11 enligt nuvarande regler i allmiinhet över-

famnas till v;'1rd enligt barnavärdslagen. Aldersgdinsen mi·iste ~iven ses i
samband med andra av socialutredningen föreslagna regler om unga lagöverträdare. Till en början kan n:imnas den till tre mänader maximerade
behandlingstiden. vilken
grund av rymningar

l).

ber~iknas

utan hänsyn till avhrutt i

v;'lrd~'n

pii

dyl. Enligt den föreslagna lydelsen av 38 kap. 2 ~

bro1tshal"en kommer det vidare knappast alt vara möjligt alt föriindra
pMöljden av det skälet att viirdtiden giir ut under det att den unge iir
avviken och ny·u värdbeslut diirefter inte kan erhiillas. Dessa regler kommer tillsammans troligen att verka i den riktningen all säväl aklagare som
domstolar kommer alt bli mera tveksamma mot att överlämna äldre tonilringar till v{ll'd inom so..:ialtjänsten.
7CO har i sill remissyttrande förutsatt att viirden i vissa fall skall kunna
fortsätla :i ven efter det att den unge har fyllt IX är. dock längst till dess den
unge fyller 20 år. Även S1·c11s/.:.a /..01111111111al(iii11stc111a11111!fi'irhu11de1, Arhc1.\0l'llrt:fiircning<'n och S1·erig<'s.f'ri1·1lri/.,·(iii11s1emii11 har redovisat denna
uppfattning.
Flera rcmissinstanser har också ansett att åldersgränsen för lagens tilllämpning hör vara 20 är.

Ka11111wrrii11c11 i Su111hra/l framhi'tller alt socialutredningens förslag innehär att det hehov av värd utan samtycke som kan finnas för ungdomar i
äldersgruppen 18-20 ar endast kan tillgodoses med stöd av lagen om
beredande av sluten psykiatrisk värd i vissa fall (LSPV). Kammarrätten
kan inte dela den sti\ndpunkten och anför bl. a. följande.
Som utredningen framMller i annat sammanhang skall LSPV fortfarande vara en medicinsk vårdlag. Om förutsättningarna för värd enligt LSPV
ej är uppfyllda och den unge ej heller kan beredas vård inom kriminalvår-
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dens ram rinns 1.kl i111e n<1gra m(i_;lighder all 1.iheniemk av <.,;tlllly..:ke
hL:rcda den 11nge v;'1rd. DL'lla mi1sll' slllll kammarr:itlL'll s.:r det inneh:ira all
det skapas en rcslgrupp av unga. '>1.>rn för all de skall \...11nna hneda-, \;in\.
masll' ge sitt samlvc\...e 1ill \·;mkn. 1:nl'r-,om dl'! intl' l..a11 antas ;111 dl'nna
grnpp iir vardn101ivnad i hiigrL' grad iin n;1go11 annan grnpp finn-. ankd11ing
fiirUhL' all det med 111rcdningcn'> riirslag kommn all finnas l'll grnpp IX
~(J-;iri11gar Sl.llll helt heriivas miijlignetcn allra <1del..va1 vard. Som i..OllllllL'I'
all beröras Hingrc fram a1N.:r l..anH11arr:ittcn all vanl enligt I .SI'\! illll'
heller iir nitgol g11Lhaghart alternativ frim dl'll -,y11p11nktcn att dl'nna lag intl'
ger samma rli11s<iknhdsgaran1icr som cn 1.h1mslolspriivning. lkl finns
ocJ...sil anledning all hefara all cn stor del av den al..111ella gruppL'n n1cd
111redningens förslag kan kom111a alt göras till fiiremal for l..riminalvardandl'
i11g:irder i s!iillel fiir -.m:iala a1g:irder av a11nal slag. Kammarriilten vill
sitl11nda fiirorda all ;tldersgriinsen ~(I ar fiir vi1rd utan samlyL·kL· hchitlls i
den h;ir aktuella lag.sliftningl'n i varjc fall om det inte skapas miijlighctl'r all
utan samtn:ke la om hand v11xna missbr11i..<1re av hl'rocnddramkallandc
mcdel.
U!rl'dningl'n fiirl'sli1r ocksi1 all vard ll!an -.amrycke sl..all t1pphiira niir
den 11nge fyller IX ;1r. Effeklen av della 11irde bli all ans(ikan 1.ir11 ,·:1rd ej
giirs om den unge ligger n;ira ll'-<ll"sgriinsen. En viird -,pm upphiir n;isl<tn
omcdelhart eftl'r hcsl!l\et torde komma all hel rak tas s1.1111 meningslös och
iignad all nwtvcrka miijligheter 1ill el\ fortsall vardarlx·te pit frivilligheten'
grund. Kammarriil len fiireslar diirfiir all el l V<trdhcsl ut som grll ndar sig p<t
den underarige-, helccndc skall fä slutfiiras iivcn om aldersgriin~L'n passerat<;.
HRA ansluter sig principiellt till all itldersgriinsen siitts vid myndighetsaldern. Med denna utgiingspunkl hör dock lagen utformas sfi alt vard som
beslutas t)ch pi1hö1ja-, före 18-itrs<'tldern far slutföras oaktat den unge fyller
18 :1r. Möjligheten all genom ingripande utan samtycke skapa fiirutsiitlningar för for1sa11 frivillig v<·1rd hör finnas iiven för de unga som strax
uppnltr myndighelsäldern. HRÅ framhäller emellertid all det finns anledning alt befara all ett genomförande av förslaget kan leda till en iiverstriimning till kriminalvi1rden av i första hand unga v!trdbchiivande lagövcr\rädare. P~1 grund av dessa ungas kriminella belastning och med hlinsyn 1ill pMöljdssystemets begränsning kan flera av dem komma all adiimas
frihctsstraff. Detta iir enligt RRÅ.:s förmenande ingen önskvärd 111 veckling.
även om flera av dessa unga redan i dag ;ir ht:rövade friheten inom harnaoch ungdomsvtirden. RRA avstyrkcr &trför all Sl.l:s förslag om en sänkning av äldersgriinsen genomförs f. n. En s~idan sänkning. som BRA i och
för sig av principiella skäl ställer sig bakom. bör komma till sttmd fiirst niir
pMöljdssystemet är sfi differentierat all ett överförande av unga lagöverträdare till kriminalvården inte behöver innehtira. all de där hlir föremi1I för
mer ingripande titgärder iin vad som r. n. sker inom ramen för BvL.
Lii11sstyrels1'11 i Stoc/..lw/111.1 liin framhitllcr alt i och med all utredningen
inte har föreslagit någon möjlighet till tvångsvftrd av vuxna inom sociallagstiflningen kommer ingripande med t v;'.'mg mot ungdomar i äldersgruppen
18- 20 år all endast kunna ske enligt LSPV och BrB. om förutsättningar
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hiirför föreligger. Utredningens förslag iir klart otillfredsstiillandc. Det kan
enligt Hinsstyrclsens mening inte ;rn~es tillu1dligt all slora nu giillandc 20firsgriins utan all erbjuda n[~ra alkkvata vi1rdformer i stiillet.
Probkrnungdomar har. framhtiller lii11ss1yrd.1c11 i Jii11/...ii/>i11g.1 /ii11. s1H11
regel en Hlng mognadsperiod m:h kan behöva s111:ialtjiinstcns sti.i<l iivcn
efter fyllda 18 t1r. Länsstyrelsen flirnrdar diirfi.ir all nuvarande 2lk1rsgriins
hihehälls eller al I i vaijc fall möjlighet ges all oavsett om den unge har
uppnt11t 18 [trs ttlder slutföra värd som har hesl11tats och rt1hii1jab dcssfiirinnan . .Även liins.11yrcl.1<'ll i /\ri.11it111.11ml.r /ii11 anser att :1ldcrsgr:insen bör
fast stiilla!'> till 20 ~tr.
Om inte möjlighet öppnas all bereda vuxna missbrukare vtird i enlighet
med utredningens alternativförslag bör. anser lii11.1s1yrds('I/ i Mal111ii/111.1·
liin, den övre Mdersgränsen i de fall som avses i I* 2 r. LVU utstriiåas till

20 är i likhet med vad som nu gäller enligt 25 *bl BvL för unga missbrukare
och lagövertriidare. Niir det finns särskilda skiil bör s!ilcdes 18- m:h 19tiringar kunna beredas van! utan samtycke med stöd av den sociala vltrdlagstiftningen. Motiv för en sädan tilHimpning bör vara bristande mognad
eller all ett föreliggande vardbehov bättre kan tillgodoses inom socialtjiinstens ram än annorstädes. Vidare anser Hinsstyrelsen att värd som har
beslutats innan den unge har fyllt 18 är bör kunna slutföras. Det kan annars
befaras att lagen inte tilHimras för nu avsedda ungdomar i slutet av 17årsåldern.
Lii11s.1·1yrdse11 i Skarahorg.1 liin anser all socialutredningen inte har
angett tillräckliga skäl för en absolut gräns för lagens tillämrning vid 18 ar.
En sådan åldersgräns kan medföra att ungdomar i ftldern 18-19 år inte
kommer alt överlämnas av domstol för vård enligt sociallagstiftningen.
Detta kan medföra olyckliga konsekvenser för den unge. Länsstyrelsen
anser att frågan om åldersgränsen inom lagstiftningen i vid bemärkelse hör
bli föremål för utredning och närmare överväganden. Även lii11sstyrdsc11 i
Örehru /iin anser att frågan om åldersgränsen bör övervägas ytterligare.
Liinsstyrelsen i Giivlchorgs /iin framhåller att avsaknaden av möjligheten att med tvång ingripa mot ungdomar i åldern 18-20 år innebär all
socialtjänsten uvhänder sig förmägan att hjälpa dåligt motiverade ungdomar. vilket kan komma att medföra att den unge lämnas utan hjälp. Denna
svaghet i utredningens förslag markeras än mer genom att övervakningsinstitutet föreslås upphöra. Den föreslagna åldersgränsen kan komma att
leda till en överströmning till kriminalvården. Länsstyrelsen påtalar behovet av att även ungdomar i åldern 18-20 ar bör kunna beredas vård utan
samtycke. I konsekvens härmed föreslår länsstyrelsen att lagen bygger på
ett annat begrepp än underårig.
Enligt u11gdomsfii11gelseu1red11i11gens mening kommer ett avskaffande
av BvL:s möjligheter till tvångsingripanden inom åldersgruppen 18-20 är
att leda till att ungdomar, som enligt nuvarande ordning kan undgå frihetsberövande påföljd inom kriminalvården, i fortsättningen kommer att dö-
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mas till sådan rMöljd od1 d;'1 i allmiinhet fangelse. Den grurr som diirigenom kan komma i fräga för klientöverfiiring iir inte obetydlig. För tir 1975
överlämnades för vård eller meddelades beslut om l1talseftergift i ca 900
fall. Hela ungdPmsvfirdsskokklientelet uppgick vid utgfmgen av ~ir 1975 till
922 personer. varav 469 var föremrd för värd inom skola. Av dem som
vårdades inom skola hade 199 fyllt 18 är. Socialutredningens förslag kan fä
till följd att flertalet av de ungdomar över 18 fir, som enligt nuvarande
ordning blir föremål för v{ml i ungdomsviin.lsskola och en stor del av dem
som omhändertas för samhiillsvf1rd i annan form, kommer att överföras till
kriminalvi\rden.
Frihetsberövande pli grundval av straftlagstiftning betraktas som allvarligare och mer ingripande iin t1tgiird enligt Bv L. Frihetsberövande far i
allmiinhet liingre varaktighet när piifiiljden bestiims till fängelse eller ungdomsfiingelse. Ett avskaffande av möjligheterna till lv{mgsingripande enligt Bvl kommer stiledes all leda till p[1tagliga försiimringar för flertalet av
dem som berörs av en siidan reform.
Ungdomsf:in)!elseutn:Jningen anser diirför att ett gennmförarn.lc av socialutredningens förslag mi1ste samordnas med s{1dana iindringar i straftlagstiftningen all frihetsstraffför ungdomar kan undvikas i större utstriickning
än som f. n. är fallet. Förslag till stidana ändringar lämnas av ungdomsfiingelseutredningen. Den av socialutredningen förutsedda klientöverföringen
ställer krav pä ökade resurser men nilgra beräkningar av cl! st1dant resurstillskoll har inte gjorts.
A.'om111111(fi'irh1111de1 och La11d.1·1i11~.1:fi'irb1111dc1 framhäller all för vissa
ungdomar i i1ldcrn 18 - 20 ~ir är del klart negativt all överföras frim social-

tjänsten till sluten psykiatrisk vfm! eller kriminalviird_ vilket kan bli följden
av utredningens förslag. Kommunförbundet anser diirför att möjlighet bör
finnas alt liven för dessa ungdomar kunna besluta om vMd utan samtycke
eller åtminstone att kunna fortsiilla ett redan genomfört omhiindertagande
efter 18-;lrsdagen.
En anknytning till myndighetsiddern kan i princir anses rimlig men bör
inte godtas. då starka skiil motiverar en högre iddersgriins anser Stoc/../10/ms /..01111111111. Det finns m:ksi1 mycket starka skiil för tillämpning av
högre iildersgräns niir det gäller vi1rd och behandling av ungdomar med
misshruksproblcrn. Ett hetydelscfullt skiil iir, anser kommum:n. att SL1cialutredningen inte har föreslagit n~tgon adek val vt1rdform utan den enskildes
samtycke för de~sa unga missbrukare. Utredningen har ansett att LSPV
kan tillgodose behovet. Det iir emellertid klart olämpligt att vårda unga.
oftast socialt eller emotionellt omogna och sf1lcdes iinnu formbara missbrukare. tillsammans med vuxna psykiskt sjuka p[1 slutna avdelningar. Ett
annat tungt viigande skiil är alt en absolut 18-iirsgriins omöjliggiir fullföljande av en rlanerad v[1rd utöver denna griins. samt att man har anledning
alt förmoda all endast undantagsvis det kommer att lyckas all motivera de
ungdomar det hiir gliller till fortsatt frivillig vard. En negativ konsekvens
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av en fixering till flldersgriinsen 18 iir ka111Kks;·1 hli att v;inl nch hehandling
av 17-iiringar i mänga fall kommer att undcrlätas. Slutligen framhiills i
yttrandet att det i nuvarande liigc skulle vara inhumant nwt de unga
lagövertriidarna i aldrarna 18-19 i·1r som ofta samtidigt iir misshrukare att
ta hort möjligheten att bereda dem vi1rd, liven om de sjiilva av höjer sa dan
viird. M!mga av dessa ungdomar - med svara snciala hamlikarr - iir inte
mottagliga för erhjudanden om frivilliga insatser 11ch riskerar att hamna i
ett Higc. diir v{trd och hehandling aldrig knmmer till stimd. Flirl'ningl'll
S1·1Tif.:l'.1 sucialclll'.fi'r redovisar samma urrfattning.

Även andra kommuner anser att äldersgriinsen bör vara 20 {1r. ]·far kan
nlimnas

//11/111.1·1ai/.1

/..111111111111 som anser att den som har fyllt 18 men inte 20

ill" hör, om slirskilda skiil fiireligger. kunna beredas viinl pi"1 grunder som
utredningen i iivrigt har angivit för underill"ig .

.'frl'l"igcs socia!fi.irh1111cl anser att det finns mycket starka sklil för tillfamrning av högre äldersgräns niir det giiller viinl och behandling av
ungdomar med misshruksprohlcm. Ett mycket betydelsi.:fullt sbl lir all
socialutredningen inte har föreslagit n~1gon adekvat vardform utan den
enskildes samtycl-.e för dessa unga misshrukare. Socialutredningen har
niimligen ansett att LSPV kan tillgodose behovet. Socialfiirhundet anser
att det är klart oHimrligt att van.la unga. oftast so1:ialt elkr emotionellt
nmogna misshrukare. tillsammans med vuxna rsykiskt sjuka r;1 psvkiat risl-.a vimlavdelningar. Ett annat tungt viigandc skiil iir att en ahsnlut 18ilrsgriins omiijliggör rullgörande av en rlanerad värd utöver denna gr;ifö.
En negativ konsekvens av en fixering till ;tldersgriinsen 18 <'tr kan hli att
vitrd och behandling av 17-:iringar i

m~111ga

fall kommer att

umkrlata~.

Fiire11i11g1•11 S1·1'rigcsfi"il"im/.1·1;ii11s11·111(i11 anser att e11 absolut l 8-i1rsgriins

är olycklig eftersom en sädan griins förmodligen leder till en iil-.ning a\
kriminalvilnlande rMöljdcr för unga i aldern 18-20 f1r. Det mi"tste ;iv.:n te
sig lllyckligl att avbryta rag<tende iltgiirder irwm s11..:ialtjiinsten ri.ir all
n<1gon har urrnr1tt en viss alder. Socialvi1rden har i dag hehandlingsresurser o..:h k11nskarerna om ungdomarna i de aktuella itldrarna. Det iir
därför enligt föreningens mening oansvarigt all ink till fullo la klmseJ..vensen av detta och iiven det direkta ansvaret för ungdomsgrurren. Genl.Hll
att skjuta fransig ansvaret urrnas sann11lik1 endast en mer besviirande och
t"örvirrandc situation för dessa ungdomar. som sannolikt iir mer intresserade av i"1tgiirderna iin vem som heslutar
Ri/...1ji"irh1111d1·1

lllll

111" .fi"iriildr1(ti"irl'11i11gar

dem.

11101 11ar/..01d11 IRFM !\'i framhitllcr

att de flesta ungdomar som i dag omhändertas rör sarnhiillsvi1rd lwr missbruksprohlem i nilgon form. Enligt RFM N :s erfarenhet hötjar de svill"a
rrnhlcmen for misshrul-.ande ungdomar alt hora sig först urrat IX ars
i1lder. Det tar tid att utvecJ..la ett missbruk od1 utslagningen sker gradvis.
Mimga ungdnmar i en ~v;·1r livssituation kan i dag nits av BvL och dt·ss - i
förh;1llande till andra vi1rdlagar - goda möjligheter till varierande former
av vard.
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Om sm:ialulredningens förslag går igenom kommer endast 1vt1 allernaliv
finnas för misshrukande ungdomar - frivillig vård eller vistelser pä fängelser oc:h mentalsjukhus. RFMN anser att den frivilliga värden skall byggas
Ul. En bra frivillig vård leder till en större vilja att ta emot hjälp och lill

mindre tvängsomhlindertaganden. Att frivilligt söka vi'ird - och framför
allt att fullfölja vårdprrn:essen - kräver sjiilvtillit. livserfarenhet oc:h en
vision om ett nytt och bättre liv. RFMN :s erfarenhel är att mi111ga unga
misshrukare varken har sjiilvtillit eller framtidstro nog för att bryta den
snabht växande onda cirkel de hamnat i. RFMN tror därför att majoriteten
av dessa ungdomar - om socialutredningens förslag gär igenom - kommer
att hänvisas till ett fortsatt planlöst irrande i sin missbruksmiljö. avbrutet
av lika planlösa vistelscr pi1 frivilliga behandlingsenheter. hliktcn. f1ingelser och mentalsjukhus. RFMN ser med oro fram emol delta. RFMN anser
i stiillet att ttldern för omhiinderlagande enligt BvL skall höjas till 23 ar.
Vidare mt1ste de ungdomar som har omhändertagits för samhällsvllrd tillförsiikras värdiga värdformer m:h en vettig behandling.
Bland Je synpunkter som har kommil fram i övriga yttranden märks bl.a.
följande.

Ungdo111.1Ti'irdss/..olornas re/..tor.\/i'ircning framhi11ler att med tidsbegränsningen för underariga m:h avsaknaden av möjlighet att ingripa med
tvång för 18- 19-itringar. avhänder sig socialtjänsten förmågan att hjälpa de
däligt motiverade missbrukande ungdomarna. Föreningen ansluter sig till
de reservanter i utredningen som anser att vtm.l som har p{1bö1jats före 18
~kall fä fortsätta efter det den unge har fyllt 18 år. dock Hingst tre
ttr efter det datum dä värden beslutades.
Styrd.1·1•11 J('ir Vc111vm s/..o/'1c111 anför att ungdomar med sen mognadsulveckling och didigt socialt stöd utsätts för överkrav och rakar därför ofta i
missbrukssituationer. Misshruket hyggs vanligen upp under tonilren. men
ger allvarliga följdverkningar senare. Motivation för värd intrader sent. dit
den kriiver personlighetsmognad. Tvängsmiissig vt1rd mot missbruk iir
meningslös. om den inte kan följas upp med motiverad och frivillig behandling. M<.>d tidsbq!riinsning för 11nder;'1riga och avsaknad av möjlighet att
ingripa med tvtlng för 18-19-itringar avhlinder sig socialtjänsten förmägan
att hj;ilpa de d!lligt motiverade missbrukande ungdl>marna. Siirskill med
hiinsyn till ungdomar ger LSPV möjlighet till ingripande i alltför sent
skede. Avgiftning 1.ich akut behandling följs inte sjiilvklart av motivation för
frivillig behandling. Den tvimgsmiissiga insatsen behöver omfalta mer iin

års idder

vad som kan erbjudas genom LSPV. Kraftigt utagerande och till hchandling negativt insUillda ungdomar kan ofta inte beredas behandling inom
sjukvärdens ram. Ungdomar över 18 itr vhrdas vanligen pt1 sluten avdelning för sv~1rt psykiskt sjuka vuxna patienter. Detsamma g~iller ibland
yngre. svårskötta patienter. I konsekvens med vad skolslyrelsen anser om
begrlinsning av v!1rdtid enligt lagförslaget. ansluter sig styrelsen till de
reservanter i utredningen som anser att vitrd som har pi1bi.irjats före 18 ;irs
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:ilder far fortsiitta cftn det Lkn unge har fyllt IX ar. dod. bngst trc ar d"tcr
dct datum Lb varden bcslula\S.

l.c"il.arrwfrt rid Fc1r.1a.fi1//,./iiigs/,u/a ansL'r att :1ilkrsgriinsc11 bilr hiljas till
::?.!> ar. eftcrSl'lll manga mis~hrukare fortfaramlc iir i far<.>/lincn mclbn ll'\

rn:h ::?.3 :·irs i\lder.

S1Yrdse11 .fi'ir

Lc"in111

s/,n/hclll anser all den rnrcslagna övre <tldl'rsgri"m-

sen IX :·1r for t\·i"tr1gsingrirande iir fiir l:ig och förordar att n11varande
;1ldersgrlinser i lh L bibchiilb.
Enligt Barn- och 1111gdo111sp.1Yf..ia1ri.1t.a /,/i11it.1'11 1·id S:I Sig.fi"id.1 .~i11l.li11.1
iir det klart 0Himrlig1 att anknyla vi1nllidcn till :11lkrn r<'1 siitt som skett i
förslaget. I yttrandet fiiresli1s att lagen iindras si1 att vanlen sl-.all upphiira
d~1 iindami1lct med viirden har uppni1tt~. dock scnast vid ::?.ll i1rs i'1lder.

2.4 Insatsernas art
Socia/11trcd11i11ge11 har i lagförslagel utmönstrat st1dana forcbyggamk
{1tg:irdcr som nu med stöd av ::?.6

* Bv L

i vissa fall kan vidtas mot den

enskildes vilja s1\som förmaning. varning. föreskrifter och övervakning.
Det innebär att den enda i1tgiird som L Yl.I anvisar iir v:ird som ··- i va1:je fall
inledningsvis -

inneb~ir

placering utanför den unges hem. Minure ingripan-

de åtg~iruer kan vidtas först efter samtyeke, Förordnande av kontaktperson för barnet förutsätter sttledes enligt förslaget meugivamle av förlildrarna oeh barnet. om barnet har fyllt I :'i M.
Åtskilliga remissinstanscr har tillstyrkt eller l:imnat utredningens förslag
i denna del utan erinran. Hit hör /.:.rm1111111-rii11l'l1 i Giitl'horg Slllll inte har
något att invända mol att fansr~illens beslut skall avse endast ett beslut om
vård. Socialstyrdsen,
La11dsti11g.~fiirh1111det

Il ert akt länsstyrelser. I\ 0111111111(/i"irlntlllll'l oeh

har oeks{1 biträtt förslaget.

Malmö kommun anser liksom socialutreuningcn att instituten förmaning
och föreskrift bör slopas. Kommunen anser ocksä att övervakning hör
ersättas av kontaktperson och liksom övriga förebyggande atgiirder regleras i socialtjänstlagen. uvs. pä frivillig grund. Flera ;mura kommuner.
däribland Giitl'horgs l.111111111111, bitriider ocksf1 förslaget.
Erinran mol förslaget har inte heller framst:illts av LO och TCO. SACO/
SR instämmer i att övervakning inte hör hemma i en social verksamhet.
präglad av en förtroendefull samverkan.
S1·eriges socionomers ril..1:fi.irh1111J anser att de lagbundna ätgärderna

förmaning och varning etc. bör utgä ur lagen. Förslaget bitr;ids ocksä av

S1·crigcs socio11omförb1111J liksom av Fiire11i11gen Sl'eri,::c.1· socia/cl11fcr.
RÅ och /.:.rimi11afr1/rdsstyrd.1·c11 ansluter sig till uppfattningen att det frän
socialvårdens synpunkter är mest följdriktigt att ersätta övervakningsinstitutet med frivilligt kontaktmannaskap. Om stl sker saknas enligt RÅ:s
mening anledning att behålla bestämmelserna om föreskrifter. förmaning
och varning. Remissinstanserna pätalar emellertid risken av att slopa över-

Prop. 1979/80: J
\'akningsinstitLJtet i s1,ciallagstiftningen. Kri111i11alvardsst~n·lsen erinrar
att under f1r I1J74 meddelade aklagarna i1tals11nderlatL·lsL' i :2 1111 f;dl mc·d
hiin,·isning till att den 11ngc hade stiillts under iivervaknin)! L'nligt lhl ..
Styreben för11tsiittcr att den flireslagna inskriinkningen a\ at)!iirdsalternativen i sociallagstiftningcn inte ko111111er all leda till alt :1klagarna i s1örrc
utstriiekning iin hittills viicker ;·11al nH'l lln)!a la)!(i\'l'rlriidare. R.\ framhalkr
att avsaknaden av adekvata tvangsi1lgiirder inom socialt.iiinslen i avseviird
m~in hegriinsar möjligheterna all anviinda ata/sllnlkrlatcl<.L' i rcsoL·ialiscringssyhe. I svnncrhl·t slopandet av iiver\'akningsinstit11lct maste L'nligl
RA:s mening medföra en markant iikning a\· ;intakt i1tal.
Det hör finnas rniijlighet all utse kont;1ktpL·rson iiven utan den cnskildl's
samtycke anser St"i'll hu1Tli11. lit redningen har b1irtsl'lt fran alt socialljiin-,tens möjligheter alt hesluta om tillsyn iiven n11ll lkn enskildes vilja kan
vara en viisl'ntlig förutsiittning for alt bestiimmelserna 1im ;1tals11ndnl:11else skall tilliimpas 1K·h ha sl1ir hl'tydelsL· vid hcstiimmandL· av pi1fiil.id fiir
brott.
l\.a111111111Tiilll'll i S1111d1Tal! anser att miijligheterna all fiirordna om iivl'rvakning och meddda fiireskritkr biir finnas kvar. Annars fiin:ligger risk
för all ml'r ingripande ~ltgiirder vidtas iin vad förhitllanJcna pakallar. Lnli)!l
kammarrältcns mening blir siiledö i begreppet v{1nl inrymmas iiven förordnande av kontaktperson och föreskrifter. Efter liinsrfötcns beslut om
viird skulle dii niirnnden. i stiillet för alt tvingas skilja den unge frim hans
hem. kunna förordna kontaktperson ellt:r meddela föreskrifter. I lagförslaget bör sttlcdes anges all v~1rd kan inndiiira. förutom all den under;\rigc
skiljs frtrn sill hem. all kontaktperson kan förordna~ eller att före~kriftcr
meddelas.

0111

I vissa situationer k;m del enligt vad /ii11.1st.\Td.11'11 i S1oc/../10/111s /i'i11
anför finnas ett hehov av den mellanform till helt frivilliga insatser och
tvängsomhänJertagandc. som övcrvakningsinstitutC't utgör. För~iikcn att
begränsa ingriranden och atg;inlcr for inte leda till alt socialvi1rden avhänder sig instrument. !>Om är ~ignade all motvC'rka hehovet av mer djupg;1ende ingripanden.
Lii11.1s1yrel.1"1'11 i Ka/111ar lii11 anser all möjlighet alt förordna om övervakning mol den enskildes vilja i en eller annan form m{1stc finnas. Niimndcrna
mt1ste ges nilgon möjlighet all - titrninstonc under en kortare tid - kunna
följa en individ som varit aktuell för vi1rd.
Övervägande skäl talar för alt mi~jlighct bör finnas att utan samtycke
kunna förordna kontaktperson för underärig anser /ii11s.11yrdse11 i l\.ris1ia11s1ads lii11. Det bör finnas cl\ steg mellan frivilliga insatser och tvi1ngsomhändertagande. Den ringa grad av tvtrng som elt sfalant förordnande innebär bör tolereras med hänsyn till den trygghC'I för den unge detta kan
innchära.

Läns.\"/yrel.1c11 i Alalmiilt11.1 ltin anser all det är nödviindigt att hibchiilla
de nuvarande möjligheterna all vidta förebyggande tilgärder även mot
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foriildrarnas vil.ia i de fall di1 förh:illamlena iir

s~'lllana

att ett skiljande av

harnd fran hemmet mi1sti.: ske. l-liinsynen framför allt till barnet kriiver
detta.
Vad giiller institutet övervakning anser lii11sstrrd.1c11 i h"isl<'rl111rr/allll.1
hi11 att di.:tta Uven i fortsiittningen kan ha denna rubrici.:ring. Som en

fiiruhiittning för att kunna anviinda iivervakning bör stidana skiil som
anges i I

~

LVU föreligga.

l.!11gdrm1s{ii11gd.1«'11/rt'd11i11go1 har i sitt arbi.:te utgi·1tt fr;1n att den som

inte har fyllt I X ~ir liksom nu skall h:dlas niistan helt utanför kriminalvi1rden
och att de <'itgiirder i anledning av brott som frtrn kriminalpolitisk synpunkt
anses erl'orderliga oeksi1 i framtiden vidtas inom ramen för socialvilrdens
verl-..samhet. Srn.:ialutredningens förslag ger anledning till tveksamhet niir
det giiller

fr~igan

om socialvard skall kunna ersätta kriminalv;\nJ i samma

omfattning som nu. Tveksamheten iir friimst betingad av att de
siga i1tgiirdcrna inte f{ir ges Hingre varaktighet iin tre

m~mader.

tv~ingsmiis

Tidsgriinsen

bör emellertid inte fä ni1gon större betydelse om man ser enbart till tiden
för frihetsberövande. Mera betänkligt är alt frihetsberövande! inte skall
kunna följas upp av eftervt1rdande insatser mot klientens vilja. Det kan
leda till att de riittsviirdande myndigheterna i vissa fall föredrar att välja
hrnttspMöljd som innefattar kriminalvi1rd. Avskaffande av övervakning
kan fa icke ön sk värda konsekvenser för behandlingen av underärig lagövertriidare även niir brottsligheten inte har varit av så allvarlig beskaffenhet att frihetsherövande ätgärd bör komma i fräga. En sådan reform kan
komma att leda till att frihetsberövande <\tgiirder vidtas inom socialvärden i
ett tidigare skede än nu eller att kriminalvttrd i frihet anordnas. Ungdomsfängelseutrcdningen utg~ir fn'in att det ockst1 i framtiden kommer att finnas
fall där alla försök till samarbete har misslyckats. När det gäller dessa fall
är det från många synpunkter olämpligt att helt underlåta att beivra brottsligheten. De rättsvårdande myndigheterna skulle därför i avsaknad av
övervakning och andra mindre ingripande åtgärder enligt sociallagstiftningen vara nödsakade, antingen att kräva att tvångsmässig vård kommer
till stånd enligt den av socialutredningen föreslagna lagen eller att anordna
övervakning inom

kriminalvården.

U ngdomsfängclseutredningen

av-

styrker att möjligheten att inom socialvården anordna övervakning av
underåriga lagöverträdare avskaffas.

JO anför att av de nuvarande förebyggande åtgärderna saknar förmaning
och varning samt i någon mån föreskrifter rörande den unges levnadsförhållanden större praktisk betydelse. HjälpMgärder, innefattande räd och
stöd. och övervakning tillämpas däremot i stor utsträckning såväl med
föräldrarnas samtycke som utan att sådant samtycke föreligger. I båda
situationerna har man många gånger på sikt kunnat inregistrera goda
resultat av barnavårdsnämndens insats. Det är visserligen sant att åtgärder
av detta slag knappast kan få någon avgörande betydelse för vården av den
unge om han eller hans föräldrar vägrar att medverka. Förhållandet blir
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emellertid annorlunda om den enskilde till en hii1jan vägrar all samtycka
men. sedan !ltgiirden väl har heslutats. rätlar sig och medverkar. Sådana
fäll är inre ovanliga. Om den enskilde följer en föreskrifl. I rots att han eller
hon frt1n hörjan ogillat föreskriften. kan detta leda lill förhiittring av situationen och mera ingripande f11giinlcr i form av omhiimlcrtagandc kan
undvikas. Det kan ocksli vara stl att den enskilde efter hand ändrar uppfattning om viirdet av en förehyggande åtgiird. I. ex. övervakning. Om kontakten mellan övervakaren och klienten blir god kan klienten kanske st1
smb.ningom komma att sjmv önska denna kontakt. Även här kan ulvecklingen leda 1ill att ell omhändertagande för samhällsvfö"d blir onödigt.
Dessa eii·arenherer av den nuvarande barnavilrdslagstiftningen har kommit
bort i utredningens förslag. JO vill mol bakgrund av tlct nu sagda viicka
frägan om man verkligen biir avhiinda sig alla möjligheter att vidta ~lfgiirdcr
till barns skydd. om inre föräldrarnas samtycke redan frfin bö1jan kan
erhällas och fulla skiil för omhändcrtagamlc ännu inte föreligger. Genom
utredningens förslag blir det i dei niirmastc omöjligt för sticialniimnden alt
aktivt ingripa i ell st1dant fall även om barnets förh@anden är litngt ifrl111
tillfredsställande. Ett siitt all komma till rätta med problemet iir all behtdla
möjligheten att besluta om vissa förebyggande ätgiirder även utan den
enskildes samtycke. Detta skulle ocksä indirekt medföra att socialniimnden för ökade möjligheter all genomföra utredning och ta kontakter med
andra myndigheter m . m. i barnavi1rdsärenden.
S10ckl10/ms /..01111111111 anser att det ligger i den unges intresse att bibehitlla en förebyggande tillsynsform. som motsvarar nuvarande övervakning.

Linköpings ko11111111n anser all m(~jlighet bör finnas <1lt förordna kontaktperson utan den enskildes samtycke. Pi1 motsvarande sätt anser Helsinghuri.:s /..011111wn all nackdelarna med ett omh~indertagande är större än de
som kan bli följden om övervakningsinstitutet bibehålls. Av hänsyn till
barnen bör ett enskilt omh~indertagande i det längsta undvikas. ni'tgot stim
kan ske om man kan förordna övervakare.
Ett avskaffande av övervakning kan. anför Sraii.:es s11cia(fiirh1111cl. leda
till mer vittgaende ingrepp i föräldrarnas vårdnadsriitt och den unges
intresse av obrutna relationer med föräldrarna än som i och för sig motiveras av omständigheterna. Möjligheterna alt förordna en kontaktperson
lltan samtycke bör finnas kvar.

2.5 Vårdtiden
SlH.:i<1lu1redningcn föreslfa att i länsrättens beslut om vänt skall anges
den tid under vilken v~1rd enligt lagen längst far bcstt1. Denna tid fitr inte
överstiga tre mänader från det varden inleds. Länsriillen kan dock enligt
förslaget förordna att vard som har beslutats p;i grund av brister i barnels

*

hemmiljö (I I.) får besta under längre tid eller tills vidare.
Nära nog alla remissinstanser har varit kritiska mot förslagel. Ett stort
25 Rik.~dagen 1979/HO. I sam/. Nr I. Del C
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antal remissinstanser anser all vanföehovel tH.:h resultatet av \';1rden hör
vara hesliimmande för v~1rdtidt:n ot:h att niigon bestiimd tid siiledt:s inll'
skall anges i förv;ig.

RA framhiiller all erfarenhelnna friin ungdomsvill"dsskolorna visar all
del iir sv:in all under s:i kmt tid som tre m:inader 111l.llivt:ra den unge för
fiirtsa\\ behandling i frivilliga former.

RA

anser med hiinsyn h;irtill rn.:h till

vikten av all undvika upprepade korta omhiindenaganden all den föreslagna viirdtiden iir alldeles för kort. Lnlig1 Rks mening hör viirdhehovel Pch
behandlingsresultatet vara hdt avgörande för v~1rd1idens Hingd. Viirdtiden
bör diiri"i.ir inte bindas i beslulel. Ansvaret för Viirden~ upphörande bör i
stiillet bggas pii socialniimnden.
En vi1nltid om tre m{mader kan enligt S1·1'a ho1.,-ii11

r:·, he1;inkliµa

konse-

kvenser. En tidsmiissig begriinsning av v;'1rden kan fa till följd att de
omhändertagna - thimst unga lagövertriidare lH:h missbrukare - upplever
v[1rden som el\ straff och inte som cl\ medel att initiera erforderliga
hjiilpinsatser. Hovriillen erinrar

lllll

att bland de unga som bereds vi1rd

grund av sitt beteende finns ungdomar. som lir mycket

v~mlbehövande

p~1

och

som fordrar avseviird tid all behandla. En vf1rdtid om tre mfmadcr iir för
dessa unga orealistisk. lkt kan emellertid

fr~m

riillssiikerhetssynpunkt

vara Himpligt all överviiga en ordning enligt vilken del skall illigga vederbörande myndigheter att inom vissa tidsfrister ta upp friigan om frihetsberövande till förnyad prövning.

Ka11111111rriille11 i Gi'ilt'horg anser all det inte iir liimpligt med

s~i

kort

liings!a tid som tre m{1nadcr. Ävc:n om tlfrcdningens förslag har tillkommit
för att tillgodose den enskildes rällssiikerhet. kan det enligt kammarrättens
mening befaras att den föreslagna ordningen blir si·i osmidig all den för rakt
motsatt effekt. Kammarrä\len förordar diirför att fri1gan om maximitid
överviigs p[1 nyll.
Den av utredningen föreslagna maximitiden medför enligt Å<1111111111·riill1'11
i S1111dsrnll uppenbara nackdelar. Enligt lo..ammarriillens mening hör diirför

övervägas all i lagtexten endast ange all värden hör ges kort varaktighet.
Det för hiirefter ankomma pä socialstyrelsen att meddela räd och anvisningar rörande v:mltidens Hingd. Härigenom vinner man all v~mltiden blir
anknuten mera till vtmlbehovet iin till i lag faslstiillda maximitider.

Kri111i11afr1irdss1yrcl.l't'11 avstyrker bestiimt förslaget om all vtirdtiden
m~mader för den som hereds värd pä grund av
sitt eget beteende. En sttdan begriinsning skulle innebära all åklagarnas
och domstolarnas fitgiirdsallernativ beskärs pa ell siitt som innehiir allvarliga risker för att ansvaret för behandlingen av unga lagövertriidare övcrgi1r
fr~lll socialvi1rdc:n till kriminalvi1rden. Hehandlingstiden bör i första hand
bestämmas av hehandlingsbehovet och inte i förhand fixeras genom en
schematisk maximiregel. En garanti mot onödigt långa omhändcrtagandetider kan vara att länsrätten med bcstiimda tidsintervaller. förslagsvis ett
är. obligatoriskt omprövar beslutet.

skall begränsas !ill högst tre
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Liinsstyrt!lsen i Stuc/.:holms län är myd\et tveksam till om en meningsfull vård kan komma till stånd under en så kort tid som tre månader.
Beträffande omhändertaganden p[i grund av allvarliga brister i hemmiljön
torde hemförhällandena i flertalet fall vara så db.liga att viirdtider som
överstiger tre mi\nader snarare hlir huvudregel än undantag. Om förslaget
genomförs kommer med all sannolikhet omplal:cringar av barn all ske i
större utsträckning än i dag. När det gäller omhändertaganden pi) grund av
den unges eget beteende för det anses tveksamt om en bl..'handling under sti
kort tid som tre månader alltid räcker till för att motivera till fortsatt vård
eller stöd i frivilliga former. Om längre vårdtid behövs blir ny process
nödvändig. Förfaringssättet är alltför tungrott. Enligt länsstyrelsens mening mäste värd ol:h behandling främst relateras till harns och ungdomars
behov och syftet med omhändertagandet. inte till tid. Den som bör vara
mest kompetent att fatta beslut om värdtidcns fängd är socialnämnden med
dess möjligheter att fortlöpande följa heham.llingsarhetct. Den föreslagna
arliga prövningen ger möjlighet att öka rättssäkerheten.

Liin.1·.1·1yrelsen i Kristia11swd.1· /iin anser att värdtiden inte skall fastsrnllas
i förväg. Vården bör pågä till dess ändamalet med vtmlen har uppniitts. En
fortlöpande omprövning av vården ger enligt länsstyrelsens mening erforderliga garantier mot allt för långa värdtider. Länsstyrelsen är emellertid
kritisk mot den föreslagna årliga omprövningen som skall föregäs av utredning och kommunicering. Det är självklart all nämnden fortlöpande skall
följa dessa ärenden. Rättssäkerheten kan emellertid inte kräva ett formellt
förfarande inför nämnd. vilket kan bli pftfrestande för biologiska föriildrar.
fosterföräldrar och barn. Biologiska föräldrar kan bibringas uppfattningen
att de skall återfä barnet och barnet kan bli ornat inför tanken all tvingas
bryta upp från fosterhemmet.
Förslaget att länsrätten i samband med beslut om v{ird även skall fastställa vardtidens längd motverkar enligt lii11s.1·1yrels1'11 i Hallands hin syftet
med den tvångsvis anordnade vMden. Risken ~ir all värden kommer att
uppfattas som ett straff. Förhandlingarna vid liinsrätten kommer alt bli mer
pressande för de inblandade än vad som hade blivit fallet om länsrätten
endast i undantagsfall behövde ta närmare ställning till v<lrdtidcns längd.
Erforderlig rättssäkerhet kan vinnas genmn en bestämmelse om att länsrätten i samhand med beslut om värd fastställer en ny dag för förhandling
inom l. ex. två månader. då slutlig ställning skall tas till vårdtidens längd.
En sådan konstruktion skulle pil ett mer positivt sätt engagera berörda
parter och därmed öka förutsällningarna för cll goll vilrdresultat.
Vård och behandling bör relateras till individens hchov och inte till tid
anser lii11s.1·1yrelsen i Giil'/ehorgs lii11. Ett sådant system krliver emellertid
regelbundet återkommande värdbehovsprövningar. vilket kan medföra att
tryggheten i relationerna äventyras. En icke tidsbestämd värd är ocksf1
svärförenlig med rättssäkcrhetskravct. Enligt fönsslyrclsen är dock en
tremånaderstid for kort för att motivation till frivillig vård skall kunna n<ls.
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E11 fiirnya1 an.-;öhningsforforandc vid vai:ie 1illfi.ilk med fiirshju1ning över
1rc111:'1nadcrsgr;inscn lordc komma all innebiira, all sm:ialniimnden. innan
n;imnden har k11nnal konstalera (1111 iindamiilet med vimlen iir uppnf1t1. for
all undvika ;1vhro11 i viinh:n kiir111er sii:. niidsahad att inge ny ansii!.;an om
ytterligare en v[1rdperi~1d. Vfirdtid1.:n hör enligt Hinsstyrdsens mening i
stiillct relateras bi1de till tid uch viinlbehov. En viss hl)ppling till 42 ;\ Bv L

km vara bmplig. Uinsriit ten hör efter s;irskilt undersliillningsfiirfarande
ompröva viirdhehovd niir viss tid. förslagsvis etl [ir, har fiirtlu1i1 fr;in det
v:irden inleddes.
Enligt lii11.1.wyre/.ff11 i l 'iisremorrla11d1 lii11 bör omhiindertagandc av harn
som regel sl-.e pii l1bestiimd tid. Uinsrätlen bör drn:k. om siirskilda sbl
föreligger. kunna tidsbcgriinsa omhiindertagandet. Ell sa drastiskt ingripande som all p:'1kalla för;indring av v:'trdnaden bör ske med största försil-.t ighet och endast i undantagsfall.
Lii11ssryrcl.1c'11 i Jii111r/a11ds lii11 framhtiller att viird med stöd av den
siirskilda lagen iir en nödlösning i allvarliga situationer. Det ligger i sahens
nalur att det kan ta mycket /äng tid innan problemen hinm:r redas upp. om
de nt1gonsi11 kan lösas. Endast i undantagsfall torde i de situatinner. som
avses i I~ I p. LVU harnets eller föräldrarnas problem hinna lösas inom
tre m{111ader. Under en sä kort tidsrymd som tre mt111ader kan man inte mt:r
~in

påbörja behandlings- och. när det gäller barnet. motivationsarbetet.
Länsstyrelsen anser, att det kommer all innebära en extra otrygghet och
osäkerhet for håde barn. föräldrar och fosterfamilj. Risken för att harn blir
förem:'il för flera omflyttningar synes vara större i förslaget än i nuvarande
lagstiftning. Detta måste ses som synnerligen allvarligt, när vi i dag har
kunskaper som ger hcUigg för all harn oftast inte klarar av mer än tv{1
placeringar utan personlighetsstörningar. Förslaget tar över huvud taget
inte upp det faktum att harn klarar omflyllningar olika vid olika 11klrar. Det
finns ingen anledning att göra en huvudregel av nägot som kan förutses
komma att tillämpas endast i undantagsfall. Vad beträffar beteendefallen
blir inte heller nägon låsning till tre m{mader ske. Risk föreligger bl. a. att
de tre månaderna av den unge ses som en strafftid och som därmed
försvärar och - eller utesluter behandling. I stället för ett beslut om vård
på viss tid skulle en förutsättningslös prövning en gäng per år vara ett
bättre alternativ men då förutsatt att barnets rätt sätts före föräldrarnas.
Prövningen skall göras av socialnämnden.
Även liinssryrelserna i Siidemwnlands. Östergiitlands. Jönköpings.
Bleki11gc och Örebro län anser att vårdbehovet i första hand bör vara
avgörande för vårdtidens längd.
Utrec/11inge11 0111 barnens riitt kan inte tillstyrka att det i situationer som
anges i 1 ~ I p. LVU stadgas en längsta tid för vården. Dock bör i den
behandlingsplan som ges in till länsrätten anges om man räknar med
kortare eller längre tids omhändertagande och, om så är möjligt, en yttersta tidsgräns. En ärlig omprövning bör härefter ske så att den tjänsteman
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som har hand nm :irendd minst en g;rng ;1rligen redlivisar fi.ir n:imnden hur
vi1rden fortskrider. varra det ankllmmer ra niimnden alt vidta :1tg:irdcr d:ir
s:1 erfordras .
./(} ifr:igasiiller lllll inte socialutredningen har heskurit vardtiderna mer
iin som har varit motiverat. Niir det giilll'r harn som har omh:indcrtagih p;1
grund av bristl.'r i omsorgen om dem ger förslaget miijlighet for liinsr:ir ten
a\\ hl'sluta om fangre viirdtid än tre m:inader llCh iivt'n \lm vi'1nl tills vid<tn:.
~nm 3 ~ J ,VU har utformats framsti'1r iiven hiir trem:111aders1idt·n som
hti :1_1dregel. Möjligheten alt föwrdna alt v{1nlt'11 skall hest[1 tills vidare kan

nhstan uprfa1tas som en undantagsrt•gel. Sllcialutredningen har inte heller i
betiinkamkt närmare diskuterat i vilka fall v;mkn hiir beslutas tills vidare.
Det siigs helt kort all fiirhitllandena i den unJerarigt•s hem kan vara si1dana
vid tiden för ansökan att det inte kan förulst·s \llll llch n;ir harnet kan
~ilerviinda

till .iemmel. Detta riieker sjiilvfallet inte som viiglcdning för de

tilliimpande myndigheterna. Man vet alltsi1 inte l>m utredningen har tiinl-.t
sig alt man skall göra n(1gol mera markant avsteg fran nuvarande praxis i
barnavi'1rdsiirenden enligt 25

~al

BvL. Skall man förkorta omhiindertagan-

detidcrna for barn med föriildrar som har missbruksprohlem. som misshandlar barnen. Sl>m eljest vanvf1rdar dem eller inte fiirm:1r att ge dem en
godtagbar hemmiljö rn.:h fostran? Eller skall man inte göra der ')Inre hel kr
anges niir man skall ange viirdtiden till ett visst maximum eller niir man
skall förordna om viird tills vidare. Hiir hehövs onekligen klarliigg<mde
u11alanden.
Enligt JO:s mening iir det uppenbart atr man inte fr;'m hiirjan hiir hesliimma viss dag för värdens uprhörande i alla de fall som vi i dag het rak tar som
allvarligare harnavårdsfall. t. ex. där barnmisshandel eller annat övergrepp
av inte alltför lindrig art har förekommit dler där grövre vanv~1rd av barn
har iakllagits. Detsamma bör gälla där svr1rarc missbruksproblcm föreligger hos föräldrarna cllc.:r någon av dem. Inte heller hör man viilja en
preciserad eller förkortad värdtid bara för att gå föräldrarna till mötes m:h
sia sig till ro med att tiden senare kan förliingas. Ell st1dan1 heslut kan
varken gagna föräldrarna eller barnet. Mycket talar diirfor enligt JO:~
mening för att man beträffande barn som omhändertas enligt I ~ I r.
vänder pb. bestämmelsen och gör del som ovan har beteckna!~ som undantagsregel till huvudregel. Värden bör alltså i princip besti1 tills vidare men
länsrätten skall. om den så finner lämpligt. kunna ange den tid under vilken
värden längst för bestä. Denna tid för självfallet överstiga den maximitid
som skall gälla för de underåriga som anges i I

*2 p. Vid hestämmandct av

vårdtidcns längd bör man sa långt det är möjligt anpassa denna 1ill vitrdbehovet. Alt detta är en svar uppgift framgår inte minst av JO:s erfarenheter.
Man torde med fog kunna påstå all det hör till undantagen all man alls kan
förutse en viss tidpunkt när familjens prohlem kan antagas vara lösta eller
åtminstone s1i pass lösta att omhändertagande inte längre är påkallat.
Som en lösning på problemen med de fall där man kan förutse all barnet
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knappa~t kan frl fltervända till sitt eget hem anvisar socialutredningen i
fiirhigflcndc att sm.:ialniimnden kan övcrviiga att pi1kalla fiiriindring i vilrd-

naden. En si1dan möjlighet har funnits fänge nch har senast diskuterats i
samhand med ~indringar i föriildrabalken 1970 (st: prnp. 1975/70: 170). Den
synes dllCk inte ha slagit igcnnm i socialförvaltningarnas praxis. I sj;ilva
verket torde det vara mycket ovanligt att en socialförvaltning agerar sjiilvst~imligt för att uppnt'1 fiir~indring i vi1rdnaden. Särskilt giillcr detta. när det
inte endast iir fri1ga om att överflytta vanlnaden frän den ene föriildern till
den andre. utan giiller att utse en ny vimlnadshavare därför att häda
l"i.'>räldrarna ~ir olämpliga att ta hand om barnet. Det senare torde knappast
förekomma.
JO finner i och för sig socialutredningens förslag tilltalande pä denna
punkt. Det iir naturligtvis av största värde att de barn varom hiir är fräga
ges möjlighet att knyta varaktigt an till en bra familj och garanteras trygghet mot att ryckas upp fr{m sin tillvaro där. Vill man åstadkomma en
förändring av praxis hör man emellertid i de tillämpningsföreskriftcr som
kan bli aktuella särskilt behandla socialnämndernas initiativ i vhrdnadsfrägor.
Enligt Borils kommun bör avgörande för värdtiden vara all ett angivet
behandlingsmål har uppnåtts. inte att en viss tid har förflutit. Regeln om
omprövning av omhändertagandeheslutct bör vara fullt tillräcklig. Giil'/e
kommun redovisar samma uppfattning. Skii1·de kommun anser att den
bästa lösningen är att vården far pägi\ tills vidare. men att det äläggs
socialnämnden att förslagsvis en gång per halvår ompröva behovet av
fortsatt omhändertagande. Härigenom tvingas nämnden att hela tiden arbeta med fallet så att värden snarast kan avlösas av insatser i frivilliga
former. Det kan. anför \!ara ko1111111111. knappast vara förenligt med en god
behandling av den unge att begränsa värdtiden så starkt som utredningen
förordat. Det är inte troligt att fosterhem vill stiilla upp med så korta
värdtider. Grums kom1111111 anser det troligt att de korta värdtidcr som har
föreslagits kommer att leda till ofta aterkommande förlängningar. Därigenom drabbas nämnden av det dubbelarbete som ytterligare utredningar
och öppna handläggningar inför länsrätten medför. Karls1ads kommun
anser att den nuvarande bestämmelsen att vården skall upphöra när ändamålet med den har uppnåtts hör kunna gälla även i framtiden. Rättssäkerheten tillgodoses genom att det anges då beslutet skall omprövas om
vården fortfarande pågår samt att besvärsrätt ges.
Möjlighet att besluta om värd utan att ange en längsta tid eller bestämd
tid över tre mänader bör, enligt Skelhjietl kommun, finnas även för de fall
då vården grundas på den unges eget beteende. Rättssäkerheten kan tillgodoses genom att det i lagen anges korta tidsintervaller för socialnämndens
prövning av om vården skall bestå. Vilhelmina kommun redovisar samma
mening samt förordar att vård som har päbörjats bör kunna pågå tills den
är slutförd, dock längst sex månader efter det den unge har fyllt 18 år.
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Även Lu/cä kommun avstyrker en vardtid som ~ir maximerad till tre
mi\nader.
Enligt LO är utredningens förslag om en tremftnadersgräns alltför stelbent. Det tar ingen hänsyn till förhallandet i del särskilda fallet och kommer härigenom all sakna anknytning till del verkliga vtinlbehovet. LO
anser att del är vf1rdbehovet som skall vara avgörande. Tiden for omhändertagande bör därför grundas pä den behandlingsplan som utredningen
föreslår skall uppriiltas i anslutning till ansökan.
Tidsbegränsningen till tre månader förefaller godtyckligt vald anser
SACO/SR. Den tar inte hänsyn till harns och ungdoms specidla tidsuppfallning och behov. I stället för tn: mfmadcrs vftrdrid kan SACO/SR tänka
sig sex månader eller obegriinsad omhämJcrtagandetid som i dag. SACO/
SR ser fördelar med att omprövning sker och förordar därför ett icke
tidsangivet omhändertagande med omprövning inför länsriill var sjiitte
månad. Omprövningen motiveras av att den ä~ ett skydd för individens
rätt, att den stärker socialnämndens ansvar och all den kan ge anledning
till ändring av resursernas utnyltjande. Si·aiges .wcio11<1111crs rik.1fi"irb1111d
har samma uppfattning.
I fråga om vårdtiden framhtiller Fiire11i11g('l1 Si·erigl's socialch1'.f(,,. all i de
s. k. miljöfällen
I p. J är förhällanJena i regel s[i grava atl Jet inte är
möjligt att förutse hur länge vården kommer att behöva fortg{1. Det finns
starka skäl att anta all det helt överviigande antalel beslut inte kommer att
kunna tidsbegränsas. I fri'tga om de s. k. beteendefallen (I~ 2 p.) visar

(I*

eri'arenheterna att en behandling av unga missbrukare under sf1 kort tid
som tre månader inte är möjlig för al\ motivera till fortsalt vi1rd i frivilliga
former.
Si·eriRes socia(fi:irh1111d delar inte lllredningens förslag om begränsning
av vårdtiden till högst tre månader. Det är inte realistiskt all riikna med att
vården därefter kan övergä i behandling under frivilliga former.
Rildj"iirh1111dc1 m· .fi:iriildrq(iirc11i11gc1r11a mor 11ark111it..a rRFM N 1 framhåller att en seriös behandling av en ung människa med sf1 svt.ira problem
all de motiverar ett tvfrngslHnhändertagande är en fräga om är - inre om
mflnader. Tremånadersregeln kommer all ge värden karaktären av korta men upprP.pade fängelsestraff.
Den föreslagna vårJtiJen tre månader iir för kort framhäller S1·e11sf..
K11raror.~(i.irc11i11g. Vid tcrapibehandling i barnmisshandelsärendcn räknar
man ofta med en behandlingstid av 6-8 mrmader innan barnel n~1gorlunda
tryggt kan ålerviinda hem. Del kan ocksii ifrågasättas vilka familjer som
kan ställa upp som fosterfamiljer under sfi kon tid och föreningen iir
tveksam till hur en s1"1dan korllidsplacering pilverkar barnet. Liknande
synpunkter framförs av S1·e11sf..a diaf..011siil/sf..apl'1.
Föreningen Barnens Riill i Sa111hiil/e1 rBRJS i motsätter sig pf1 det bestämdaste all en fosterhemsplacering automatiskt skall omprövas var tredje månad, vilket kan bli följden av socialutredningens förslag. Pt1 del siillel

Prop. 1979/80: I
lllt>l verl-.;1s redan fiir hiirjan harncl.-; n1iijlighek·r all kiinna den 1rygghc1 i
f\1sto:rhernrnet -;nm är niidviindig om en fosterhemsrlacering :tlls skall ha
n;1gnn nytta. Barnets tidsm;issiga hdwv av visto:lsen i fosterhemmet och
iinskan hiirvidL1g 111:\ste i fiirsta hand rrioriteras. Vid fall av gnw misshandel eller li1ngvarig vanvard :1v den under{1rige hör enligt BR1s· mening
v;\rden i fosterhemmet inte planeras for kl>rtare tid ;in

tv~1 ~·1r.

Vården for

inte avsliila~ med mindre ;in att harnel l'fler den tiden självt iinskar ~1\er
viinda till familjehemmet. Fiir att fiiriildrarna skall {1terfa v{1rdnaden biir
dessutom kriivas alt fi'iriildrarna erbjudits och fullföljt socialpsykolt>gisk
konfliktterari uch föriildratriining.
Även Riiddt1 B11r111'11s Ri/...1:fi'ir/1/I//(/ molsiittcr sig den föreslagna maximi\ iden för

v~11llen.

Fostcrfi'irii/drt1r11<1s ri/..sfi'ir!m11d anser att den angivna vi\n.ltiden är alldelses for kort. Den bör fiirbngas till ~11 minstone sex mfmader rneJ möjlighet till förliingning. Ln fiirenklaJ arbetsform för nytt beslut under p[1g:\cnJe viirJ m:1ste utformas.
Bl;111d de synrunkter som h;1r kommit fram i övriga yllranden miirks
bl. a. fiiljande.

U11gdu111.1Tilrc/.1".1-/,11/om11.1 rdton:fi'ire11i11g hävdar att vf1rd rn.:h behandling lll~IS\e relateras till behov. inte till tid. En tidsgriins urrlevs ofta som
konstlad. Ett system med frekvent i'11erkommande vi1rdhchovspriivning
medför att tryggheten i relationerna till exempelvis fosterföriildrar allvarligt iiventyras. För att kravet rf1 rättssäkerhet skall kunna tillgodoses
foresli'1r föreningen att liinsriillen genom {1rliga rrövningar av rl1g[1ende
vi'1nl ges mQjlighet all kontrollera. att vi1rden är motiverad och alt den inte
fortsiitler utifr[m slentrianrniissiga premisser. Strrel.1·1'11 Fir Vt•111.\'l'a s/..ol'1011 framhtdler att för tlerralct av dem som kan bli aktuella för llmhiindertagande enligt LVU iir den sniiva tidsgränsen till stort förfäng. Styrelsen
anför hl. a. att barn och ungdtimar som placeras i fosterhem kommer att fl't
stora sviirigheter med anpassningen till fosterföriildrarna pi1 grund av del
korta tidsperspektiv som finns vid rlaceringstillfollet. Del är. anser styrelsen. niidviindigt att tidsgriinsen tre mtlnader utgf1r. Samma synpunkter
anfi.irs av strrdscn ji'ir 1,,·il's/11 s/..olhem.

Sl'e11.1·/..a f('ir1'11i11ge11.fi'ir h11m11sy/..ia1riskt1 J..11ratora förordar att det utarbetas riktlinjer för tidshegriinsning i varje enskilt fall. eller arlig omprövning. utifrf1n den hehandlingsplan som upprättas.

B(/m- och 1111gdo111.1p.1Tf..iatri.1/..a J..li11i/..e11 l'id S:t Sigfrids .1:j11/,./111s finner
det anmärkningsviirt att utre<lningen har ansett sig i lag kunna fastställa
den generella maximala liingden av viirdbehov och att en domstol kan
avgöra hur lfmg tid en miinniska eller en familj behöver för att rehabiliteras. Det anförs vidare hl. a. att fosterföräl<lrarna eller vårdinstitutionen
kommer att fft svårt att se sitt arbete i ett tillräckligt tidspersrektiv.
engagemanget i harnct och i vfffduppgiften blir därmed lidande. kontakten
mellan familjehem eller institutionspersonal och föräldrar blir antagligen
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ofta negativ av det kamp- och motsättningsförhållande biigge parter kan
uppleva rn.:h samarbete har svårt att utvecklas. Dessutom blir invänjningsperioden i det nya hemmet/institutionen pressad och anpassningen till en
ny miljö försvåras. Eftersom familjeplacering relativt ofta sannolikt kommer all medföra skolbyte. bidrar lagförslagets utformning till täta och
ogynnsamma skolbyten eller hot/förväntning om skolbyte. Raden av troliga negativa konsekvenser av en tidsbegriinsad kortvarig värd kan göras
ännu Hingre. Det anförda talar för all regeln om värd tiden utgår och ersätts
med en generell rekommendation om korta vf1rdtider.
Flera remissinstanser anser all en bestämd tid bör gälla för värden. Den
av utredningen föreslagna tidsgränsen har emellertid ansetts vara för snäv.
E~ligt .1ocial.11yrd.H'lls uppfattning kan en vardtid som omfattar tre

månader vara otillräcklig för all en positiv behandlingssituation skall skapas och motivation uppstt1 för en fortsatt vård i frivilliga former iiven i de
fall den underärige har omhändertagits pil grund av eget beteende. Styrelsen anser därför all länsrätten bör fä möjligheter all besluta om längre
vårdtid än tre mtmader st1väl vid omhändertaganden pa grund av miljöförhällanden som på grund av den undertiriges beteende.

Lii11s.1·1yrd.H'll i Kalmar lii11 tillstyrker all en längsta tid för vården anges
i beslutet. men är tveksam till om gränsen bör sättas s{1 snävt som till tre
mfmader.
Det finns enligt lii11sstyrel.H'll i Gotlands liin ingen möjlighet all uppnf1
varaktigt positivt behandlingsresultat. hinna sanera en oHimplig hemmiljö
eller skapa motivering för en fortsatt frivillig vård pt1 sa kort tid som tre
månader. Förslaget kan leda till en formaliserad och onyanserad handläggning i länsriitten. Tiden bör utsträckas till sex månader. Även lii11sst_1·n+
i Gurehorg.1· och Boh11s liin anser det lämpligt all fastställa en tidsgriins

.1·c11

av sex manader.

l.iinsstyrdsen i Viist111w1la11ds lii11 framhåller alt det kan ha ett psykologiskt värde för behandlingen all den omhiindertagne vet maximitiden för
vf1rden. Men även i de fall som avses i I~ 2 p. kan. när familjevfmlsplacering är aktuellt redan frfm början. behovet av längre värdtid än tre m{mader
överblickas. Länsstyrelsen förordar att samma möjligheter att besluta om
längre tids vård skall gälla för dessa unga som för dem som bereds vård
med stöd av I p.

Urrcd11i11gc11

11111

harncm rc/11 anser att för omhändertagande enligt I§ 2.

bör finnas en tidsgriins. Det är emellertid enligt utredningens mening
tveksamt om tre mänader iir en tillräcklig tid.
JO vill inte ställa sig avvisande till att man för de ungdomar som

omhiindcrtas pt1 grund av sitt eget beteende. dvs. omhändertas enligt 2
punkten i

I~.

strävar efter att ange vårdtidens längd i samband med

omh~indcrtag:andebeslutet. JO ser det emellertid som direkt orealistiskt all

i lagen skriva in ett så lågt maximum för vårdtiden som tre månader. Det är
ju att märka att det just är fråga om ett maximum. Ett sådant bör allmänt
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sell innehMla en sällan spiinnvidd att man inte i den praktiska tilliimpningen riskerar att göra maximulll 1ill regel. J() vill diirfiir förorda all lllaximulll
i v;trt fall inte siitts liingre iin sex

0

111; mader

betriiffande nu niimnda under-

[,riga.

Ko111111111(/i"irh1111der iir tveksamt i frt1ga om den föreslagna maximitiden.
Det torde vara omöjligt all för en sf1 heterogen grupp Sl)m f1ldrarna 0-18 i1r
ha en och samma härt faststiillda tidsgriins. För barn under skolaldern och
barn i de lägsta skolåldrarna iir ju skiilen till omhiindertagandc ofta grava
missförhftllanden i hemmet. Innan ett omhiindertagande sker skall ju regclmiissigt andra ätgärder ha prövats. Sker ell omhfö1dertagande kommer i de
flesta fall en fosterhemsplacering i frf1ga. Det iir klart ofampligt Mde ur
barnets och fosterhemmt:ts sympunkt med mycket korta phtL·eringar diir
omprövning i länsrätt tvingar fram nya utredningar och svi1ra psykiska
pMrestningar pä samtliga inblandade. Eftersom barnets rätt mf1ste gi1 före
föräldrarnas är det nödvändigt att vfird utan samtycke i dessa fall skall
kunna beslutas för längre tidsperioder. Även <lä det gäller barn i skoläldern
omöjliggör en maximerad vård om tre månader en riktig anpassning till en
ny skolmiljö. En minsta tid av en skoltermin är här nödvändig. Då det
gäller unga över skolåldern bör vårdbehovet vara avgörande för maximit idens längd.

Lands1ingsfiirh1111de1 tillstyrker att en längsta värdtid anges redan i
beslutet. Erfarenheterna från fältet har visat all ett till tiden obestiimt
omhändertagande utgör en svår påfrestning för den drabbade genom den
ovisshet det medför och snarare upplevs som en repressiv åtgärd än hjälp
att komma ifrån de svårigheter. som har föranlett omhändertagandet.
Landstingsförbundet anför i likhet med Kommunförbundet att det emellertid torde vara omöjligt att för en så heterogen grupp som åldrarna 0- 18 år
ha en och samma hårt fastställd tidsgräns. Förbundet framhåller bl. a. att
dt1 det gäller barn i skolåldern är en minsta tid av en skoltermin nödvändig.
Giirehorgs kommun är negativ till den föreslagna tremanadersgränsen.
Kommunen föreslår i stället sex månader som tidsgräns. Med denna gräns
blir det större möjligheter all genomföra den planerade behandlingen och
uppnå samtycke till eventuellt erforderlig fortsatt behandling.
Enligt Malmii kommun bör inte minst med hänsyn till rättssäkerheten en
maximitid alltid fastställas. Kommunen föreslår som huvudregel en värd tid
på sex månader. I undantagsfall skall länsrätten kunna besluta om längre
tids vård men högst ett år.

Väsrerås kommun anser att den föreslagna vårdtiden är allt för kort. När
omhändertagandet föranletts av missförhållande i hemmet och barnet är
under IS år bör omhändertagande gälla tills vidare. dock längst till IS är.
Beslutet bör dock omprövas med högst ett års mellanrum. När barnen i
dessa ärenden närmar sig 15-årsåldern eller är över 15 år. bör den längsta
tiden vara sex månader och samma tid bör gälla för dem som omfattas av

I§ 2 p.
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lCO anser att en maximitiJ tör \'i1rden biir fastst:illas. en maximitid som
for iiverskridas endast i undantagsfall och diir\'id inte paga liingre iin 11nder
högst ett i1r. Vid synnerliga sk~il biir varden. enligt ·1 UJ: s uppfauning.
efter dispens frim liinsriitten. rn 1ilstriickas 11pp till 20 ;irs idder. Huruvida
tremanadersregcln iir den mest liimpade ~ir disk11tabL·lt. StratTkarakt~iren
kan förstärkas. inneh~dlct tunnas ut och placning i famil.ichcm l"iirsvaras.
Niir omhiinJertagamkt sker enligt I ~ 2 p. p{1 grund av den 11nges eget
beteende förordar TCO en maximitid om sex mi1nader. I undantagsfall bör
maximitiden fil överskridas. men vimlen rar inte piig<'1 liingre iin 11nder
högst ett i1r. Även S1·erigl's /,.0111111111wl(iii11.1/l'11111111111fi"irh1111d <Sf..7 /-1 <lllSL'r
att tremi1nadersregeln iir olycklig. Skall en tidsgriins införas fiir hehandlingstiden bör den ligga n;·1gonstans mellan sex mi1nader till ett ar. Ltt
system med frekvent ;iterkommande vi1rJbehovspriivningar. vilkL't kan bli
följen av en fast tremanadersgriins. lcdn till all tryggheten i relationerna
mellan den underarige och fosterföriildrarna allvarligt kan iivcntyr;1s.
SKTF anser att om hehandlingstiden hcdöms bli liingre

~in

ett ill". s;1 skall

länsriitten efler el\ ar in1memk pröva relevansen av fortsatt behandling. för
att tillgodose kravet pii dttssiikerhet.

2.6 Nämndens befogenheter m. m.
Beslut om omedelbart omhiindertagande eller beslut om vilf"d medför
enligt socialutredningens förslag riitt för socialniimndl'n att bestämma hur
värden skall ordnas och var den unge skall vistas under vtirdtiden. Vilrden
bör enligt förslaget st1 snart som mö.iligt förläggas till den under:triges eg1:1
hem ( 13

~).Utredningen

föreslär vidare att länsrättens beslut om vi1rd inte

vidare skall gälla om socialniinmden inte inom 14 dagar lhin det att länsrättens beslut har kunnat verkställas vidtagit i1tgärd för alt bereda dl'n underärige vtml utom hemmet (4 ~ ).
Det stora flertalet remissinstanser har liimnat utredningens överviiganden och förslag rörande niimndcns befogenheter utan erinran. Ett par
frågor har emellertid särskilt berörts i yttrandena.

*·

flera remissinstanser har riktat kritik mot bestiimmelsen i 4
Den
föreslagna tiden för genomförande av länsrättens beslut - 14 dagar -- iir
väl knapp anser lä11s.1·1yre/se11 i Stodlwlms län. Om härmed menas att
placeringen skall vara genomförd kan friskn medföra att förfarandet vid
länsrätten i onödan måste göras om eller att onödiga placeringar provisoriskt måste tillgripas i avvaktan pä den för barnet Himpligaste placeringen.

Lii11.\s1yrcl.H•11 i Ös1ergii1/a11ds /iin har samma invändning mot förslaget i
denna del.

Ui1u.1·1yre/sc11 i Jiin/,.iipings liin framhåller att den föreslagna bestämmelsen om den tid inom vilken nämnden skall ha .. vidtagit ätgiird för att
bereda den underårige vård utom hemmet .. är oklar. Länsstyrelsen ifrågasätter om vissa förberedande åtgärder som t. ex ett misslyckat försök att
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hitta ett enskilt hem som vill ta emot den underi1rige. iir tillriickliga.
Linsstyrelsen iir oi..:ksi1 tveksam till förslaget att niimnden ~1rligen skall
pröva om heslutad v:'ml allljiimt skall hes\~1. rör en föriilder. Sl'lll har ett
harn vilket omhändertagits vid spiid ttluer od1 som kanske inte har möjlighet att i framtiden fii tillhaka v11rdnaden. kan det bli synnerligen rMrestande att 11r efter i1r hli piirnind om ornhiindertagandet.
Den föro:slagna tiden inom vilken beslut om vitrd förfaller torde vara
alltför kort oi..:h skulle behöva förfanga~ anser lii//s.1·1yrd.1rn i Gii1dn>rg.1
oclt Ro/111.1 hili. t: nder alla förkillanden hiir niirmare anges vilken eller
vilka atgärder som socialniirnnden hör vidta för att heslut orn viird inte
skall förfalla. Lii11ss1yrdst'11 i f.:.ristia11s1ad.1 lii11 anser oi..:ksä att den föreslagna tiden iir rör kort.
Beslut om vtird förfaller om socialnämnden inte inom 14 dagar fn1n
heslutet har vidtagit i1tgiird för att hereda den undcrärige vMd utom hemmet. Det iir. anför /-/irt'11i11gn1 Sreriges socialcl1<:frr. oklart vad som avses
med formuleringen .. vidtagit Mgiird ... Om härmed avses placering utom
det egna hemmet honle detta tydligt framgfi av lagtexten. I sii fall iir den
angivna tiden som regel för kort. SACO/SR anser att 14 dagar är en
orimligt kort tid för den grannlaga m:h kvalifo:erade i\tgärd som en fosterhemsplacering innebär. Av den anledningen bör denna tidsgräns utg<).
S1·erige.1 liik.arfiirh1111d och S1·c11sk.a /iik.aresii/lsk.a11t'/ anser m:ksi1 att tidsgrlinsen bör utgt1.
Ett par remissinstanser har varit kritiska mot den föreslagna hestämmelsen att värden så snart som möjligt bör förläggas till den underiiriges eget
hem. JO anser inte att man generellt kan uppställa det kravet att ett
omhtindertaget barn sä snart som möjligt skall vrirdas i det egm.1 hemmet.
JO anför vidare bl. a. följande.
Ett dylikt riktmärke kommer att leda till mänga skadliga försök med att
flytta hem barnet innan problemen i familjen ännu är lösta. Resultatet blir
bara att socialnämnden pä nytt får skilja barnet fri:m hemmet. Sädana
upprepade omhändertaganden kan ge svara anpassnings- och utvecklingsproblcm hos barnet. Jag är alltst1 rädd för att förslaget pä denna punkt
utformats med föräldrarnas intressen i förgrunden och pft bekostnad av
barnens intressen. Vård i den underärigcs eget hem med stöd av den
särskilda lagen bör i allmänhet inte komma ifråga när vården föranletts av
att hemmet företett grövre missförhhllanden och någon varaktig och väsentlig förbättring inte konstaterats. Blol!a förhoppningen om all förhållandena i hemmet numaa stabiliserats fär sålunda inte leda till att barnet
flyttas hem för att värdas där. Inte heller bör vården fä förläggas till den
underhriges eget hem av det skälet att man finner det svårt att anordna den
värd man ursprungligen avsett, l. ex. att man tänkt sig en fosterhemsplacering men inte kunnat fä fram något lämpligt fosterhem. Jag har uppmärksammat all de nuvarande reglerna om villkorligt upphörande av samhällsvärd ibland kommit till användning i sådana fall och där det objektivt sett
inte varit lämpligt för barnet. Den föreslagna lagstiftningen torde innebära
ännu större risker för att barnet flyttas hem i fall när andra placeringar ter
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sig svårare att genomföra. Lagstiftningen måste 1Hirför ge klart uttryl·k för
tanken att soeialniimnden är ansvarig för all ell barn som v[irdas enligt
LVU kommer i tillfredsställande förhi1llanden s~1viil under hela viirdtiden
som när v{1rden upphör. Det finns llii1for skiil att överväga om intt: lagen
borde innehålla en motsvarighet till 44 ~ barnav[1rdslagen och dä även
omfatta plaeering i det egna hemmet under vi1nltiden.
Bestämmelsen om att vfirden sä snart som möjligt bör fiirliiggas till den
undertiriges hem kan utgii anför I frl.1i11RhorR.1· /..01111111111. Det är i en del fall
möjligt för att inte siiga troligt att vi1rden inte alls så snan som möjligt bör
förläggas till den undcri1riges hem. I vilket fall som helst fyller bestämmelsen ingen funktion. Lii11.1·s1yrd1·c11 i f.:ri.11io11.1·1c1d.1 lii11 anser det tveksamt
om en si1dan bestiimmelse bör tas in i lagen. Hestämmelsen är ägnad att
v~ic:ka icke realistiska förviintningar om kort v;irdtid utom hemmet. .Även

Rik.1:fi'irh1111det 11101 a//..olwl- oclt 11ar/..oti/..a111isshru/.. !RFMA J anser det
olämpligt att i lagtexten direkt päbjuda all vtmkn snarast hör förfäggas till
den miljö som utgjl'rl faran.
Frt1gan om niimndens befogenheter har berörts i elt par remissyttranden.
/\1111111wrrii11e11 i S1111d.1Tall har i oeh för sig inte n[1got att invända mot
den utformning förslaget har fall i denna del. Det förtjänar emellertid all
beaktas att soeialutredningen anser alt samma befogenheter inte tillkommer nämnden i de fall 1.lti en under[1rig bereds vt\rd med stöd av I ~ I p. i

*

den föreslagna lagen som när den underfaige bereds viird med stöd av I 2
p. Utredningen förutsätter all regeringen skall meddela niirmare föreskrifter hiirom. Kammarrällen anser alt denna skillnad i befogenheterna hör
komma fram redan i lagtexten.
JO framhåller att lagen inte innehiiller ni1gra pm:iseringar av nämndens

befogenheter gentemot den om vilken man har beslutat om omhiinderlagande eller vard. Meningen synes vara all det skall llppdras t\I regeringen
att meddela yllerligare föreskrifter. JO känner I veksamhet inför denna
uppläggning. Det är inte tillfredssUillande alt fragor av detta slag skall
regleras genom anvisningar eller avgöras av praxis. Föruts~ittningarna för
all vidta frihetsinskriinkande ätgiirder hör i huvudsak anges oeh preciseras
i lagen. Av lagen bör [iven framgå vem som har riitt att besluta om dylika
::'itgärder. Uttrycket '"niimndcn eller den ät vilken nämnden har anförtrolt
v•. Jen '' är hiir alltför oklart. JO ifri1gasätter socialutredningens uttalande
all befogenheten att vidta frihetsinskr[inkande ätgärder skulle kunna överllyttas till ell vanligt sjukhus. Enligt JO: s mening !lir sä i111e kunna ske utan
särskilt lagstöd. Med motsvarande res1mcmang skulle man annars kunna
komma till resultatet alt niimndcn har möjlighet att uppdra i'll enskild
person all utöva frihetsinskriinkande i1tgiirder. t. ex. att
läsa in en omhiindertagen loni1ring som vill rymma.

l~1ta

fosterföräldrar

Sistniimnda fri1ga tas upp ocks~1 av socialstyrelsen som erinrar om att

f. n. gäller alt verkställighet av omhändcrtagandeheslut inte kan delegeras
till iivcrläkare i de fall omhändertagna barn har placerats på t. ex. barnpsy-
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kialrisk klinik. Gc:nom den fiirc..;lagna utformningen av Ll ~ i LVU kan
dc:lla rrohlem lii~as. Det föreslagna lagrummet torde emellcnid kriiva
siirskilda tilliimrningshestiimmelsc:r. hl. a. vad giiller överhikarens skyldighet all iiverta

n~imndc:ns

r;iuighelcr och i vilken ulstriickning tvangsvisa

hehandlingsi1tgiirder for \·idtas med stiid av denna lag. Eventuellt kan
iiverviigas om inte

s~1dana

hestiimmelser bör tas in direkt i lagtexten.

Enligt lagfiirslaget skall underhrigs rörelsefrihel kunna hc:griinsas om
han har omhiindertagits rör vard. Lagen ger emellertid inga anvisningar om
hur dc:l kan ske. A.Ja/111ii J..01111111111 anser alt v;igledning om 1.knna för
speciellt instit11tion!>pl<1l·erade lll'h inslilutionsrersonal si"i vik1iga fr[1ga bör
ges.

2.7 l'.tredning
Sl\Cialutrcdningen före.siar att s1)cialniimnden skall ges bc:fogenhet att
förordna om läkanmdersi_ikning 11ch om polishandriickning för :.itt

gt~nom

fiira undersökningen. Si.id ana ~1tgänkr som nu kan vidtas med stöd av Bv L.
t. ex. utsiittande av vite, hilmtning till förhör inför niimnden och polishandriid.ning för hembesök. skall enligt förslaget inte vidare fa förekomma.
Det klart överviigande antalet remissinstanser har inte haft nttgot att
erinra mot utredningens försiag. llit hör .111cia/.1·1,-rl'!.H·11. Sr1'a /1111·riitt,
.flertalet lii11sstrrd.1·1·r. /..0111111111~f("irh1111dc11 . .flertafCI /..011111111111'1". LO. TCO

S1·<'l"iges

.1·ocio11011~fi"irh1111d

och Fiirl'11i11go1 .'fr<'l"iges soci11/chi:frr.

Niigra rcmissinstanser har ansett att srn:ialutredningens förslag medför
att niirnndens möjligheter alt genomföra utredningen blir alltför begriinsade.
Enligt /..a11111111rrii11c11 i S1111dsrnl/ hör fragan om möjligheterna att förelägga vite eller besluta om hämtning övc:rvägas pf1 nytt. Omhiindcrtagandc
för utredning iir ett alltför drastiskt alternativ om t. ex. förmdrarna viigrar
att infinna sig till sammanträde. A"1111111wrrii11c11 i (iiirehorg anser att det
föreligger flera risker med att begriinsa niimndens miijligheter att använda
tvängsinstrument under utredningen. Sm:ialnämnden kan tvingas att ansöka om vtird iiven i st1dana fall Jf1 niimnden. om utredningen varit fullstiinJig. skulle ha vidtagit andra. mindre ingripamk ittgärder. Den föreslagna
ordningen kan ocks[1 medföra risk för att länsriillen far ett bristfälligt
utredningsmaterial fogat till ansökningen. Enligt kammarrättens mening
bör lagen komplelleras i angivet häns1.:c:nde.

Lii11sstrrdsc11 i .~Ja/111ii/111s län anser att läkarintyg alltid hör föreligga
innan socialnämnden fattar beslut att göra framställning om värd. Möjlighet att pt1kalla polishandräckning I. ex for att kunna genomföra hemhcsök
vid misstänkt barnmisshandel. bör finnas. anser länsstyrdsen. Också Bor1/.1· /.."1111111111 anser att det i vissa fall. t. ex. i iirenden då det mera är frti.ga Pm

vanvt1rd av barn iin misshandel. bör finnas möjlighet för socialnämnden att
p~1kalla

polishandräckning för att bereda sig tillträde till enskildas hem.
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Enbart förordnande om polishandräckning för att i ett sådant fall föra
harnet till läkare är enligt kommunens mening inte tillräckligt.
Nb.gra remissinslanscr har ansett att polishandräckning inle bör fä tillgripas för att genomföra läkarundersökning.
Viist1•nls kommun anser det inte motiverat att i lagen ta in en bestämmelse om rätt att anlita polismyndighet för att inställa den underårigc till
läkarundersökning. Det torde vara ytterst sällsynt atl motsvarande bestämmelse i BvL kommer till användning. Dessutom ger den föreslagna
lagen möjlighet till omedelbart omhändertagande i de fall föräldrarna motsätter sig en läkarundersökning av ett barn som sannolikt iir i behov av
vård. Detta förfaringssätt är, anför kommunen. säkert skonsammare mot
barnet.

SACO/SR anser inte att polishandräckning skall tillgripas för läkarundersökning av underåriga. Framför allt vid psykiatrisk undersökning skapas ett di'lligt utgängsfage om polishandriickning genomförs. Bättre är dfl att
vederbörande läkare gör hembesök. Sl'eriges socio11omas rik.1ji:irh1111d har
samma uppfattning. Även S1·criges liikw:fiirh1111d och S1•e11ska liikaresällskapct riktar kritik mot förslaget i denna del.
Fiireningen Barnens Riitt i Samhiillcr !BRIS J framhåller att de flesta
barn tar allvarlig skada av en polishämtning. Socialnämnden bör därför
kunna finna andra sätt att fä en minderärig att inställa sig till nödvändig
läkarundersökning. förhör, domstolsförhandling eller för att genomföra
beslut om värd enligt L YL'. Endast i de fall där det föreligger uppenbar risk
för barnets liv och hälsa bör barnet kunna hämtas med hjälp av polis.
Lii11sstyrel.l'l'11 i Viistcrnorrlands lii11 framhåller sfaskilt betydelsen av att
utredningen så långt möjligt hedrivs i samr1\d med föräldrarna och den
underårige, om han nb.ll erforderlig mognad. Det kan därvid ha betydelse
för niimndens bedömning att den fär möjlighet att själv bilda sig en uppfattning om den undc:rårige. Denne bör dock inte tvingas att uppträda inför en
fulltalig nfönnJ. Kontakten i niimnJen bör i stället ske i form av samtal
mellan företriidarc för niimnJen och den unJerårige. Uinsstyrelsen efterlyser hiirvidlag en liigsta åldersgräns för att den underf1rige skall få höras i
niimnden.

2.8 Omedelbart omhändertagande
Sociallllredningen föreslår att socialniimnden. nämndens ordförande eller annan leJamot som nämnden har förordnat skall fä besluta om omedelbart omhändertagande av underårig, om liinsriittens heslut inte kan avvaktas. Sådant beslut om omhändertagande skall underställas länsrätten för
prövning senast fyra dagar efter det beslutet fattades. Underställt beslut
skall prövas av Hinsriittcn inom fyra dagar frt'ln det handlingarna kom in till
riitten. om inte synnerligt hinder möter. Fastställs beslutet skall niimnden
senast inom två veckor frän omhändertagandet inge ansökan om vård till
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l;insriiltt:n. Den tiden for fiirl;ingas till högst fyra veckor. I miil d;ir den
unge ;ir omh;indertagen skall fi.irhandling i millet h;'lllas inom en vecka fran
det ansökan orn v;'ird kom in.
N:ira nog alla remissinstanser

s1l!ll

har yttrat sig (\ver forslaget har

tillstyrkt eller bmnat utan erinran de av utredningen fiireslagna gr1111derna
fiir omedelbart omh;indt:rtagandc. Bland de rcmissinstanser som uttryckligen har tillstyrht förslaget miirhs k1111111111rri'illl'l"llC1 i S1111d11·al/ och (ii)tl'horg som i likhet med utredningen anser att för vissa situationer miijlighd
hiir finnas att omedelbart omh;inderta under;'lrig. Kammarriitten i Sund-;vall har tillagt att det frirn r;ittssiikerhetssynpunkt framstfir som viirdefullt
att tidsfristerna iir horta och medför snahh handl;iggning.
Emellertid har :1tskilliga remissinstanser varit kritiska mot de av utredningen föreslagna fristerna for handliiggningen av iirende om omedelbart
omhiindcrtagande.
Enligt utredningens förslag skall handlingarna i underst;illningsiiremle ha
kommit in till liinsstyrelsen inom fyra dagar efter det beslutet fattades.
Ka111111mTiittc11 i Giite/Jorg fr~1mhi11ler att en sftdan regel har bestiimda
nackdelar. Dels tvingar den socialniimnden att hälla sig förvissad om att
handlingarna har hommit in i riitt tid till Hinsriitten, dels inneb;ir tidsMg~mg

en for postbefordran en osiikerhetsfaktor. Enligt kammarriittens mening
bör regleringen innebiira att handlingarna skall avsiindas av niimnden inom
den angivna tiden.
Lii11.1·styrdse11 i Stockho/111.1· /iin anser att den angivna tidsfristen om fyra
dagar för 11nderstiillning är alltför kort med tanke p!\. mellankommande
helger. andra br!\.dskande göromftl s{J.som utsatta sessioner och behovet av
att i tveksamma fall anmiila omhändertagandemäl i session. Fristen bör
förHingas till en vecka. Även den frist om tvä veckor som gäller för att inge
ansökan är alltför snäv. Det är viktigt att nämnden fttr tid att göra fylliga
och viil.motivcrade utredningar. Den bchandlingsplan som skall ligga till
grund för liinsr~ittens prövning blir förankras· hos föräldrar och barn och
vara viil genomarbetad med konkreta förslag till placeringar. Detta torde i
normalfallet inte hinnas med inom 14 dagar. Nämndens frist fi.ir ansökan
bör regelmiissigt omfatta fyra veckor. Den föreslagna tidsfristen om en
vecka för muntlig förhandling är ocksi\ väl kort. Parter och vittnen måste
hinna delges kallelse och erhålla skäligt rådrum för inställelse. Part måste
ocksa hinna ta kontakt med ombud som i sin tur kan ha svårt att förbereda
och inställa sig med mycket kort varsel. En normal tidsfrist om två veckor
bör föreskrivas. Även liinsstyre/sen i Siidernw11/a11ds län anser att tidsfristen för muntlig förhandling är betänklig från rättssäkerhetssynpunkt. Med
tanke på den tid det i allmänhet tar att kommunicera ansökan med parterna
och med beaktande av det ofta förekommande behovet av komplettering
av utredningen är det nödvändigt med en längre tid som huvudregel. Det
kan ifrägasättas om en särskilt angiven tidsperiod över huvud taget är
erforderlig.
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Den rnn:slagna fristen för ingivande av an-.i!kan ;1r all\for kor\ <Inser
hi11.1.1/_l'f1·/.11·11

i (J.11c1).:ii1/a11d1 lii11 och fi!resl:1r en normal tidsfrist 0111 fyra

veckor.
Aven lii11ssryrl'fs,·11 i Jii11/,,"ipi11g.1 t.-in har im·:indningar nllit de föreslagna
tidsfristerna. S{ilunda syn.:s en tid av en ved.a fi\r umkrst:illning av beslut
om omh:indertagandc vara mera godtagbar. Den tid Slllll l:insr;111en r:·1r till
sin förfogande !"lir all besluta i undcrst;illl m:ll ·- fyra dagar - ;1r enligt
bnsstyrelsens mening inte verklighetsanknutcn. Vidare hiir tidrn för ingivande av ansiikan utstr:ickas till fyra veckor. Den fi\reslagna tiden om en
ve<.:ka fiir muntlig förhandling i Hinsr;itten kan inte heller gl.ldtas. Det kan
inte vara rimligt -

annat ;1n i undantagsfall -· att k;illa personer till

förhandling med endast nt1gon dags varsel. Det g;1r inte heller att bortse
fr~m

behovet av komplettering av utredningen. Barnav;\rdskonsulcnl eller

so<.:ialv;~rdskonsulent

som skall kallas till förhandlingen kan ocksa hchiiva

lid p;\ sig att s:illa sig in i m:ilct. E:-;.tra fi.irhandlingar eller ohest:imda
förhandlingsdagar som skulle bli följden om flirslaget genomfors kommer
att förrycka arhet.:t. Uinsstyrelsen avstyrker hcst;imt att den fi.iresl;1gna
tidsfristen om en vecka görs till huvudregel.

.Ä. ven lii11ss1yrel.1T11 i f.:a/mor liin anser all den föreslagna tidsfristen för
undersWllning av beslut om omedelbart ornhiindertagandc :ir orealistisk.
Den nuvarande tidsfristen om tio dagar hör hibeh;'dlas. Den fiircslagna
tiden för ansökan till liinsriitten Lir 01.:kst1 för snävt tilltagen. Den utredning
som skall föregfl ansökan lir ett relativt omfatlande arbete som mt1ste
genomföras med största noggrannhet. Snabbhetskravet måste hlir stii tillbaka for kravet p~1 en gedigen utredning. Den nuvarande tidsfristen om 30
dagar blir hiheht1llas.

Lii11sstyrel.1em11 i Ciotlwu/s och \!iistcmorrla11d1 lii11 anser 01.:ksi1 att
tiden for ansökan biir utstrlickas till fyra veckor. Liins~tyrclserna framhåller vidare alt den föreslagna tiden inom vilken fiirhandling i l:insrlitt
skall hällas iir för kort. Tiden hör utiikas till tvt1 veckor.
Underställt beslut skall enligt förslaget prövas inom fyra dagar frtin det
handlingarna kom in till riitten. Lii11sstyrels!'11 i Kri.1tia11s1,1d.1 /ii11 drar av
förslaget den slutsatsen att liinsrätten skall fatta beslutet utan kommunikation. Liinsstyrelsen framhftller att ett sådant förfarande inte lir förenligt
med bestiimmelserna i 10

~

FPL. Uinsstyrelsen anser vidare den föreslag-

na tiden för hi\llande av förhandling vara for knapp. Även lii11sstyrelse11 i

Ma/111iih11s liin uttalar tveksamhet om de föreslagna tidsmarginalerna är
förenliga med en omsorgsfull handläggning.
De föreslagna 4-dagarsfristcrna bör förliingas till en vecka anser lii11ssty-

re/se11 i Giitehorgs och Bohus liin. Den angivna frist inom vilken förhandling skall hållas hör utgå. Lii11ssryrel.H'll i Ä/1·shorgs hi11 anser hl. a. med
hänsyn till de omöjliga tidsfrister som har angetts i förslaget det nödvändigt
att förslaget helt och hållet arbetas om. Även /ii11sstyrelse11 i Viirmlands

liin riktar kritik mot de föreslagna tidsgrlinserna. Liinsstyrelsen i Örehro
26
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lii11 anser all de handliiggnings1ider som har <ill!!l'[[~ !lir niimndcn och
liinsriitten iir fiir korta od1 behöver korrigerw;. Samma uppfattning redovisas av /ii11ss1Yrl'!.H·m11 i (;,hfl'hor.i.:.\ och ./1i1111/1111d.1 //in.
JO framh:'1ller all lrnndliiggningen av LV U-iirt•mlcn all I id bör vara
skyndsam och ges prioritet i fiirh;·ilJande 1ill andra iirenden. Emellertid hiir
man inle fastsliilla maximilider som inte miijligg(ir en rimlig behandling av
iircndena. De föreslagna tilhgriinserna i X
hiindcrtagande och i 10
13es'.immelsen i 9

~all

~

* hctriiffande omedelbart om-

bctriiffanllc fänsdttens pr(ivning synes rimliga.

socialniimnden endast har 14 dagar pfl sig, riiknat

frt111 liet omedelbara omhiindertagandel. all göra ansökan till hinsrii!tcn om
vi·ird enlig! lagen förefaller diiremol att vara i sniivastc laget. Till delta
hidrar bl. a. att man har tagil hort den generella möjligheten till ordforandeheslut och att beslut om ansiikan till hinsriitt inte Htr

delegera~

inom

distriktsniimnden. I de flesta fall m{1ste sflledes frågan om ansökan till
liinsriilC hinna behandla~ vid niirnndsammantriide. Dessförinnan skall utredning ha gjorts och fördigstiillt~ och kommunikation med parterna ha
skell. Detta betyder att nämnden inte kan liigga ner siirskilt mycket tid på
sjiilva utredningen. En viil genomförd utredning är emellertid en första
förutsiittning för att liinsriitten skall fä ett tillfredsställande underlag för sitt
st~illningstagande.

Bristfälliga utredningar kan leda till allvarliga rättsförlus-

ter. både såtillvida att vård inte beslutas trots att skäl diirtill föreligger och
att vård enligt LV lJ kommer till stånd trots att någon annan behandlingsåtgiird hade varit tillräcklig eller mera ändamålsenlig. JO anser att man vid
avvägningen mellan å ena sidan i.inskemålen om skyndsam handliiggning
och å andra sidan kravet på en tillförlitlig utredning måste ta fasta på det
sistn~imnda.

Den föreslagna 14-dagarsregeln kan medföra en risk för för-

sämrade utredningar. Möjligheten att hegära förlängning av ansökningstiden finns visserligen men föruts~Hter att särskilda skäl föreligger, med
andra ord att ärendet avviker från normalärendet. Enligt .IO:s mening
framstår en utredningstid på upp till fyra veckor som nödvändig även i
många normalfall med hänsyn till de praktiska svårigheter som ofta föreligger att genomföra detta slag av utredningar. Man skall komma ihåg att
socialförvaltningarna inte har utredningsresurser liknande polisens. varför
det inte är rimligt att dra paralleller med t. ex. häktningsfrister. JO tycker
också det är viktigt att socialnämnden ges tid att noga överväga den
föreslagna behandlingsplanen si\ att denna kan bli av verkligt värde för den
senare vården och inte endast en pappersprodukt. JO förordar sammanfattningsvis en mindre restriktiv reglering av tidsfristen i 9 ~.

Kommunförbundet anser också att utredningens förslag om en längsta
tid om 14 dagar för upprättande av behandlingsplan är alltför knappt
tilltagen. Tiden bör förlängas.
Flera kommuner är också kritiska mot tidsgränserna. Stockholms kommun har ingen erinran mot den föreslagna tiden för underställning, under
förutsättning att härmed avses fyra vardagar. Däremot är den föreslagna
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tidsfristen på 14 dagar för ansökan om värd alltför knapp. Erfarenheterna
visar att nu giillande tid. fyra veckor ofta innebiir att ur redningen måste ske
under stark tidspress. Svårigheterna är speciell! uppenbara i omräden med
stort inslag av invandrare. och utredningen måste göras med hjiilp av tolk.
Den föreslagna korta utredningstiden är m:ks;'\ från riittssiikerhelssynpunkt
betnnklig, eftersom etl felaktigt heslut kan hli följden av en inte ordentlig!
genomarbetad utredning. Nuvarande fyraveckorsregel hör enligt kommunen vara huvudregel. Ma/111ii ko11111111n kan, om iin med en viss tvekan,
biträda förslaget om fyra dagar för understiillning. Den föreslagna fristen
för ansökan till liinsriittcn innebär emellertid risk for hastverk hflde för
nämnden och handläggande socialarbetare. följden av förslaget kan bli all
nämnden stiindigt tvingas att begiira förliingning. Kommunen anser att
hestämmelsen lindras sfi att ansökan skall göras senast inom fyra wckor.
Borås kommun har samma uppfatlning. De sniiva tidsfristerna innchiir
risker för bl. a. utredningens och behandlingsplanens kvalitet och diirmed
för den enskildes rii!lssäkerhet framhäller Skii1·de k1m11111111. Enligt U1111.rnla ko111m1111 är tiden for understiillning och för ingivande av ansökan alltför
knapp. Bland de övriga kommuner som gjort inviindning mot de föreslagna
tidsfristerna miirks Örehru, Giil'!e, Skelle.fietl och \!i/he/mina ko1111111111cr.
TCO ansluter sig till förslaget men framhtiller alt detta kriiver att erforderliga resurser stiills till socialtjiinstens förfogande.
S1·erigcs komm1111altjii11stema11na.fi'irh1111ci anser att fyraveckorsregeln i
BvL för ingivande av ansökan bör bibehflllas. Samma uppfattning redovisas av Fiireningen S1·eriges socialche.frr. Även S1·crigl's socionomers riks.fi'irh1111d och Sl'criges .1·ucio11011~fi.irh1111d framför kritik mot de föreslagna
tidsfristerna.
Fiire11i11ge11 Barnens Rätr i Samhället (BR/SJ anser att tvii veckor

~ir

en

alltför kort tid för utredningen. Tiden bör utsträckas till fyra veckor.
Sn'11ska Ji"ireningen j('ir h11mpsykiatriska kuratorer anser ocks~i att
utredningstiden bör utstriickas till fyra veckor och framhäller att snabb
utredning garanterar vure sig harnets riittsskydd eller biista
och behandling.

mL~iliga v[1nl

2.9 Beslutande organ
S01.:ialutredningen försl;'\r att rätten att besluta om vård enlig! lagen skall
tillkomma länsrätten. Förslaget har frän rättssäkerhc1ssynpunk1 klara fördelar anser .'ii'rn /101·riilf. Tvilngsingripanden blir ra s<'I sätt föremäl för
domstols bedömning och en enhetlig riittstillämpning kan främjas. l\a111marriitte11 i Giitehorg tillstyrker på de skäl som utredningen har anfört att
heslu1andcriitten läggs hos fansrätlen. Så gol! som alla liinsstyrelser tillstyrker eller famnar förslaget utan erinran. La11tl.11i11gJjlirh1111d1·1 anser att
förslaget har klara fördelar bl. a. med hänsyn till all det kder till en
enhetligare rällstillämpning. Niira nog alla de andra remissinstanscr som
har yttra! sig har biträtt förslaget i denna del.
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St1w/..hu/111.1 /..01111111111 avstyrker en överllyttning av beslutsförfarandet
till Hinsr;itten. Nuvarande heslutsorJning med dess möjligheter fi.ir klienten
att utan al-.tivt agerande fä sitt iiremk rriivat av liinsriitten bör hihcl1i1llas .
.'frl'l"iJ.:1'.1· .1oci11/fi"irh1111cl avstyrker lll:bii en övertlytlning av beslutsfiirfarandet till länsriitten. Förbundet framh<'tller att omhiindcrtagandet ;ir lH.:h
si-.all vara ett led i en vardkedj<t. Socialniimnden med dess samlade kunskar l'Ch erfarenhet i sociala fr;'1gor, framsUir som det lll"gan vilket har de
största fiirutsiittningarna för att fatta riktiga beslut.
SACOiSU och S1·1Tig1·.1 .rncio1111nl('rs ri/...\fi'irh11llli instämmer i utredningens förslag att hcslutanderättcn skall ligga ho-; länsriitten. Det framhålls
emellertid att utredningen inte tillriickligt har betonat att rlittcn mi1sk ha
tillgi1ng till tillriicklig expertis vid länsstyrelsens soci<tlenhct i form av
sl11.:ionomer med bred och li·ing yrkeserfarenhet.
Fiin,11i11gn1 Bt1m1·11s Rii11 i Swnhiilll'I WRIS1 fiiresllir att Jet i varje län
-;kall uppriittas en -;pe..:icll barndomstol som har att döma i alla för barn
livsavgörande

m~tl

som vtmlnadstvister, tvfrngsomhändertagam.lcn. ung-

domshrottslighet etc. Riittens ordförande bör. föruwm sin juridiska kompetens. ha viss barnpsykologisk utbildning och praktisk erfarenhet av
arbete med barn i kris. Till dessa dornswlar

~kulle

ocksf1 knytas ett team av

barnsakkunniga.

2.10 Handläggning i länsrätt
Fiirvaltningsprocesslagcn reglerar handläggningen i länsriitt. Utredningen föreslar vissa kompletterande hestämmelser för förfarandet i mål om
omhiindertagandc för vtird. Utredningens förslag att muntlig förhandling
skall vara obligatorisk i stidana mäl har särskilt uppmärksammats av remissinstanserna. Här gör sig olika meningar gällande. Kammarrätten i

Giilehorg tillstyrker förslaget i denna del. Kammarrä11e11 i S11nd.1·1·all är
en~e med utredningen om värdet av muntliga förhandlingar. Emellertid
anser kammarriitten att regeln om muntlig förhandling inte bör vara undantagsli\s. I fall där exempelvis Hinsrättcn beslutat om kortare värdtiJ än tre
månader och niimnden finner sig föranlttten att före värdtidens slut inge ny
ansökan om vtinL kan utredningsmaleriakt antas ofta vara i stort sett
detsamma som tidigare. En ny muntlig förhandling kort tid efter den
föregtiende kan enligt kammarrättens mening fä onödigt traumatiserande
effekter och verka uppslitande på den unge. En ny muntlig förhandling
skulle diirvid kunna omintetgöra möjligheterna till en förtroendefull samverkan. Kammarrät1cn anser dock att muntlig förhandling bör vara huvudregel och skall kunna underlätas endast om synnerliga skäl talar däremot.
De fall där muntlig förhandling skulle kunna underlåtas bör därvid exemplifieras genom motivuttalanden.
Flera liinsstyrelser har ockst1 tagit upp frägan om obligatorisk muntlig
förhandling. Umsstyrelserna är i allmänhet kriti:>ka till förslaget.
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Liin.1·s1yrel.1·e11 i Stockholm.1· län är tveksam till utredningens förslag om
obligatorisk muntlig förhandling. Erfarenheterna vid länsrätten synes ge
vid handen att ur utredningssynpunkt sådan förhandling inte är nödvändig i
alla mål. Det stora antalet mål har också medverkat till att muntlig förhandling begränsats till de fall där part begärt muntlighet. Frekvensen av sådana
förhandlingar har inte överstigit 25 procent. Behovet av personalförstärkningar vid förhandling i samtliga fall blir därför mycket betydande och
länsstyrelsen ifrägasätler om kostnaden ~tr försvarlig med hänsyn till de
fördelar som eventuellt skulle vinnas.
Även länsstyrelsen i Södermanlands län anser att det skulle föra för
långt att göra regeln om muntlig förhandling helt ovillkorlig. Om den
åtgärden avser anhällcr om att inte behöva inställa sig. bör muntlig förhandling inte anordnas. Skäl att frångå 9 FPL föreligger enligt länsstyrelsens mening inte.
Enligt /ii11sstyrelsen i Jij11/.;ijpinf.{s lii11 förekommer muntlig förhandling i

*

sft gott som alla de mål. varom här är fråga. Det bör även i förtsättningen
ankomma på länsrätten all bedöma huruvida muntlig förhandling anses
erforderlig. Liin.utyrelsen i Kalmar län anser att muntlig förhandling alltid
skall hållas när ett mål är aktuellt första gången. I andra typer av beslut i
barnavårdsmål. t. ex. sådana som rör vårdens upphörande, anser länsstyrelsen att muntlig förhandling inte behöver vara obligatorisk. Här fär en
bedömning ske från fall till fall. Inte heller länsstyrelsen i Gotlands lii11
anser att en regel om obligatorisk muntlig förhandling är nödvändig. Den
som inte vill inställa sig skall inte tvingas. Vissa mål kan också vara av den
beskaffenheten att muntlig förhandling inte är nödvändig.
Muntlig förhandling ger erfarenhetsmässigt i de flesta fall länsrätten
bättre underlag för beslutet framhåller länsstyrelsen i K ristianstad.1· /iin. I
vissa fall synes dock muntlig förhandling inte vara nödvändig. Sedan
ansökan kommunicerats kan motpart ha gett sitt medgivande till ansökan.
Om denna inte återkallas och det av handlingarna klart framgår att vård är
motiverad kan muntlig förhandling avvaras. Samma uppfattning redovisas
av länsstyrelsen i GijtcborRs och Bohus län. Även lii11sstyrefsc11 i Örebro
liin ifri'lgasätter om det med hänsyn till den enskildes rättssäkerhet är
nödvändigt all göra muntlig förhandling obligatorisk.
f,ii11.1-.1·1yrelse11 i Äh·sborRs liin framhåller att utredningens förslag innebär att särskilda processregler skapas i vart fall för länsrätt i mål av
ifrägavarande slag. Eftersom det finns en väl genomtänkt lagstiftning för
förfarandet är förslaget i denna del onödigt. Enligt förslaget ges länsriitten
Frågan om kostnaden för
möjlighet att förordna om viss utredning ( 15
s:'ldan av länsrätten initierad utredning eller undersökning är inte reglerad.
Det föreligger ett behov för länsrätten att kunna betala de kostnader som
föranleds av beslut om utredning. Länsstyrelsen föreslår att den frftgan
löses på det sättet att en generell betalningsmöjlighet för länsrätten tas in i
FPL. Eventuellt kan därvid övervägas huruvida part under vissa omstän-

*).
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siatsverket knstnadcn för s<'1dan

Utredningens förslag all införa ohligatorisk muntlig förhandling synes
varken nödviindig av riittssiikerhetsskil eller iignat alt srecicllt gagna den
enskilde anför /ii11.1·.11rrd1e11 i \."1i.11t·nu>rrlwull· /iin. Giillam.k hestiimmelscr
hör hihehi"tllas. Lii11sstyrcl.11'11 i l'liorrholl1'11.I' lii11 framhilller att i vissa fall
kan undantagsvis omständight:terna vara s;idana all en muntlig förhandling
framsttir som helt mening~lös.
I fr~1ga llm handläggningen i övrigt har flera remissinstanser framh~1llit
vikten av all erforderlig sakkunskar tillförs riillen vid avgörande av m{tl
enligt den föreslagna lagen. Det iir, siiger SA( -0/SR. viisentligt att det inom
liinsriitten finns kompetens. utbildning lH.:h tillg;ing till barnpsykiatrisk och
psykologisk expertis samt sociomm1t:r med brt:d yrkeserfarenhel. Även
Srai!.(1'.1· /iikar.fi"irh1111d framh{11ier vikten av att länsrä\ten har tillgt:mg till
hl. a. harnp~ykiatrisk expertis . .'frerige.1· .rncio1101111'rs rik.1:fi"irh11ml anser att
utredningen inte tillräckligt har betonat all rät1en mi1ste ha tillgång till
tillriil:klig expertis vid länsstyrelsens SlKialenhet i form av socionomer
med bred yrkese1farenhe\. Det är. säger förbundet, viisentligt för att länsrällen skall kunna göra en juridisk bedömning som iiven omfatlar psykosol:iala faktorer.

2.11 Besvär
Socialutredningen föresl{ir all talan mot socialnämndens beslut skall
kunna föras om nämnden i fall då vtirden skall pägt1 längre tid än tre
månader har
- avslagit framställning rörande umlerttrigs placering i visst hem.
avslagit framställning om vårdens avslutande samt
meddelat föreskrift beträffande umgänge med den undertirige eller väg-

*).

rat uppge hans vistelseort (18
Frågan om besvärsrättens utformning har tagits upp endast av ett par
remiss instanser. Kammarriillen i Giit('borR erinrar om att socialutredningen i den allmänna motiveringen uttalat att det bör finnas möjligheter för
föräldrarna att besvära sig över förändringar som företas i vårdformen i de
fall då vården enligt länsrättens beslut skall påg[1 under längre tid än tre
månader. Utformningen av 18 ~ första stycket stämmer emellertid inte
överens med detta uttalande. I paragrafen har besvärsrätten gt:tts en snävare utformning än vad som tycks vara avsikten enligt den allmänna
motiveringen. Kammarrätten. som ansluter sig till den ståndpunkt som har
kommit till uttryck i den allmänna motiveringen. förordar att förevarande
lagbestämmelse utformas i enlighet därmed.
Enligt 18* 2 p. kan talan föras mot socialnämndens beslut att avslå
framställning om vårdens avslutande. För att regeln skall bli tillämplig
förutsätts att den enskilde har begärt att vården skall avslutas. Har förord-
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nanJc cnligt 3 ~ anJra styckct mcdddah. skall s,icialniimndL'n enlii-:t 11 ~
arligen rröva fri1gan

0111

v;1rden alltjiimt skall hcsti1. N:igon mii_jlighet all

bcsviira sig Ö\'Cr sticialniimndens hesllll i de.ssa fall skall enligt fiirsl:1get
inte finn;1s. hiljden blir all den som iir missnöjd med stH.:ialniimndcns
heslut att li1ta v!1rden hest;'1 iir hiinvisad att hcgiira att socialniimndc11 ra
nytt rrtivar om vftrden kan avslut:1s. Endast mot hesllll i sistniimnda fall
skall niimligcn talan kunna föras.
Den förcslagn;1 onlningcn iir enligt kamrnarriittL'llS lllL'ning onödigt 11n1ständlig. lfättrc vore om den missnöjde kunde för;1 talan direkt mot spcialniin11 . .'l~ns hcslut enligt 6 ~andra stycket att Htta viirden hcsti1.
Nii1 .iel giilkr fragan ,1m besviirsriitt hör fördigg;1 niir socialniimmlcn h;1r
beslutat all vi'1nlen skall urrhiira ansluter sig kammarriittcn till den urpfattning som anges i en reservation. GL'lllllll ett hcslut om vard enligt den
siirskilda vardlagen tas den faktiska vanlnaden ifri1n foriildrarna. S;1 kan
inte ske med stöd av Slll.:ialt_iiinstlagen som vilar ri1 frivillig grund. l·:ftersom det inte torde vara ovanligt all föriildrar och harn har olika urrfallningar i fri!gan om v;\rden bör besti1 och eftersom inte soeialtjiinstlagcn i
alla avseenden kan erbjuJa parterna samma

mi~jlighetcr.

biir talan kunna

föras även mot sucialniimndens beslut att vt1rdcn skall urrhöra.
Kammarrällen förcsh1r att 18 ~ 2 p. ges följanJe utformning. '"2. har
v~1rden skall besta. · ·
l.ä11.1·.1·tyrl'l.1·rn i Jii11/..iipi11g.1 lii11 anmiirkcr all enligt 18 ~ i lagforslagel
skall besvär kunna anföras bl. a. om nämnJen '"i fall -;om avse\ i 3 ~ anJra
stycket avslagit framstiillning röranJe unJerärigs placering i visst hem ...
Av utrc:Jningens motivering framgrir att utreJningen har funnit "överviigande skäl tala för att förälJrarna i de fall beslutaJ v~irJ skall r[igi1 under
längre tid iin tre månaJer bör ha möjlighet alt besv~ira sig över de föriindringar i vt1rdformen som företas under vftrJtiden.,. I specialmotiveringen
till 18 *sägs följande: "I Je fall beslutad vfö"J ej skall pi1gti längre tiJ än tre
månaJer - - - . Skall emellertiJ vt1rJen vara längre tid far den av nämnden valda värdformen samt förändringar i Jenna väsentligt större bctyJelse för den enskilde. I säJana fall bör därför talan kunna föras över beslut.
varigenom nämnden avslagit begäran om placering av Lien unJeri1rige i
visst hem. Härav följer att talan även kan föras över hesltll av niimnden att
nytta barnet från ett hem till ett annat." Länsstyrelsen finner det mot
bakgrunJ av dessa tvi't uttalanden och innehi'tllct i lagtexten oklart i vilka
fall talan fär föras. Kan l. ex. talan föras beträffanJe första beslutet om

prövat fräga om

placering. vilket inte innebiir nägot avslag pii föräldrarnas begiiran om
placering i visst hem?
Liinsstyrel.H'll i \/ästemorrfands fän anser att förälJrarna inte bör ha

besvärsrätl i nt1got fall som gäller vårJens utformning. Som skäl åberopar
länsstyrelsen bl. a. hänsynen till barnet och principen om att socialnlimnden bör ta hela ansvaret för barnet seJan beslut om vård har fattats.
Länsstyrelsen anser att del i första hand är barnets rätt och skyJJ som
skall tillgodoses.
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Dc1 far enlig! /ii11.1.\'fyrd.1·c11 i .lii1111/a11cl.1· lii11 anses rikligt atl berörda
parter ges formella miijlighelcr alt p;werka viirdens utformning. liven om
det iir friiga llrn tvi'mgsv:ird. Srn:ialu1redningcns principiella resonemang
förtjänar dlirvidlag allt beaktande. Emellertid har socialutredningen föreslagit ni'1gra till synes onödiga inskrlinkningar i hesvärsrättt:n. Ftir del
första skall bcsvärsrlHl föreligga cndasl di1 fansrlitten har förordnat om
Hingrc v~1rdtid iin tre mi111ader. Motiven till denna inskriinkning är sviirförsti1cliga. Även vid kortare cider torde herönla parter ha ctt intresse av att
kunna pävcrka vårdens utformning. Beaktas bör liven att tvängsv{1rden kan
komma atl följas av en llingrc frivillig vård. Detla innebär rent praktiskt en
lnsning vid det val som niimnden fi..irsl gjorde o.:h som berörda parter inte
har kunnat pilverka. Det finns en risk för alt exempelvis föräldrarm1
tvingas acceptera cl! fos1erhem som de inte anser vara så bra. exempelvis
har samarbetssvårigheter med. bara för alt alternativet skulle innebiira att
barnet skulle behöva omplacerns och därmed far kontinuiteten i vården
avklippt. Motsvarande betänkligheter torde besvärsmyndighcten ha om
den ursprungliga värden har satts till tre rnana<ler. men denm1 efter ny
ansökan frtin nlimndcn har förliingts. Även besvärsmyndighetcn blir 1Hi läst
av nämndens första val. För det andra gäller endast besvärsrälten då
nämnden har avslagit framställan om underårigs placering i visst hem.
Detta inneb~ir I. ex. att föräldrarna har besv;irsrätt om nämnden vill omplacera barnet. men föräldrarna begär att barnet skall vara kvar i hemmet. Det
innebär även att besvärsräll föreligger om nämnden vill att barnet skall
placeras/kvarstanna i visst hem LlCh föräldrarna föreslår el! konkret alternativ. Är föräldrarna emellertid missnöjda med nämndens val. men inte
kan föreslå något alternativ ("visst hem .. ) har <le följaktligen ingen besvärsrätt. Det förefaller olyckligt att besvärsrättcn skall bero pt1 vilken
kännedom om de biologiska föräldrarna har om fosterhemstillgången inom
och utom kommunen. Som bekant bereder detta t. o. m. nämnden ofta
svårigheter. Länsstyrelsen ifrågasätter slutligen om inte en erinran om
rätten till offentligt biträde borde tas in i lagen.

3 Offentligt biträde i mål eller ärende enligt LVU
Socialutredningen föreslår att offentlig! biträde alltid skall förordnas i
mål eller ärende om omedelbart omhändertagande eller om beredande av
vfird enligt L VU. I mål eller ärende angående vårdens avslutande skall
offentligt biträde förordnas. om det behövs för att tillvarata den unges rätt.
Offentligt biträde skall utses för den unge och föräldrarna eller annan
vårdnadshavare gemensamt. Offentligt biträde kan även ulses särskilt för
föräldrarna eller annan vårdnadshavare. Beslut i fråga om offentligt biträde
skall enligt förslaget meddelas av länsrält.
Utredningens förslag tillstyrks utan särskilda kommentarer av länssty-
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relse11 i Östagijtlc111ci.1· län. /iinsstyre/se11 i Viisrerho11e11s län. Kalmar.
HelsinghorgJ. S/..iil'cie m:h Vara /..om1111111cr och S1·crigl'.1 socionomers
ri/...~fiirb1111J.

Ingen remissinstans motsiilter sig förslaget alt riilt till offentligt hiträde
skall finnas för shväl barn som föräldrar eller annan vårdnadshavare.
Invändningar förs fram fr1imst mot förslagen om obligatoriskt biträdesförordnandc och förordnande av biträde för barnet och föräldrarna gemensamt.

3.1 Obligatoriskt biträdcsförordnandc
Förslaget att offentligt bitriide alltid skall förordnas när frtiga uppkommer om omedelbart omhändertagande eller om vård enligt L VU tillstyrks
av riksä/..lagare11. /..am111arrätt1•11 i S1111ci.1Tall. 11trecini11ge11 om hamens rätt
nch Fiireningen S1·erige.1· socialcht'.fl'r. Även liinsstvrl'lsen i \liisternorr-

lands län tillstyrker förslaget. Enligt liinsstyrelsens mening är liven upphörande av vMd en sä ömtälig fräga att förordnande av biträde hör vara
obligatoriskt.
Brott.1:fi'jrebygga11d1· rildet iir kritiskt mot förslaget och anser att det
leder för lfingl alt schablonmiissigt förordna offentligt biträde även i situationer t. ex. där den enskilde förklarar att han inte önskar biträde. Regeln
borde enligt rttdet i stället utformas st1 att utgängspunkten är att offentligt
biträde skall förordnas i de aktuella fallen men att undantag sker dt1 del iir
uppenbart atl biträde inte erfordras. En prövning av fdgan om behovet av
offentligt biträde kommer härigenom till st[md. Prövningen kan dock oftast
ske på ett summariskt säll så att det inte uppstf1r nttgon fördröjning i etl
ärendes handläggning. Rättshjälpsutredningen har i sitt betänkande <SOU
1977: 49) Översyn av rättshjälpssystemet föreslagit - beträffande bl. a.
ärenden om adminstrativa frihetsberövanden - att offentligt bitriide skall
förordnas. om det ej är obehövligt. En sådan regel förefaller enligt rådets
mening i vari fall lämpligare än den som socialutredningen har föreslagit.
Även /..ammarrii11e11 i Giitehorl! anser all rättshjiilpsutredningcns förslag
i denna del iir lämpligare än socialutredningens.
Lii11sstyrc/.1rn i s.-idem11111/1111ds liin anser att utredningens förslag bygger p{1 uppfällningen alt länsrätterna inte i erforderlig grad skulle överväga
om den underfirige har behov av bitriide. Ni1got stöd för uppfa1tningen om
att del föreligger en sädan risk har emellertid enligt länsstyrelsen inte
redovisats i betänkandet. Länsstyrelsen har inte e1i'arit att det i andra
sammanhang har getls uttryck iit att det i förvallningsprocessen inte förordnas offentligt bitriide i den omfattning som gällande hestämmelser
förutsätter. Med utredningens förslag om att länsrätten i första instans
skall besluta om såväl omhändertagande som värd av under[irig saknas
enligt länsstyrelsens mening utrymme för något tvivel om att offentligt
biträde skall förordnas när mfilets beskaffenhet föranleder till del. För
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övrigt ger enligt fänsstyrclsen fön:altningsprrn.:essen med den 11\formning
den har i dag mycket goda garanlier för att parternas r;itt hlir tillgodosedda.
Enligt X~ förvaltningsprncessla!,!ell skall riitten lillsl' att mal hlir si1 utrett
som tkss beskaffenhet kräver. Vid helwv skall rlillcn vidare anvisa hur

utredningen bör komplelleras. f.ii11s.1'/yrl'l.1n1 i UfJt>.rn/11 lii11 for fram liknande synpunkter.
Aven /ii11ssrvre/st'r11u i .hi11/,iipi11gs och Äll'shorgs liin iir kritiska mot
förslaget. Uinsstyrelsen i Älvshorgs liin pi1pekar alt barnavt1nlsniimndcn
har till uppgift all tillvarata barnets intresse och alt en föreskrif! om
obligmoriskt fi.irnrdnamk av bitriide kan uppfaltas som el\ misstrnemk
mot niimndcn.

3.2 Gemensamt biträde
Av de remissinsranser som har yttrat sig siirsl-.ilt i denna fri1ga tillstyrker
liinsstyrelsema i Örclm> och Uppsa/11 liin försh1!,!el.
Flera remissinstanser gör giillande att barnet och förmdrarna aldrig eller
endast undantagsvis kan ha ett gemensamt intresse i m~il av det slag som
det hiir iir fråga om. Fdin denna utgtingspunkt liimnas olika förslag om de
regler som hör gälla vid förordnande av offentlig! biträde.
Liinsstyrel.1'1'11 i G1'il'/ehorg.1· liin framhåller att om offentligt hitriide fiirordnas för att tillvarata enbart barnets intressen ftireliggcr viss risk all el!
mål för en slagsida till förmi\n för barnavardsintrcssena niir dessa st~tr emot
föräldrarnas intresse att vi)rda sitt eget harn. Även om nägon egentlig
intressekonfrontation inte föreligger mellan föriildraintresset och barnavtmlsintresset iir föräldern inte garanterad att hans intressen beal-.tas av
det offentliga biträdet. Eftersom det inte alltid är möjligt att av handlingarna i ett mål bedöma om motstridiga intressen föreligger mellan föräldrarna
och barnet är det enligt länsstyrelsen av vikt all i mål av detta slag
offentligt biträde regelmässigt utses för barnet och att siirskilt hitr~ide utses
för föräldrarna.
Även kammarriillen i G1)1eborg och Fiire11i11g1·11 barnens riifl i .w111/iiill<'t
anser att biträde regelmässigt bör förordnas för barnet och föräldrarna var
för sig. Kamn111rrii111•11 i S11nd.wa/I menar all biträde alllid skall förordnas
för barnet och att särskilt biträde för föräldrarna hör kunna förordnas om
så är lämpligt.
N11gra remissinstanser betonar vik1en av att särskill biträde utses för
barnet utan att ta ställning till förutsättningarna att förordna biträde för
föräldrarna. Dessa är skohi1·a.1·1rrclw11. lii11.1'.1·1,1·rclsema i Jii11/..iipi11g.1· oi:h

Jiimt/anils liin och .'frens/..a .fi'ire11i11gl'll fiir h11m1>sy/..iatris/..11 /..11rntor1•r.
JO understryker all man inte generellt kan förordna biträde gemensamt
för barn och föräldrar. utan all man diirigenom allvarligt försämrar barnets
rättsliga ställning jämför\ rned vad som gäller för n~irvarande. I fall niir det
gäller omhändertagande av barn på grund av föräldrarnas förhtillanden
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föreligger det enligt JO praktiskt taget alltid en motsättning mellan 1\ ena
sidan barnets och ä andra sidan föräldrarnas intressen. vilket i viss mi\n
framgår redan av att föräldrarna motsätter sig den värd som fön:sli\s för
barnet. Det finns därvid en stor risk att ett biträde som förordnats för barn
och föräldrar gemensamt huvudsakligen kommer att företräda föriildrarnas
intressen pä bekostnad av barnets. JO anser därför att det föreslagna

*

tillägget till 42 rättshjälpslagen inte kan godtas. Regeln biir i stället
formuleras så att offentligt biträde inte för förordnas för föriildrar och barn
gemensamt. annat än om det är uppenbart att någon motsättning mellan
dem inte föreligger. Det senaste kan enligt JO närmast bli aktuellt i fräga
om ungdomar som omhändertas på grund av sill eget beteende. Obligatoriet i 4 i°* bör knytas till barnet. Det skall alltsii alltid förordnas offentligt
biträde för barnet. I frt1ga om särskilt offentligt biträde för föräldrarna ter
det sig enligt JO tillriickligt all länsrätten. om s::i anses behövligt. kan
förordna hitrii.de. Om föriildrarna begär det bör bitriide som regel förordnas.

Ui11.1·s1.\'/'elsc11 i l\opp11rher1-:s /iin anser att redan svftrigheten all i förväg
avgöra om motstridiga intressen föreligger gör länsstyrelsen tveksam i
fraga om den alternativa möjligheten. Hiirtill bidrar också att enligt länsstyrelsens erfarenhet barnets eventuella särintressen gentemot föräldrarna
i tillrä1.:klig utsträckning blir tillgodosedda genom Jet ansvar som i sammanhanget åvilar den sociala nämnden. Pi1 grund härav och dit länsstyrelsen även har intrycket att ett särskilt för barnt:t förordnat offentligt biträde
ofta stl1r villrådigt i fråga om den roll det skall spela, särskilt när barnet iir i
sädan ålder att det ej själv kan ha någon självständig mening i saken. finner
länsstyrelsen att det bör överviigas om inte alternativmöjligheten skall
slopas helt.

Lii11.1·s1yrels1·11 i Malmiih11.1· /iin föreslår att offentligt biträde alltid skall
förordnas för föräldrarna och att särskilt biträde bör kunna förordnas för
barnet om det har uppnätt 15 t1rs tilder 01.:h har annan inställning till
omhändertagandet än föräldrarna. Uinsstyrclsen anför.
Skälet för länsstyrelsens st{111Jpunkt är följande. Omhändertagande för
samhiillsvi'trd är ett ingripande mot föriildrarna som därigenom berövas sin
rätt att v[lrda barnet. Föräldrarna bör därför sjlilvfallet som parter i mälet
och plt grund av ingreppets natur alltid ha möjlighet att erh;)lla biträdeshjälp. Det för ocksti anses motiverat all i angivet fall ge barn över 15 ;ir
biträdeshj~ilp. Offentligt biträde ät ett litet barn synes däremot ej böra
förekomma. Det är i själva verket här ej fräga om en försvarare i vedertagen bemärkelse som skall bistf1 parten och utveckla hans talan. Det offentliga biträdt't för Jet lilla barnet kan ej framföra harnt'ls mening och framför
ej heller föräldrarnas. Han är närmast en juridisk sakkunnig som tar
ställning till om de lagliga förutslittningarna för barnets omh~indertagande
föreligger och framlägger sin egen f1sikt om omhändertagandet. En sådan
rnedverkan är - även om den mängen gång visat sig värdefull - ej
crforderlig för mtilets prövning. Det är tillräckligt att omhändertagandefrå-
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gan i länsriitten hclyses av barnavärdsn~imnden och föriildrarna diir\'id
h[ida parter hör vara bitriidda av juridisk sakkunskap. J-:rl"arenheten iir att
niimnderna trots stadgandet i 10 ~ barnavi1rdslagen tyviirr ej anlitar hitr~idc
av lagfart:n person. Linsstyrclsen avser att taga upp denna fri1ga med
nämnderna.
(hite/mrgs J..111111111111 och Fiirc11i11ge11 S1·eri1-:es socialc/11'.fi'r understryker
att det hör vara en skyldighet för hitriidt: som har förordnats gemensamt
för barn och förkildrar att i första hand ta tillvara barnets intressen. Dessa
hftda remissinstanscr anser vidare att fön.1rdnande av siirskih hiträde för
föräldrarna inte skall vara beroende av ansökan utan att sädant förordnande bör kunna ske efter anmiilan av socialniimnd eller pt1 liinsrättens
eget initiativ.

3.3 Bcslutsfunktioner
Utredningens förslag att ltlta liinsrLitten förordna offentligt hitriidc och
besluta om ersättning till denne har kommenterats av endast ett mindre
antal remissinstanser.
Förslaget tillstyrks av j11stitie/..w1s/a11. lii11ss1yre/sema i Uppsala. G1)teh11rgs och B11h11s och Äli·sborgs liin, 11trnl11i11ge11 11111 barnens riitt och
Fören ingen S1 ·eri}.?e.1· .rncialclu'.fcr.
Kammarrii11en i S1111d.1Tall framhäller att den situationen kan uppkomma
att det först i kammarrätten konstateras att det är lämpligt att även föräldrarna har ett offentligt biträde. Även andra problem kan tänkas uppstå med
den av utredningen föreslagna ordningen. Kammarrätten anser inte att de
skäl utredningen har anfört för att tillägga länsrättcn beslutanderätten i
denna fråga är tillräckligt övertygande. Enligt kammarriittens mening bör
därför denna uppgift iiven forts:l!lningsvis åvila rät1shjälpsnämndcrna.
Liinsstyrelsema Malmiihus och Giil·lehorg.1· liin anser att det är lämpligare att den statliga myndighet som han<lhigger ett mM eller ärende generellt ges behörighet att fatta beslut om förordnande av biträde och ersättning ät denne.

3.4 Övriga synpunkter
Justitiekanslern ifrågasätter om det inte kan föreligga hehov av offentligt
biträde redan när det gäller att ta ställning till om samtycke till viss åtgärd
skall lämnas eller in1e. Det är enligt justitiekanslern inte helt otänkbart att
en vårdsökande person annars finner sig böra gå med på en åtgärd som han
egentligen anser vara onödigt ingripande bara för att slippa ifrttn förfarandet enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av underårig.
Länsstyrelsen i Värmlands län anser att då fråga uppkommer om omedelbart omhändertagande torde det många gånger inte bli möjligt att förordna offentligt biträde redan vid ärendets handläggning i socialnämnden.
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nlimnden till huds hlir fiir korta od1 liven med

förliingda tidsfrister torde det bli svi1rt att lösa hitriidesfr;1ga11. Ornhiindertagandet kommer enligt llinsst yrelsen mi1nga g;inger alt ske med kllrl varsel

i form av enmansbeslut. l\;agon möjlighet all hiir koppla in offentligt
hitriiJe finns inte. Dlirernot bör naturligtvis hitrlide fiir11rdnas lhi hinsrlitlen
tar upp fri1gan om fastsliillclsL' av nlimndt'ns beslut om omedelbart omhlindertagande men liven hlir hlir enligt llinsst yrelsen möjligheten avhiingig av
tiJsfaktorn.

Lii11s.1·1rre/se11 i /\"01111arherg.1 lii11 bedömer del som angeliiget att det i
rättshjälpslagen uttryi.:kligen föreskrivs all offentligt biträde iiven utan
fullmakt fiir anföra besviir till de allmänna förvaltningsdomstolarna i barnavärdsm~1l.

Enligt länsstyrelsen riider det i dag förvirring pa denna punkt.

Nagra remissinstanser har lämnat synpunkter pit det offentliga hitriidets
kvalifikationer.

l.i.i11.1s1yrl'i.l"l'll i Gii1e/Jorgs och Bo/111.1· liin förutslitter att Jet ibland kan
bli svf1rt att fä lämplig person för uppdraget som offentligt biträde. Uinsstyrelscn utg;1r friin att bitriidena i regel kommer att tas fritn advokatkiiren
men understryker att det av bitriidet mäste kriivas en speciell erfarenhet i
vän.lfrågor som är relativt siillsynt förekommande inom advokatki1ren.
S1·eri1<cs socionoma.1· ri~_1:fi"ir/J1111d sh'ir fast att den enskilde generellt skall

kunna räkna med att fä ett biträde som äger gedigna kunskaper pi1 socialtjänstens omrflde. Diirför bör enligt förbundet förträdesvis anlitas socionomer med bred yrkeserfarcnhet. Fiirenin~rn hamens riill i samhiillet anser
att biträdet skall ha erkänd erfarenhet av barn oi.:h agera i samarbete med
en av barnet utsedd förtroendeman.
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Bifoga 4

Förslag till
Lag med särskilda bestämmelser om l'ård al' unga
Hlirigenorn föreskrivs följande.

Beredande av vard
I § Den som är under 18 iir skall heredas v~ml med stöd av denna lag. om
det kan antagas att hehövlig v1inl inte kan ges honom med eget eller
viin.lnadshavares samtydc och
I. brister i omsorgen om den unge eller annat förhällande i hemmet
medför fara för hans hiilsa eller utveckling eller
2. den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för allvarlig fara genom
missbruk av heroendeframkallande medel. hrottslig verksamhet dler annat
därmed jämförbart beteende.
Yard med stöd av första stycket 2 för även heredas den som har fyllt 18
men inte 20 är. om vard inom socialtjlinsten med hänsyn till den unges
behov och personliga förhällanden i övrigt är uppenbart lämpligare än
annan vi'lrd.
2 § Beslut om vård med stöd av denna lag meddelas av länsrätt efter
ansökan av socialnämnd.
Ansökan skall innehälla en redogörelse för den unges förhällanden.
tidigare vidtagna åtgärder och den vård som socialnämnden avser att
anordna.
Länsrätten får förordna om omedelhar verkställighet av heslut om värd
enligt lagen.
3 § Beslut om vård förfaller. om vård utom den unges eget hem inte har
påbörjats inom fyra veckor fran den dag dä beslutet har vunnit laga kraft
eller på grund av rättens förordnande annars har kunnat verkställas.
4 § Om socialnämndens befogenheter ges föreskrifter i 11-16 §§. Beträffande vårdens innehåll och utformning gäller i övrigt bestämmelserna i
socialtjänstlagen ( 1979: 000).

5 § Socialnämnden skall noga följa vården av den som har bere!ls vård
med stöd av denna lag. När vård enligt lagen inte längre behövs, skall
nämnden besluta att den skall upphöra.
Har den unge beretts vård med stöd av I § första stycket 2 eller andra
stycket, skall socialnämnden inom sex månader från dagen för verkställighet av beslutet och därefter senast var sjätte mä.nad besluta om vården
skall fortsätta med stöd av denna lag. Nämndens beslut får verkställas
omedelbart.
Vård som har beslutats med stöd av I ~ första stycket I skall upphöra
senast när den unge fyller 18 år.
Vård som har beslutats med stöd av I § första stycket 2 eller andra
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stycket skall upphöra senast niir den unge fyller 20 t1r. Har sex mänader då
inte förflutit fri\n det länsrätten beslutade om värd eller socialnämnden
senast beslutade om fortsatt vard. får dock vi1rd med stöd av lagen pttgtt
längs! tills scxmtmadersperioden har löpt ut.

Omedelbart omhändertagande

6 § Socialnämnden för omedelbart omhändertaga den som är under 20 år
orn
det är sannolikt att den unge behöver beredas vård enligt denna lag samt
länsrättens beslut inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges
hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan
försvåras eller vidare åtgärder hindras.
Kan socialnämndens beslu1 om omhändertagande inte avvaktas. rnr
beslut om omhändertagande fattas av nämndens ordförande eller annan
ledamot som nämnden har förordnat. Beslutet skall anmälas vid nämndens
nästn sammanträde.
Beslut om omhändertagande far verkställas omedelbart.
7 § Beslut om omedelbart omhändertagande skall underställas länsrätten
för prövning inom en vecka från den dag dä beslutet fattades.
Underställt beslut skall av länsrätten prövas s11 snart det kan ske och.
orn synnerligt hinder inte föreligger. inom en vecka fr1in den dag då
handlingarna kom in till rätten.
Har underställning inte skett inom föreskriven tid. upphör omhändertagandet.

8 § Fastställer kinsriitten beslutet. skall sm:ialn:imnden senast inom fyra
veckor från den dag dit omhändertagandet skedde ansöka hos länsrätten
om att den unge skall beredas viird med stöd av denna lag.
Omhiindertagandet upphör. om
I. ansökan om vftrd inte har gjorts inom den tid som anges första
stycket.
2. ansökan om vf1rd inte bifalles.
3. den unge h;iktas.
rinns det annars inte skiil för omhiindertagande. skall socialn;imndcn
besluta att omh~indertagandet genast skall upphöra.

Länsrättens prövning

9

* Mål enlig! denna lag skall prövas skyndsamt.

Ar den unge omhiindertagen. skall förhandling i mftlet hftllas inom tvi\
veckor från Jen dag då ansökan om värJ inkom. Denna tid får förliingas.
om ytterligare utredning eller annan s~frskild omständighet gör det nödvändigt.

*

10
I rni\I om vifrd enligt denna lag skall länsriitten Miia muntlig förhandling. niir detta inte Ur uppenbart obehövligt.
Muntlig förhandling skall alltid hflllas. om part hegiir det. Part skall
upplysas om riitten att begiira muntlig förhandling.
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*

11
lksl11t om omh:inderlagandc dler bcslill 0111 v;1rd enligt denna lag
medför r;itt fiir socialn;i1nndcn att bcst;imma hur v;inlcn skall ordnas och
var den 1mge skall vista<, under vardtidcn. N;imndens beslut i sadan fraga
ff1r vcrkst;iilas omcddhart.
Den unge fiir undn vardtidcn vistas i sitt eg<::t hem. <1111 detta kan antagas
vara h;ist iignat att fr;imja vi1rdt:n av homlln. Varden skall dock alltid
inledas utom den nnges eget hem.

*

12
Best;imrnclserna i 13 s andra -,tycket samt 14 och I~~~ giiller endast
niir den Unl,!C vistas i hem som ;ir anrassat för vanl av unga so111 behöver
stt1 under siirskilt noggrann tilbyn. Regerinl,!en dlcr. efter rcgningens
bemyndigamlc. socialstyrelsen best1immer vilka hem som skall anses som
hem för s~1da11 siirskild tillsyn.
13 ~ Socialn;imnden dler den ~Il vilken n;imnden har anfi\rtrntt värden
.sl\all ha urpsikl iiver den unge och. om det behövs fiir vt1nlens gcnomfiirande. hes1;i111rna om hans rersonliga fiirhi\llandcn.
Har omedelbart ornhiindertagande eller v!ird av den unge be•ilutats p:1
grund som anges i I ':\ första si ycket :?. eller andra stycket. för han hindras
att Himna det hem d;ir han iir intagen och i övrigt underkastas den hegr;insning av rörehefriheten som i'1r nödviindig för alt vi'1rden skall kunna genomföras. Den unges riirelsefrihet far ockst1 inskriinkas niir det r;ikallas av
iivrig;1 intagnas eller personalens siikerhel.

*

14
Den ~orn skall hcredas v;'1rd i hem för vfml eller hoende rä grund som
anges i I första stycket ~ eller andra stycket fr1r kroppsvisiter;1s niir han
kommer till hemmet för kontroll alt han inte biir p:'1 sig förcrn:il som
allvarligt kan störa vi1nlen eller ordningen vid hemmet. Detsamma g;illcr
om det under vistelsen ri1 hemmet urpkommcr misstanke om att si'1dant
föremål skall p{1trMfas hos honom.
Vid visitering skall iaktlagas all den hänsyn som omstiindigheterna
medger. Om möjligt skall vittne niirvara.
15

s

* Ges den unge vMd i hem för värd eller boende pii grund som anges i I

s första stycket ~eller andra stycket för. orn siirskilda sbl föreligger. den

som har ansvaret för v1inlen diir övervaka den unges brevviixling och för
detta iindarn~il iirpna och ta del av försändelser som ankommer till eller
avsiindes fr<'m honom.
lnneh11ller ankommande försändelse alkoholhaltiga drycker eller andra
herusningsmcdel. injektionsspruta eller kanyl. som kan anviindas för insprutning i människokrorpcn. eller annat som kan vara till men för v{trden
eller ordningen på hemmet. skall försändelsen omhiindcrtagas av den som
är ansvarig för värden.
IJen unge har alltid rlitt att fritt meddela sig skriftligen med socialstyrelsen. länsstyrelse. socialnämnd eller annan myndighet och med advokat
och offentligt biträde.
16 § Om det är nödvändigt med hänsyn till ämlamfilet med vård eller
omhändertagande enligt denna lag. fär socialnämnden meddela föreskrift
beträffande förälders eller annan vii.rdnadshavares umgänge med den unge
eller bestämma all den unges vistelseort inte skall röjas för föräldern eller
vårdnadshavaren.
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Övriga bestämmelser
17 § I mt1l eller iirende enligt denna lag för läkare förordnas att undersöka
den unge. Sådan undersökning skall, om inte av siirskilda sbl en sadan
undersökning är obehövlig, äga rum innan niimnden ansöker om vård
enligt denna lag.
Kan tillträde till den unges hem inte vinnas när detta är nödvändigt för
att genomföra läkarundersökning, får rätten. socialnämnden eller nämndens ordförande pr1kalla polishandräckning för att vinna tillträde till hemmet.
Kan läkarundersökning inte lämpligen genomföras i hemmet. far riitten.
nämnden eller nämndens ordförande förordna att den unge skall inställas
till undersökning pt1 annan plats gennm polismyndighets försorg niir detta
är nödvändigt.för att genomföra undersökningen.
18 § Uteblir part som har kallats vid vite att inställa sig personligen vid
förhandlingen, fär rätten förordna att han skall hämtas till rätten antingen
omedelbart eller till senare dag.
19 § Polismyndighet skall på begäran av socialnämnd eller av ledamot
eller tjänsteman som nämnden har förordnat lämna handräckning för att
genomföra beslut om vtird eller omhändertagande enligt denna lag.
Är den unge intagen i hem som avses i 12 !i pt1 grund som anges i 1
för~ta stycket 2 eller andra stycket, skall polismyndighet p11 begäran av den
som förestår vården vid hemmet famna handräckning for att efterforska
och äterhiimta den unge, om denne har avvikit från hemmet. eller för att
ombesörja annan förflyttning av honom.

*

20 !i Talan mot socialniimndens beslut för föras hos länsriitten genom

hesviir. om niimnden
I. under vårdtiden har beslutat att flytta den v!irdbchövande från det
hem diir han vistas,
2. har prövat fräga om vård med stöd av lagen skall bestå,
1. med stöd av 16 ~ har meddelat föreskrift beträffande umgänge med
Jen unge eller viigrat att uppge hans vistelseort.
Mot liinsriitts eller kammarriitts beslut om liikarundersökning enligt denna lag för talan ej föras. I övrigt giiller i fräga om besvär över Hinsrätts
heslut bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen ( 1971: 291 ).

*

*

21
Vad som enligt 2 tredje stycket och 10 § gäller för Hinsriitt skall
ocksi1 glilla flir kammarrlitt.

*

22
Av rättshjälpslagen ( 197'2: 429) framgär att offentligt biträde kan förordnas i mttl eller lirende enligt denna lag.

23 § Alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel skall förstöras
eller försäljas enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § lagen
(1958: 205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m. m., om berusningsmedlen
1. har omhändertagits med stöd av 15 ~denna lag.
2. annars påträffas hos den som bereds vård i hem som avses i 12
denna lag,
3. pi'iträffas inom sådant hem utan att det finns någon känd ägare till
dem.

*
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l.klorr sum har erhi"1lli1s vid förs~iljnin);! tillL1ller staten.
1Jes1:imrnelscrna i första och andra styckena har nllllsvarande tillfönrning pii injcktionssrrula eller kan~·I s\lm kan anv:indas fik insrn11ning i
m~inniskok1\1rpcn.

Övcrgan~sbcstämmclscr

I. Denna lag tr:ider i kraft den I januari I 9K I.
2. Har harnav{ll"dsn~imnden före den I januari 198 I rnligt harnav~1rdsl<1gen ( 1900: 97) hcsl111a1 om förebygl,!ande i11g;irder eller om omh;indertagandc för samh:illsvi1rd. far si1dana itll,!iinler och siidan viird hesti1 längs! till
den I juli 1981. Dlirvid 1,!iiller barnavi1rdslagens bestlimmL'lser.
3. Har riitlen fiire den I januari 1981 efler undersliillning eller besviir
fostsHi\lt beslut som harnav;1rdsniimmlcn har medJelat om omhiinJcrtagandc för samhiillsvi1rd. skall beslul enligt 25
a) barnavärdslagen
( 1%0: 97) anses ha fallats med stöd av I ~ första stycket I den nya lagen
och beslut enligt 25 ~ b I barnavärdslagen anses ha fallats med stöd av I ~
första stycket 2 eller andra styl"kel den nya lagen.
4. Har barnavi:"tnlsn~1mnden före ucn I januari 1981 beslutat om omhändertagande för utredninl,!. skall bcsliimmclserna i barnaviin.lslagen
( 1960: 97) om sridant omhiindertagande giilla iiven därefter. Bestiimmelserna i 8 ~ såvitt avser ansökan till länsrällen och 9 ~ andra stycki.:t den nya
lagen tilfamras dock även i st1dan1 fall.
5. I friiga om underställning och överklagande av beslut som har meddelats före den I januari 1981 skall bestämmelserna i harnavärdslagcn
( 1960: 97) gälla.

*

2

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1964: 167) med särskilda bestämmelser om
unga lagöverträdare
Härigenom föreskrivs i frt1ga om lagen ( 1964: 167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
dels alt i 3. 4 m:h 13 ~s ordet "barnavårdsnämnd" och böjningsformer
därav skall bytas ut mot ordet ··socialnämnd" i motsvarande böjningsformer.
.
dels att I och 6
skall ha nedan angivna lydelse.

ss

N111·1iramle lydelsl'

Fiireslagcn lydelse
~I

Har brott begMts av nf1gon som vid tiden för broltet ej fyllt aderton år,
må. utöver vad som följer av 20 kap. 7 rältegångsbalkcn. åklagare besluta att ej tala !:i brottet.
om den underårigc beredes l'årtl
om den underårige ställes under
i.i1·crrnk11ing jiimlikt 26 .~ hama- med stöd ar lagen (1979:000) med
särskilda bestämmelser om 1·ård ai·
1·1lrdslagen, omliänderwges .f{ir
1mga eller blir föremål för annan
samhiillwård enligt 29 ~ sagda lag
därmed jämförlig åtgärd eller utan
eller blir föremål för annan därmed
dylik åtgärd blir föremål för annan
jämförlig åtgärd eller utan dylik åthjälr- och stödåtgärd samt det med
gärd blir föremål för annan hjälpskäl kan antagas att därigenom vidoch stödätgärd samt det med skäl

s

' Senaste lydelse 1971: 241.
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N111·arandc lydelse

kan antagas att härigenom vidtages
tages vad som är liimpligast fiir /tuvad som är lämpligast för hans till1111111, eller
rii11afiirande, eller
om brottet uppenbarligen skett av okynne eller förhastande.
Åtal skall dock väckas. om det finnes påkallat ur allmiin synpunkt.

A11gtle11d1• priirning lt11m1·ida
ära/ hiir 1·iickas mot de11 som ill.\"/.;ril'its 1•id 1111gdom.1·1·årds.1·/.;o/a eller
som i11tagits 1/ all111ii11 1·i/rdanstalt
fi"ir al/..oholmi.1·sbrukare iir siirs/..ilt
stadgat.

6

*

Misstiinke.1· ni/gem som med stiid
m· I ~ J{"irsta styi'/..1•t 2 dia 1111dra
.1·t_\'Ckct lagen 11979:000) ml'd siirs/..ilda hestii111111e/.l'a 11111 1·iird a1·
unga har intagits i hem sum a1·s1·.1 i
12 ~ sagda lag .fl'ir 1111 ha hl'g1ill
bro/I innan 1·iird1·11 1·id he111111et har
a1·s/11tat.1· och hC:ir hmllet 1111dc•r allmii11t åtal . .1·/..1111 1lk/agart'11 priil'a
om åtal liimplige11 hiir s/..e _ /1111011
iital.1fn/gan a1·giires. skall den s11111
har an.l'l"aret.fi'ir 1·1/rde11 l'id /11•mm1't
hiiras. om det <'.i.fi1111e.1· uhehiii·/igt.

Denna lag träder i kraft den I januari 1981.
I fråga om den som vid lagens ikraftträdande är inskriven som elev vid
ungdomsvårdsskola skall bestämmelserna i 69
barnavårdslagen
( 1960: 97) gälla vid prövning av !Hal för brott som har beg;'itts före den I juli
1981.

*

3

Förslag till

Lag om ändring i lagen ( 1966: 293) om beredande av sluten
psykiatrisk vård i vissa fall
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1966: 293) om beredande av
sluten psykiatrisk vård i vissa fall
dels att rubriken till lagen skall lyda lag om psykiatrisk vi1rd och värd av
missbrukare i vissa fall.
dels att i 25. 27 och 33
ordet "'utskrivningsnämnd .. och böjningsformer därav skall bytas ut mot orden '"psykiatrisk nämnd'" i motsvarande
böjningsformer.
dels att i 25. 31 och 33
orden ··psykiatrisk nii.mnd .. och böjningsformer därav skall bytas ut mot orden "'central psykiatrisk nämnd"'
motsvarande böjningsformer.
dels att nuvarande 37 och 38
skall betecknas 38 respektive 39

**

**

**

' Senaste lydelse av 37
Senaste lydelse av 38

~

I%9: 212.

s 1974: 5~ I.

** '.
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dels att 1-12. 14-24. 2h. :!X-30. 32. 34-3.'i och 3h a **skall ha nedan
angivna Ivd cl se.
elds att rubriken närmast före 3 ~ skall siillas niirmasl före 4
och
ruhriken n~irmast före 13 ~ s~illas niirmast före 12 ~.
elds att i lagen skall införas !va nya raragrafer. 20 a och 37 **·av nedan
angivna lydelse.
Till följd hiirnv kommer lagen all ha följande lydelse fr;"m nch med den
dag ~b denna lag I r~ider i kraft.

*.

l'li111·ar,u1dc /ydd1e

f-'iire.1/age11 IHldse

Lag om beredande a\' sluten psykiatrisk värd i vissa fall

Lag om psykiatrisk vård och värd av
missbrukare i vissa fall

lnlt'dande bestämmelser
Den som lider av psykisk sjukDen som lider av psykisk sjukdom får oberoende av eget samdom far ohcroende av eget samtycke beredas s/11101 psykiatrisk
tycke beredas psykiatrisk värd med
värd med stöd av denna lag. om
stöd av denna lag, om sådan vård är
sadan van! är oundgängligen ptlkaloundgängligen påkallad med hänlad med hänsyn till sjukdomens art
syn till sjukdomens art och grad
och grad och till alt han
och till att han
a) dels till följd av sjukdomen
al dels till följd av sjukdomen
uppenbarligen saknar sjukdomsinuppenbarligen saknar sjukdomsinsikt, dels kan få sitt tillstånd avsesikt d/er ri/I ji)/jd a1· beroende m·
viirt förbättrat genom vården eller
narkoriska medel uppenbar/igen är
avsevärt försämrat om vården uteur srclnd arr rärr betliima sill beluJ\'
blir.
av vård, dels kan rn sitt lillsrnnd
avsevärt förbättrat genom värden
eller avsevärt försämrat om vården
uteblir.
b) till följd av sjukdomen är farlig för annans personliga säkerhet eller
fysiska eller psykiska hälsa eller för eget liv.
c) till följd av sjukdomen är ur stånd att taga vård om sig själv.
d) till följd av sjukdomen har ett för närboende eller andra grovt störande levnadssätt eller
e) till följd av sjukdomen är farlig för annans egendom eller annat av
lagstiftningen skyddat intresse som icke avses under b).
Med psykisk sjukdom jämställes i denna lag psykisk abnormitet. som
icke är psykisk sjukdom eller utgöres av hämning i förståndsutvecklingen.
Vård beredes på sjukhus som
drives av staten, landstingskommun eller kommun som ej tillhör
landsrinRskvmmun.
Vad som säRS om överläkare i
denna laR a1·ser även biträdande
ö1•er/äkarc som anförtrotts särskild
sjukavdelninR.

2

Senaste lydelse 1971:638.
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N11l'l/ra11d1• lyddl'l'

Fiireslag1•n /ydl'i.1·1·

Fiir he/wndling a1· 1·is.1a ji-1'i,.:or
t'nligt denna lag finnas 11ts/..rii·ni11g.rniimnder med de 1·1·r/...rnmhetso111rtlden regeringen hestiimmer och t'll .fi'ir rikl'T ge111c11.rn111 psvldatris/.. nämnd.

Den som 111issbm/..ar al/..ohol eller nar/..oti/..a .fi'ir, ii\'('fl 0111 han inte
/..an 1rnses lida a1· .1j11/,.d11111 som
111·ses i I ~. oheroelllfr 111· eget sa111t.1·c/,.1· haeda.I' 1·iird med .l'tiid 111·
cle11na lag. 0111 han till.fi'i/jd a1· 111isshrt1/..l't iir i 1riingt111dc helw1· 111· 111·g(fini11g och psvkiatrisk 1·1/rcl i sa111h1111d med denna och 11teh/il·l'11 1·1iri/
innchiir a/lrnrlig .fi1ra j(:ir hans hiilsa eller 1i1· l'ffcr .f(ir 1111n1111s p1'r.1·11nlig11 säkerhet dler /11il.rn.

3

Intagning på .1)11/../111.1· med stiid
ai· denna lag äger rum l'.fier ansiikan elln på grund lll' doms111/.1· .fi>rordnande enligt 31 kap. 3 ~ hro/1.1·halken. lnlllgning e.fia ansiikanfilr
icke ske på grund m· 0111.1·tiimlighet
som a1·se.1· i I 9 j('irsta stycket e ).

* Vård enligt de1111a lag heredes 11ii
.1j11/..l111s som drire.1 111· st11t1·n,
/and1·tingskomm1111 eller /..01111111111
som c:i tilfhiir la11dsti11gsk1111111111n.
Vdrdfilr i den 1nlln regeringen .fi'ireskri1·cr ären bert'das f'ti unnan
1·ilrdi11stit11tion. \/ad i de11na lag
stigs om .1j11kh11s giiller iiren si/dan
i11stit11tion.
Vad som sligs 0111 ii1·erliikare i
denna lag a1·ser ii1'c'11 hitriidande
ii1·erliikare s11111 har lll(fi:irtrotts siirs/..ild sj11kal'llelni11g. Regeri11gen eller myndighet som regeringen he.l'lämmer jilr Uflf!draga at a1111a11 liikare all ji1l/giira uppg(fier som enligt denna lag ankomma pil ii1·erliikar1'.
Fiir helwndling 111· l'issa frilgor
enligt denna illg.fi1111as psy/..iatris/..a
nämnder med de 1·erk.rnmhetso111räd1'11 .1'<1111 regeringen hcstii111111cr
och en .fi'ir riket gemensam central
psykiatrisk 11iim11d.

Intagning

4

Ansiikan 0111 intagning .fi/r giira.1·
a1· ma/..e till den som ansii/..ningen
a1·ser, om makarna sa1111111rnho, a1·
annan som stadigi·arande sammanhor med honom eller a1· hans
3

Senaste lydelse 1974: 581.

< Senaste lydelse 1974: 581.

*'

Intagning fil/ .1j11/..h11s enligt denna lag iiger rum med stiid 111· 1·iil'llintyg eller pii gmnd m· domstols
fiirordnande l'11ligt 31 /..ap. 3 ~
brottshalken.

-,1q 11111n11p.10J!!f1,1,'if)11,1:i11fJ,J,)',1N
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Prop. 1979/80: 1
N111'(JrW1dc lydelse

Fiircs/11ge11 /rdd.1e

hiirighet att rid f..rig eller /..rigsfim1
giira w1.l'<"ika11 i fnlga 11111 den sof/l
tilfhc"ir f..rigs111aktn1.

A11sii/..a11 om i111ag11i11g giires
s/..rifi/igen. Vid a11sii/..11i11gsha11d/i11ge11 skall Jiigas riirdintrg 1111gii1•1ule lfrll som 1111sii/..11i11gc11
m·ser. Värdi11trger .fiir ide 1·111·11
iildre iin e11 nuinwl, niir llll.1'<.if..11i11ge11 giircs.
Vtmlintyg skall. om ej annat
följer av 7 andrn stycket. innehidla dels uttalande att sannolika skiil
föreligga för att den som a11.1·ii/..11inge11 uvscr lider av psykisk sjukdom och för att sl11te11 psykiatrisk
vard är oundgängligen påkallad
med hänsyn till sjukdomens art och
grad och till nagon eller nitgra av de
i I ~ första stycket al-dl angivna
omständigheterna. dels redogörelse
för sjukdomen och de omständigheter i övrigt som föranleda vftrdhehovet.

*

Regeringen äger förordna att
vardintyg vid krig eller krigsfara
icke behöver innehMla redogörelse
som avses i andra stycf..ct.

Vfadintyg skall i.fiill som 111·s1·s i
om ej annat följer av 7 ~andra
stycket. innehalla dels uttaland~· att
sannolika sk:il fiireligga för att den
som i111_1'.t::t'I avser lider av psykisk
sjukdom och för att psykiatrisk
vitrd 1u1 .~j11/../111.1· :ir oumlgängligen
päkallad med hänsyn till sjukdl)mens art och grad och till nägon
eller några av de i I ~första stycket
a)-d) angivna omst:indigheterna.
dels redogörelse för sjukdomen och
de omständigheter i övrigt som föranleda vardhehovel.
l.fi1/I som 111'.1e.1· i 2 ~ .1·/..a// 1·i1rdintyget i1111dll1lfa dd1· 11u<1/1111dc atr
.rn1111oli/..a sf..iil .fi"irl'iigga .f('ir alf dl'll
som intygl'I a1'.1·1'/' tillFi(id ar mi.l'.1hm/.. a1· al/..ohol t'ilt'r nar/..oti/..a iir i
trii11g1111dc hch111· a1· a1'.r.:ifi11i11g och
psr/..iatrisf.. 1·al'll i samhand med
df'111111 och 111chlil'('ll 1·1ird illll<'hiir
111/rnr/ig.f{//'a.fi'h· hans hiilsa c/l<'l· 1i1·
dia ji'ir 11111w11.1 JJer.w11/iga sii/..erhet ella hiilsa. dels rnlogiirc/st' .fi'ir
de 11111.1·1ii11dighcta i ii1.,.ig1 som .fi'irw1lnla 1·11nlhcho1·cr.
I 1·1/rdi111rg s/..all w1.r.:e.1· 1·e111 so111
har hegiirr intrgl'I. /n1_1·gcl s/..al/
\'{//'{/ (/\:fi1lft1/ ('llfigt .fi1.11.11ii//1 .fi//·/J/llliir.
Regeringen :ig:er föron.lna att
v~trdintyg vid krig eller krigsfara
id.c hehöver inneh;tlla redogörelse
som avses i .fi'irsra och andra s/YcI~.

/.. ('/Il/.

5

Senaste lydelse 1974: 581.
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Prop. 1979/80: 1
N111·ar11111fr lydelse

Fiirnlage11 lyddse

Behörig all utfärda v~1rdintyg iir
legitimerad liikarc samt drn sum
11/l/11 al/ 1·ara legitimerad iir.fhrordnad a({ uppe/111/la h1'./{11111i11g som
lä/..arc i a/1111ii11 1jii11sr och g<'11<1111giltt fiir lll<'Clicini· lici•n1ia{('xw11e11
.f("ireskri1·cn kurs i psykialri. Frän
.l'i.w1äm11da krav äger sociulstyrclsen medge undantag. om slirskilda
skäl föreligga. Vårdintyg med tibcropande av nmstiindighet som
avses i I ~första stycket a) for doi:k
utfärdas endast av läkare som har
specialistkompetens avseende psykiska och nervösa sjukdomar eller
erhti.llit socialstyrelsens tillsttind att
utfärda vi'.lrdintyg av detta slag.
Värdintyg för utfärdas endast i
omedelbar anslutning till personlig
undersökning av den som unsiikningen avser. Den som Ji'ir giira ansiikan om intagning iiger ./i'iranstalto om .l'lldan undersö/..ni11g.
Varuintyg 11(!'iirda1 tff liikare.
som 1jiin.1·1gifr inom den slutna psykiatriska 1·ilrde11. fär icke godtagas
för intagning pa det sjukhus där liikarcn ~ir 1.·erf...sam. Om hetydande
o/iigenhel s/...111/e uppslii genom anli1ande ar ·annan läkare. filr dud.
vtlrdin1yg 11(/iirda/ a1· liikari• l'id
.1j11/...lwset godtaga.i· för i11taw1ing
på annan klinik än den diir han är
verksam.
\/ilrdintyg fiir icke godtagas. 0111
del är 111färd1.11 a1· dl'll som gör ansökan um intagning.

Behörig att utfärda v[lrdintyg iir
legitimerad fakare. fdin de Ila krav
iiger sncials1yrelsen medge undantag, om shrskilda skiil föreligga.
V~irdintyg med ~iheropande av om~tiindighet som avses i I ~ första
styd... cl a} f~\r dock utfärdas endast
av liikarc som har specialistkompetens avseende psykiska och nervösa sjukdomar eller erhMlit socialstyrelsens tillständ att utfärda värdintyg av delta slag.

Bestämmelserna i 4 oi:h 5 ~§ förvaltningslagen (1971: 290) äga icke
tillämpning i iifl'ncle om 11(/'iirclande
m· l'tlrdinlyg.

6

Senaste lydelse 1971:638.

Vt1rdintyg ftir utfardas endast i
omcdelhar anslutning till personlig
undersökning av den som i111yget
avser.

Vi'irdintyg för godtagas för intagning pi1 det "jukhus där den liikare
som har 11(/ifrda1 i111yge1 1jii11.1·1x1"ir
enda.1·1 under fl.imtsii1111i11g all intagningen sker pi'.l annan klinik än
den där han är verksam.

Är p1.1tie111 i11tagl'l1 _f(ir psykiatrisk
1·tlrd p1i .1j11kh11s pil egl'I/ begiiran.
flir undantag giiras .fi·dn hes1iim111efae11 i trel(ie stycket, om delskulle up/)stc'i hc1yd1111de oliige11he1 a1·
atl a11/i1a annan /iikare.
I ärende om uaiirdandc m· n/rdintyg gälla bestämmelserna i 4 och
5~~ förvaltningslagen (1971:290)
ä1·e11 fiir /iikare som utiirar yr/..el
enskilt.

Prop. 1979/80: 1
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Fiirn111gt'11 lnfrlse

N111·1ir1111d1• l_nfrlse

7§
Fiin:ligga sannolika skiil fi_ir att niigon li<ler av psykisk sjukdom och iir
farlig för annans personliga säkerhet eller eget liv. tiger polismyndighet
u111hiindertaga horwm. om fara lir i dröjsmäl.
Friges den omhlimlertagne icke
ome<lelhart. skall polismyndigheten
genast föranstalta lllll undersökning
som avses i h andra stycket. Utfärdas vfadintyg. skall polismyndigheten genast ansii/..a om den 0111hiinilatagnes i11tag11i11g pi1 sjukhus
för .1/11te11 psykiatrisk vtird. I fall
som avses i denna paragraf hehöver
vi!l"dintygct icke innehMla annat iin
uttalande att sannolika skäl föreligga för att den omhiindertagne på
grund av psykisk sjukdom är i hehov av .1/11t1'11 psykiatrisk vttrd och
för att han ;ir farlig för annans personliga säkerhet eller eget liv jämte
en redogörelse för de iakttagelser
pi1 vilka läkaren grundar sin uppfattning.
Sker intagning enligt 8 *·skall polismyndigheten senast andra dagen
efter dagen för intagningen tillstlilla
överläkaren protokoll rörande de
omständigheter som föranlett ansiikning<'n.
Utfärdas icke värdintyg eller a1·sl<is a11sii/..ni11ge11 0111 inwgning, för
den omhändertagne icke längre
k varhällas av polismyndigheten
med stöd av denna lag.
Bestämmelserna i andra - fjärde
styckena äga i1.:ke tillämpning. om
den omhändertagne redan intagits
pi1 sjukhus med stöd av denna lag
och icke utskrivits därifri111 enligt
Ih ~. Frige$ den omhändertagne i
si1dan1 fall icke omedelbart av polismyndigheten, skall han genast
_f(ira.1· till .1j11kh11set.

Friges den omhändertagne icke
omcdelhart. skall polismyndigheten
genast föranstalta om undersökning
som avses i h andra sty1.:ket. Utfärdas v{irdintyg. skall polismyndigheten genast fiiranstalta om att
den omhändatagnl' tages in på
sjukhus för psykiatrisk varet. I fall
som avses i denna paragraf behöver
värdintyget icke inneMlla annat än
uttalande att sannolika skäl föreligga för att den omhändertagne på
grund av psykisk sjukdom är i behov av psykiatrisk vård och för att
han är farlig för annans personliga
säkerhet eller eget liv j;imte en redogörelse för de iakttagelser pä
vilka läkaren grnndar sin uppfattnmg.
Sker intagning enligt 8 *·skall polismyndigheten senast andra dagen
efter dagen för intagningen tillställa
överfäkaren protokoll rörande de
omständigheter som föranlett all
_1·årdintyg har utfiirdats.
Utfärdas icke vårdintyg eller beslutas all intagning ej .1·/..all ske, fär
den omhändertagne icke längre
k varhftllas av polismyndigheten
med stöd av denna lag.
Bestämmelserna i andra - fjärde
styckena äga icke tillämpning. om
den omhändertagne redan intagits
pt1 sjukhus med stöd av denna lag
och icke utskrivits därifrån enligt
I h *. Friges den omhändertagne i
sådant fall icke omedelbart av polismyndigheten. skall denna genast
.fiJran.Ha/ta om all han fur behi)v/ig
vård.

Ö1·ae11.1·s1ämma ansiikan och
1·1/rdintyg med föreskrifterna i 4 7 ** och föreligga sannolika skäl för
att vård kan beredas med stöd av

Ö1•ere11sstämmer
1·årdi11tygl'l
med föreskrifterna i 5 - 7 §§ och föreligga sannolika skäl för att vård
på sjukhus kan beredas med stöd av

*

*
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N111·ar1111lfr lrt!ds<'

Fiirl'slage11 /_1·i/dse

denna lag. för den a11sii/..11inge11
avser intagas pii s.iukhus.

denna lag. far den so111 1·1irdi111_1'.r.:1·1
avser intagas pt1 sjukhus.

\!1/ri/inlyg _fi/r l'.i godtagas .\"(}/Il
11nt!a/ag _for i111agni11gshes/111, (//11
t/1·1 iir 111.(iirdw mer ii11 .f)or/011 dagar Ji"ir1· hcs/1111·1.
Om intagning heslutar iiverfakaren. Om siirskilda skiil föreligga. äger
han överlf1ta p:1 annan Hikare vid sjukhusel att besluta om intagning.

B1's/111 u111 in1ag11ing ji'lt- i:i 111/'ddelas m· s111n111a liiJ..an· .\'(}/11 !rar 111.flirtlar 1·1irt!i111_1',r.:1·1 . .11i1·icla dl'l ljji'irl'iiggl'r .fiill s11111 a1·s<'.I' i f) ~ .f/iirde
st_\"C/..1·1.

Sker intagning enligt 8 ~. skall
övcrliikaren efter undersökning av
patienten snarast möjligt m:h senast
t iondt' dagen efter dagen för intagningl'n pröva om värd kan heredas
patienten med stöd av denna lag.

Har som gmnd .fi"ir ansii/..ni11gen
tlhao{Jal.1 all fllllientl'n iir.fi1r/ig.fi"ir
a11n1111s per.wnliga si'i/..erlrcr. Ji1r
111et! 11riil'l1i11gl'll llllSt1i till.fi·mtonlfr
dag!'n t:fil'I' dagfl1 .fi"ir i111agningen,
(}/Il siirsJ..ilda sJ..iil Ji"irl'iigga uclr intagningen ic/..1· heslutats 1111'd .l'tiit!
m· 1·1/rt!i111_1·g a1· in11elulll som a1·.1es
i 7 ~ andra s1_1"CJ..<'l.

Finna ii1·er/ii/.;aren att vtird kan
be;:redas med stöd av denna lag.
skall han he.1"/111a att patienten även
i fortsättningen skall vara intagen
pii sjukhuset. I annat fall skall iircrlii/..arc11 omedelharr 11/.\"J..ril'll lru110111.

*

Beslut enligt 8 eller 9 Jiir ic/..e
meddelas a1· liiJ..are som 11(f'iirda1

s.

Sker intagning enligt 8
skall
överläkaren efter undersökning av
patienten snarast mi.~jligt och senast
iitlolllfr dagen efter dagen för i11tagningshes/111e1 pröva om vflrd kan
beredas patienten med stöd av denna h1g.

Dl'n priil'l1i11g som a1·scs i .fi"irsra
.l'lycf..1'/ s/..all i srälll'I giiras a1· /J.1·y/..iatrisJ..a 11ii11111de11 0111
I. in1ag11i11gcn i .fi1ll som m·H'S i
f> .f./iirdc sryc/..et !rar gru11</a1.1· pil
l'årdin1_1·g 11(filrda1 a1· lii/..ilrl' .1·om iir
n'r/...rnm i·id den /../ini/.. t!iir inragningen !rar gjorts.
2. 1·/mli11tygct har 111fiirdal.I' eller
in1ag11inge11 he.1"!111a1.1 1r01.1 all 0111stii11diglre1 .10111 gn111dliigger jiii·
e11/ig1
49
.fiirrn/111i111r1·/agen
( 1971: 290 ! lrar./'iirdi·gat,
3. ii1·erlcikar1'11 ~jiih· !rar 11(fi"irda1
1·1irt!i111yge1 eller jii1· enligt 4 .li ji'ir\'/ill11i11gslagc11 .f("ire/igger nwt lrono111.
Frn111/..0111111cr 1·id priil'11ing som
lll'.l<'.I i.f'iirsta eller andra .11_1·c/..e1 att

*

viird kan beredas med stöd av denna lag. skall hcs/11tas att patienten
även i fortsättningen skall vara intagen pi1 sjukhuset. I annat fall skall

pa1ienren Ollll'delhilrl 111s/..ri\'/1s
_fi-1)11 1·iil"<I enlir.:r d1·1111a lag.

*

Beslut enligt 8 eller 9 iiger .fi11·1sa11 giltiglrer, 0111 11ariente11 ii1·1'r-

Prop. 1979/80: 1

1·1irdin1_1).,:1·1.

./i'1rn till 111111111 .\i11Ul/l.1
111.1/,1-ii"its <'nligt /f> li.

Bcsl111 rnligt 8 <'ll<'r 9 ~ iigcr ,lin1sa11 gillighcl. 0111 11111io111•n ii1·1·r.fi'irl's rill unnar .1j11"1111.1 111t1n all /111
11/.\'/..1-ii'its e11lig1 In li.

Hur 11t1go11 mctl stiiil m· 31 Lit'·
3 ~ hro11.1hall,l'n gent1111 lt1gu/..rnfi1·1111111·11 di1111 1'ii'crhi11111111.1· 1ill 11s1·/,iarri.1h 1·t1rd l'11lig1 dl'nna lag ..1/,al/
.Wl'illl.H\'/'t'l.1·1·11 .fi'ira//Slllllll till/ all
han 111a11 driijs1111J/ i111agl's f'" .1)11/..//11.1 .fi'ir .llldt111 rnrd. ,.\,. hlln redan
i111ag<'n f"I sj1ihll/l.1 fiir 11sr/..it11ris/..
1·,/rtl. s/..t1ll han i fi1rtsii11ningc11
1111.l'<'.I intllg<'n f'll gm11t! 111· do111sri1li·11s .fi'ir1 mlnt1ntf1'.

1111111 //Il

ht1

Bestämmelser om patienterna

12 ~'
Ö1·a/ii/,arc11 dl('/' dl'n !1t111 har
h1'111_rndiga1 s/..t1ll 1111111 driij.rn1iil 11111/erriilla socia/11ii111111/e11 t1111 11atil'11t
so111 /J('fc1frs 1·1in/ 111n/ stiitl m· :! ~
hehii1·er stiid och hjiilr' gc110111 social zjii 11.1·11' 11. Si )('ialnii 11111dc11 s/.. all
sl'nast i110111 en 1·{'('/..a .fi"1/11 1111tlarii11el.H'11 <'.fil'r .rnmnic/ med lii/..arl'll
och rill.1a1111111111s 111ctl parient1•11
llflfl/'iilla 1·11 plan Ji'ir den l'.fi1·n·anl
Stl/// ht'lfiilll.\' 11ii1fr{i11tfig.

Har llligo11 gl'11t1111 laga/..r1!fil'l111nl'n dom iii·a/ii11111a1.1· 1ill slll!cn
psy/..iatris/.. rilrd. s/..all socialst_ffl'l.1·cn fiirunsrulra t1111 all han I/tall
driij.1·11111/ i111agcs pc/ .1jll/.J111s .fi'ir si1dan rilrd. Är han redan i111agc11 f'li
sj11/..h11s Fir sl111c11 psy/..iatri.1·/, r1ird,
st.all han i fi1rtsii1111i11gc11 a11.1·c.1· i111agc11 pii grund a1· do111s1ole11.1 ji:irordnundc.

IH
Den som ar rntagcn rfi sjukhus meJ stöd av Jenna lag for hindras all
lämna sjukhuset m:h far i övrigt underkastas Jet I vtang som är nöJvändigl
med hänsyn till iinJam{det med varden eller för all skydda honom sjiilv
eller omgivningen.
14 ~

Patient kan fä tillständ att vistas pii egen hand utom sjukhusomri1de1
under viss del av dygnet eller tillfälligt under visst antal dygn. om det i1:ke
medför fara för annans personliga säkerhet eller hans eget liv. Sådan I
tillstånd för förbindas med särskilda föreskrifter.

Om tillstånd all l'isra.1· pil egen
hand 1110111 sj11k/111s1111mldet he.1/11tar ii1·er/ii/..are11, 0111 annat <'.i .fi'i(icr
t/I' tredje styc/..ct. 0111 siirs/..iltla s/..iil
.fiircligga, iiger han hetriU/i11ufr
1·iss patient 1'ii'erltira pil a1111a11 lii/..are l'id .1j11/..li11se1 art hes/11ra 0111 tillstånd.
7

Senaste lydelse 1969: 212.

Prop. 1979/80: 1
/."iirnlc1gl'11 lrdd1<'
I .fi"llgl/ till! f)(lflt'll/ Stil/I ({\'.\'('\' ;
17 ~ andra .1/r<"/,<'/ hn/11111r 111s/,1frni11g111li11111d1·11 0111 ri/J.,1(1111/ llll 1·/.1111.1· f'tl 1•g1·11 ltl/nd 11111111 sj1dlt11so111r11dc1. N;immh::n iiger hetr;iffande
viss pat ii:nt ii1·erlata p;1 överl;ikaren
att hesluta \llll tills1:111d.
()verHikaren fr1r aterkalla tillstand att vistas pi1 egen hand utom
sjukht1S\lmr:1det. \llll fiirhidla11de11a
p;1kalla del. 0111 slirsf..iltla .1/..iilji'ircligga, iig1•r ltt111he1riifli1ndc1·i.1.1 r1111ien1 ii1'1'r/11111 {'11 1111n1111 lii/,llr1· 1·id
.1j11/../w,e1llll1/11'/"/,"ll" ri//.111/111/.

Om siirskilda skiil fiireligga. far
överläkaren taga del av innehallet i
hrev eller annan handling som ank\1mmer till patient eller Slllll patient önskar avsiinda. Kan vidarehefordrande av handling som ankommer till patient medföra fara för
ordningen eller säkerheten pi1 sjukhuset eller vara oHimpligt med hiinsyn till syftet med vi1rden eller kan
handling som patient önskar avsända föranleda hetydande oliigenhet för honom eller annan person.
fi1r ii1·er/iif..11ren hes/11111 1111 handlingen sf,llll k varhilllas.
1landling som iir stiilld till 111.1/.. ri l'llingsnii 11111de11.
ps yk ia1 riska
niimnden. soeialsl y relsen. justitiekanslern eller nt1gon av riksdagens
ornhudsmän skall vidarebefordras
utan granskning. Handling som iir
stiilld till eller avsedd för annan
myndighet och rör miil eller ärenJe.
vari patienten sjiilv iiger föra talan.
samt handling stiilld till eller avsedd
för adl'()ha/ ella 11/li'111lig1 hi1riidt
skall
vidarebefordras.
Bcsl111ar
iin·rliif..arcn till J.. rarlu)/111 hr1•1· ri/I
111y11dighe1, sf..a/I hcsl11l1'/ 1111dersriillas 111sf..ri1·11ing.rnämnde11.1· prii1·11i11g.

"Senaste lydelse 1973: 129.

Rnrii111111d11'rt111 i 17 ~· 11111 111.\hrirni11g 1i/lii111r•us f'U ./i"c1g11 0111 rill.1111nd 1•11/ig1 .fi'ir.1111 sn·cld'I. ~iimn
den iiger hetrMfande vi~s ratit:nt
iiverl:1ta p:1 iivl'rHikaren att hi:sluta
om t illst~1nd.
Överl~ikar1.?11 fiir ;1t1.?rk;tlla tillsta!lll alt vistas p~1 egen hand utom
sjukhusllrnr:1det. om förhällandena
p:1kalla dl't.
<)\'1•r/ii/..11r1•n Ji'1r 0111 .1iir.1/..ilda
s/..iil .fi'irc/iggu ii1·cr/11111 .1i11 hc.1/11lt1lllll'rii11 1·11/ig1 de1111u f'ilrt1graf/lli
111111t111 /ii/,arc 1·id .1j11/..1111.1c1.

( lm s~irskilda skiil fön:ligga. far
iiverliikaren l'lil'I" den han hflr h1·111.rndigu1 taga del av innt:ht1llet i
brev eller annan handling snm ankommer till patient eller som patient önskar avsiinda. Kan vidarebefordrande av handling som anknmmer till patient medföra fara för
ordningen eller siikerheten pt1 sjukhuset eller vara olämpligt med hänsyn till syftet med viirden eller kan
handling som patient önskar avsiinda föranleda hetydande oHigenhct för honom eller annan person.
for handlingen kvarhitllas.
Handling som är ställd till 1>.1·yf..it11risf..t1 11ii11111tien. ce111ralt1 psykiatriska niimnden. socialstyrelsen.
justitiekanslern eller n~tglln av riksdagens ombudsmän skall vidarebefordras utan granskning. Vt1d 1111
sagts sf..all oc/...wi giil/a handling
som iir sliilld till 1~tfi·111lig .fi'ir.ffw·an•.fi'ir p111ie111e11.
Handling som är stiilld till eller
avsedd för annan myndighet ii11 de
som anges i andra stvcf..el m.:h som
rör mM eller iirendc. vari patienten
själv äger föra talan. samt handling
ställd till eller avsedd för 1~/.1('11/ligr
hitriitle eller 111111w1 wfrokat ii11 1~f~
.fr111lig fiir.1'\'arare skall vidarebefordras.
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Prop. 1979/80: I
N111·11ra11</e /_\'ddsC'

Visar det sig att handling. som iir
stiilld till annan 111111111gare iin dC'
so111 1111gc.1· i 1111dm sl_l'c/.:.el. iir avst:dd flir ni'1gon av dessa. skall den
vidarebefordras.

Visar Jet sig all handling. som ~ir
ställd till annan iin 111s/,.rir11i11g.111ii11111de11. p.n•/,.ia1ri.1/.;a 11ii11111de11.
soC'ials1yrdse11, _i11s1 i1ie/.:.a11slcrn d/ff 1111g1111 111· ri/.:.sdagc11s 11111h11d.1111ii11, är avsedd för nr1gon av dessa
111_rnJighe1a. skall den vidarehefordras.

Bl's/111 1111 /.. l'llrhiilla ha11dli11g ji111as 111· 11.n·ki111ris/..11 11ii11111Je11 l'./il'r
fra111.11iil/11i11g 111· ii1·a/ii/..are11. I 111·rnku111 fJ<t 11ii11111de11s hl's/111 ./i'ir
ii1·erlli/..arc11 rid1aga cilgiird .1·om
icke /..an 11p1>s~j11w.1· 1111111 allr11r/ig
oliigc·11he1.
Utskrivning
16~

Den som beretts vr1rd med stöd
av beslut enligt 9 andra stycket
eller pa grund av domstols förordnande skall ofördröjligen utskrivas.
om förutsättningar enligt I-~ för att
bereda honom vård icke längre föreligga. Omständighet som avses i
I~ första stycket el för icke utgöra
grund för k varhällande i annat fall
än då patienten beretts vård pä
grund av domstols förordnande.

*

Den som herells v<'trd med stöd
av beslut enligt 9 S 1recljl' styeket
eller pf1 grund av domstols förordnande skall ofördröjligen utskrivas
frcln 1·clrcl e11/ig1 cle111w lag. om förutsättningar för all bereda honom
vi1rd icke längre föreligga. Omständighet som avses i I ~första stycket
e) far icke utgöra grund för k varhållande i annat fall än dä patienten
beretts vard pa grund av domstols
förordnande.
Den som har hae11.1· 1·<inl e11/ig1
2 s/..all s/..ri1·as 111 sena.1·1 .f.\·ra 1·c'c/..orfr<i11 dagen fiir i11tag11i11gshes/11-

*

tl'I.

Frågan om utskrivning skall prövas fortlöpande.
17 §"

Om utskrivning beslutar överhikaren, om annat ej följer av andra
stycket. Han äger hänskjuta frågan
om utskrivning till 11tskri1·ningsniim11clen.
Utskri1·ni11J.:snii111nden
beslutar
om utskrivning enligt 16 ~ av patient som intagits på grund av domstols förordnande eller 'som under
inflytande av psykisk sjukdom he" Senaste lydelse 1974: 206.

Om utskrivning beslutar överHikarcn. om annat ej följer av andra
stycket. Han äger hänskjuta frågan
om utskrivning till psyk.iatris/..a
nii11111clen.
Psykiatrisk11 11iimncle11 beslutar
om utskrivning enligt 16 av patient som intagits på gn•rid av domstols förordnande eller som under
inflytande av psykisk sjukdom be-

*
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N111·11r111llfr /_1·t!d.1c

Fiin'.1/11gl'l1 frt!c/.l'I'

galt brott mot annans personliga siigatt brott mot annans personliga siikerhct, för vilkel ;'ila! icke viickts.
kerhcl. för vilket ära! icke viickls,
dler som varit intagen i kriminaleller
som
varit
intagen
värdsanslalt för undergf1ende av p~1kriminalvtirdsanstal! fiir underfiiljd för brntt och under tiden flir
gt\cndc av pf1följd för brott och unanstaltsvtirden eller i samband med
der liden för anstaltsvtmlcn eller i
<lit denna upphört intagits fiir s/1111•11
samhand med att denna urrhört inpsykiatrisk v;)rd med stöd av de1111a
tagits for psykiatrisk vtin..1 med stöd
/ag och icke skall {1tcrfiiras till anav I !$ och icke skall i'llerföras till
anstalten.
st alten.
Niir anledning föreligger till utskrivning av patienl som avses i anura
stycket. skall iiverliikaren ofiirdröjligen anmiila Lletta hos niimnden.

P.n·kiatrisk 11ii11111t! får iii·en i 111111t1t .fiill iin i 1111t!ra stycket siigs
11tskri1·a patient.

*

18
Patienten eller hans make. om makarna sammanhoLlde vid tiden för
intagningen. eller annan. som dt1 stadigvarande sammanbodde med honom. clkr hans barn. faller. moder. syskon. förmyndare eller gode man för
göra ansiikan om utskrivnin!!.
Ansökan hos psykiatriska 11am11Ans(ikan hos 111sknrni11g.111a11111de11 göres skriftligen. Om palicnl
de11 göres skriftligen. Om patient
som avses i 17 andra stycket ger
som avses i 17 andra stycket ger
till bnna att han icke ri// 1·11ra i11111till kiinna att han icke lii11grc 1·i//
ge11 på .1j11kh11.l'l't, skall han genom
1·t1rda.1 enligt dt>111111 /ag. skall han
genom överHikarens försorg underöverliikarens försorg unuerriittas
rällas om sin möjlighet att ansöka
om sin möjlighet alt ansöka om
om utskrivning och tillfälle heredas
utskrivning och tillfälle beredas hohonom all uppräl\a erforderliga
nom att uppditta erforderliga handhandlingar. Vad 1111 sagts om ii1•erlingar.
liikt1res shldighcter skall i tilliimpliga t!e/ar giillt1iii•en1111111111 som enligt .fi'irsta stycket får giira ansiikan
om 11t.1kri1·11i11g 111· patienten.
Psykiatriska niimnden är icke
Ut.l'kril't1i11g.rniim11de11 iir icke
skyldig all pröva ansökan om ulskyldig att priiva ansökan l)lll utskrivning. förrän en mtlnad förflutit
skrivning, fiirriin trt 11ui1111der förfr:'ln prövningen av tidigare ansöflutit fr:'ln prövnin!!en av tidi~wre
kan.
ansiikan.

*

*

19*
P11tie11t .får utskrivas p;I försök,
om sLirskilda skäl föreligga och det
icke medför fara fiir annans personliga siikerhcl eller hans eget liv.

Patient som har intayi1.1· med stiid
ar I* fär utskrivas pti försök och
heredas fortsatt 1·tird 11ta11Ji'ir .1j11kh11se1. om siirskilua skiil föreligga
och Jet icke meuför fara för annans
personliga säkerhet eller hans eget
liv.
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l\'111·11r111ulc /rdl'ls1•
t:tskrivning pti fiirsiik skall avse
viss tid, hiigst sex mi1nadcr. som
kan förfangas med '1iig11 se.\ mi'1nader 1il g1/11gc11. Patienten fi1r ;'diiggas
att iakttaga siirskilda föreskrifter
och stiill<1s under tillwn av liimplig
person.

l.itskrivning pi1 fiirs(>k skall avse
viss tid. hiigst sex millladcr. som
kan f(irliingas med Y//t'rlig11rc se:-.
mf1nader. Har 11iigo11 l'llril .fi'ir.1iiks-

11tskrii·1•11 1111tlt'r <'Il s111111111111'1ii11gt111dl' 1id 111· ('// 1ir, .filr jiirhi11g11i11g
.1/,{' l'llda.1·1 11111 s1·1111crligt1 skiif.(i/"l'ligga. Ucs/111 0111 .11ldw1 .fiirhi11g11i11g
111cddl'it1s a1· 11s\'kia1risk11 11ii11111de11
.1;·j,- fl()gsl Sl'X 11ul11uder t"tl gtlngt'll.
/lur d1•11 1id .111111 /Jt'.1lii1111.1'.fi'ir/i'ir.1iik.rn1.1/,ril'l1i11ge11 gillt 1ill ii11d11
11/t111 1111 tiden har .ti>rlii11g/.1, .1k11/I
t>alic11te11 1111.1cs .111111 11tskril'l'll enligt /fd.
Patienten fär 111ull'r tid t/1) '11111 iir
111.1kril'('/I riii .fi'irsiik öliiggas att iakt-

tag;1 siirskilda föreskrifter l.lCh ~täl
las under tillsyn av liimplig person.
Bcstiimrnclserna i 17 och 18 ~~avse iiven utskrivning pf1 försök.

Vid hl'riik11i11g 111· 1it!.\/i·iste11 i 11:1 ~
/redje st_\'C'ket likstiil/es 1111siika11 11111
11tskrirni11g p1/ .fi'irsiik 111ed 1111.1iik1111
0111 11tskril'11i11g.

20 ~
Den som utskrivits pt\. försök fär 11\erintagas pä sjukhus. om förhällandena pt\.kalla det.
Om Merintagning beslutar iiverOm flterintagning heslutar överliikaren. Om särskilda skiil föreligliikaren. Om siirskilda skiil föreligga. iiger han överlåta på annan liikaga, iiger han hetri!fli111tlc ris.1· p111ire vid sjukhuset att besluta om t1tere111 överlåta pi'I annan liikare vid
intagning.
sjukhuset att hesluta om aterintagning.
20 ll ~

Ht1r p111ient l'tirt/111.1· pil ~j11k/111s
1111cler tre 111cl11euler med s1iid m·
denna ft1g och anser ii1•er/iikaren
11/t p11tie11ten he/11frer .fortsatt såd11n 1·iircl, skaft ht1n snamst giirn
11n111iilan diirom till psykiatriska
11i.i111nden. I 11n111iilan skaft hc111
ange skiill'n fiir sitt stiiftningstt1gt1lllle.
Finner psykiatriska ni.imnden e.f:
ler scid11n 11n111ii/an hetrii.f.li111de l'i.1.1·
patient skiil cli.irtill, skall niimnden
111 llflfl Ji·åga 0111 11tskril'11ing enligt
16 ~eller 0111 utskrirning pc/ .forsiik.

Prop. 1979/80: 1
F1irc.\/11g,·11 h·dd,,·
Lfier dl'11 iti'ir.1111 \lffÅl'I i111girn11
1111111iil1111 skull 11111/.ff<iflllliil' <111111iil1111 s/,c 1·11r lrl'dic 111ii1111d .1d lii11gl'
f'lllic1111•11 1·iird<1.\ 1111 sj11U111s1•1.

lksviir

111.

m.

~I ~

Talan ff1r föras mot liikares beslut enligt denna lag. om liikarcn
intagit nagon pit sjukhus eller enintagit n:igon p;'i ~1ukhu.-, eller enligt 9 ~ 1111drn stycket beslutat art
ligt 9 trc1Ut• stycket beslutat att
patient allrjiimr ~kall vara intagen
patient alltjiimt skall vara intagen
p;i ~jukhus.
pit sjukhus.
1;imnat bl!g;iran om tillst~111d att vistas p:1 egen hand utom sjukhusomrt1det hl!it eller dl!lvis utan bifall eller f1terkallar s~idant tillst{u1d.·
avslagit ansökan om utskrivning eller om utskrivning pit fiirsiik.
i samhand med utskrivning p~t forsök alagt patient att iak11ag:1 särskilJa
föreskrifter eller stiillt honom unJer tilbyn eller
i1terintagit patient under utskrivning p[t försök.
I övrigt f:·1r talan icke foras mot liikares beslut enligt denna lag.
Talan föres hos 111skrirni11gsTalan fiires hos psyki111risk<1
11ii11111de11 genom besviir.
11ii11111dt•11 genom besviir. Har som
gmllll .fi"ir i111ag11i11g eller .!iirts11tt
1·1/rd p1/ .1j11kl111s åberopats 2 ~.skall
t11l1111 (lriirn.1 Sl'/ltlSI /)() .fjiirde dage11
(/ter dl'! att ./i"a111stiill11i11ge11 kom i11
till 11ii11111dc11.

*

Talan för föras mot 11tskrirni11gs11ii11111ds beslut. om nfönnden

Talan fi\r föras mot psvki11trisku
11iin11ule11s beslut. om n;imnden
1•11ligt 9 ~ tre1(ie stycket hcslutat
1111 pa1ie111 alltjii1111 skall 1·11rn illf11ge11 pil .1j11kh11s.
ogillat besvär över beslut om inogillat besvär över beslut om intagning eller liikares beslut enligt
tagning eller beslut enligt 9 ~ undra
9 *tredje stycket.
stycket.
avslagit ansökan om utskrivning
avslagit ansökan om ut~krivning
eller om utskrivning pti försök. ogileller om utskrivning pt1 försök l'ller
lat besviir över läkares beslut om
ogillat besviir över liikares beslut
avslag på st1dan anslikan eller, i
om avslag på sf1dan ansökan eller
ärende som 111•ses i 2011 ~ andra
stvcket. heslllfat att 11tskril'l1i11g eller llfskrirninR på Firsiik ej skall
ske. eller
i samband med utskrivning på försök :ilagt patient att iakttaga siirskilda
föreskrifter eller stiillt honom under tillsyn eller lämnat besviir över liikares
beslut i stidana frågor helt eller delvis utan bifall.
'" Senaste lydelse 1971: 638.
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I \ivrigt f{1r talan mol p.n·ki11tri.1k
11ii11111ds beslut enligt dcnn:1 lag
föras endast i fall som avses i 26 ~-

l \ivrigt far talan mot 11tskril·11i11g.rnii11111d.1· beslut enligt denna
lag för;1s endast i fall som avses 1
26

*·

Talan föres hos C'l'11trt1/a rsykiatriska niimnden genom bcsviir.

Talan föres hos rsykiatriska
niimnden genom besviir.
23

*Il

Mot psykiatriska nämndens beslut enligt denna lag för talan icke
föras.

Mot c1•11tra/11 psykiatriska niimndens heslut enligt denna lag fi1r talan icke föras.

Talan enligt 21 eller 22 ~ för föras
av den som enligt 18 *äger ansöka
om utskrivning. Talan för foras
utan inskränkning till viss tid. I fråga om prövning av talan enligt 21 ~
äger bestämmelsen i 18 § tredje
stycket motsvarande tillämpning.

Talan enligt 21 eller 22 ~ far foras
av den som enligt 18 iiger ansiika
om utskrivning. Talan Utr föras
utan inskränkning till viss tid sil
länge patienten 1·årdas med st lid m·
denna lag. 1alan.fi'ir J1i~j<i111te.fi'iras
1111dcr tre 1·eckorfrii11 den dag 11atie11ten 11tskri·1·s. I fruga om prövning
av talan enligt 21 ~ äger bcstiimmelsen i 18 ~ tredje stycket och 19 ~
.~jiille stycket motsvarande tilllämpning.

*

25
På begäran av överfakaren skall
11t.1·kril'l1i11gs11ii111nds beslut underställas
psykiatriska
nämndens
prövning. om överläkaren gjort förbehåll om underställning senast vid
det sammanträde dn beslutet fattades och begärt undershillning
inom tre dagar därefter.

~

Pt1 beg~iran av överliikaren skall
psykiatrisk 11iim11ds hc<;lut underställas centrala psykiatriska niimndens prövning, om iivcrliikaren
gjort förhehall om understiillning
senast vid det sammantriide då heslutct fattades och begLirt understLillning inom tre dagar d~irefter.

26 ~"'
Talan mot beslut, varigenom
Talan mot beslut, varigenom
psykiatri.i·/.; 11ii111m/ uWitil sig om er11tskril'l1ings11iin11ul utlåtit sig om
sättning som avses i 32 ~ Ji"ir.1ta
ersättning som avses i 32 eller 33 ~
tredje stycket. föres hos psykiastycket eller 33
tredje stycket.
triska nämnden genom besvär.
föres hos centrala psykiatriska
nLimnden genom besviir.

*

Beslut som meddelas enligt denna
lag länder omedelbart till efterriiltelse. Har förbehåll gjorts enligt

*

Beslut som meddelas i;:nligt denna
lag Hinder omedelbart till cfterriiltelse. Har förbehåll r~orts enligt

11

'

Lydelse enligt prop. 1978/79: 90.
Senaste lydelse 1971: 638.
'" Senaste lydclst: 1973: 129.
2

28

Ril.:sdagro /')79/80. f sam/. Nr I. Del C

Prop. 1979/80: I

434

Fiin·.1lage11 lnldsl'
:!5 ~. för dot:k 11ts!d-irni11gs11ii11111ds
beslut. v;1rigenom patient fatt tillsti1nd att vistas p~t egen hand utom
sjukhusllmrt1det eller utskrivits eller utskrivits pt1 fiirsök. verkstiillas
först sedan beslutet blivit bestående.

25 ~. rnr do1:k f'.Hkiillrisk 11ii11111ds
beslut. varigenom patient fått tillständ att vistas pi1 egen hand utom
sjukhusomrtidet eller utskrivits eller utskrivits p[1 försök. verkstiillas
först sedan beslutet hlivit hesti'tende.

Nämnderna

Ul.l'kril"l1i11g.rnii11111d hest;'1r av
lagfaren ordförande som iir eller varit innehavare av ordinarie domartjiinst. en liikare som hör vara s:irskilt kunnig i psykiatri och 1•11 person 111cd cr!lirenhet i 11//111ii111111
l"iit"I'.
Psykiatriska n:imnden hestär av
lagfaren ordförande som är eller varit innehavare av ordinarie domartjiinst, tvä liikare som ärn siirskilt
kunniga i psykiatri och tvti personer
med erfarenhet i allmänna viirv.

För ledamot av 11tsk1-i1'11i11gs11iim11d eller psykiatriska nämnden
finnas en eller flera suppleanter. Restiimmeberna om ledamot gälla
iiven suppleant.

l'.n-kiatris/.. 11ii11111d br~t:'lr av lagfaren oruförande som är eller varit
innehavare av ordinarie domartjiinst, en Hikare som hör vara siirskilt kunnig i psykiatri. en person
so111 iir siirs/;.ilt inwlf i sociala .frågor och ytterligare t1·1/ icd11111iiter.
Centrala psykiatriska nämnden
består av lagfaren ordförande som
~ir eller varit innehavare av ordinarie domartjänst. tvi\ läkare som äro
särskilt kunniga i psykiatri, e11 person som iir särskilt insatt i sociala
Ji·ågor och ytterligare t1·å leda111iiter.
För ledamot av psykiatrisk
11ii11111d eller centrala psykiatriska
nämnden finnas en eller flera suppleanter. Bestämmelserna om ledamot gälla även suppleant.

29 ~·~

Ledamot av uf.\"krirni11Rs11äm11d
eller psykiatriska nämnden förordnas av regeringen för högst fyra är i
sänder.
Innan ledamot bör:jar tjänstgöra.
skall han ha avlagt Jomared el/a
J("irsii/..nrn rnligc 4 /..ap. 11 ~ rii//eg1/11gsbal/..e11.
Läkare som tjänstgör inom den
slutna psykiatriska vården får il:ke
som ledamot deltaga i handläggningen av ärende rörande patient på
det sjukhus där han tjänstgör. Om
jäv mot ledamot gälla i övrigt bestämmelserna i 4 kap. rättcgängsbalken om jäv mot domare.
" Senaste lvdebe 1974, 58 I.
1• Senaste lydelse 1974: 58 i.

Ledamot av psykiatris/.. nämnd
dlcr n•1J1ra/a psykiatriska nämnden förordnas av regeringen för
högst fyra är i sänder.
Innan ledamot börjar tjänstgöra,
skall han ha avlagt domared.

Läkare som tjänstgör inom den
psykiatriska värden får icke som ledamot deltaga i handläggningen av
ärende rörande patient på det sjukhus där han tjänstgör. Om jäv mot
ledamot gälla i övrigt bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbalken om
jäv mot domare.
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*

30
Vid sammanträde med 11sy/..iaVid sammanträde med utskril·trisk niimnil skola överhikaren och
ningsnämnd skola överläkaren och
patienten vara närvarande. nm icke
patienten vara närvarande. om icke
s~irskilda skiil föranleda
annat.
särskilda skäl föranleda annat.
Föres talan av annan iin patienten.
Föres talan av annan än patienten.
skall den som för talan beredas tillskall den som för talan beredas tillfålle att närvara. om icke särskilda
fälle att närvara. om icke särskilda
skäl föranleda annat.
skäl föranleda annat.
Ärende som handlägges i patientens fränvaro far icke avgöras utan att
nämndens ledamöter före avgörandet skaffat sig personlig kännedom om
patienten. Är denne utskriven på försök. fär dock ~irendct avgöras. om
minst en av ledamöterna har sådan kännedom.
Från /..ra1·e1 i andra srvc/..et pcl
pt'r.rnn/ig kiinnl'dom 0111 parientl'll
.filr dock i:iiras 1111Jt111lt1R. 0111 sy1111cr/ii:a skiil ./i)rl'ligi:a.
31
I ärende hos psykiatriska nämnden skall muntlig förhandling hållas. om ärendets beskaffenhet kräver det. Därvid äga bestämmelserna i 30 första stycket motsvarande
tillämpning.

*

Patient eller annan som för talan
hos utskrivningsniimnd eller psykiatriska nämnden får tillerkännas
ersättning av allmänna medel för
kostnad för resa och uppehälle i
samband med inställelse inför
nämnden. i den mtm det finnes skäligt. Nämnden får bevilja förskott
på ersättningen. Närmare bestämmelser om ersättning och förskott
meddelas av regeringen.

*I

ärende hos cenrra!t1 psykiatriska nämnden skall muntlig förhandling hållas. om ärendets beskaffenhet kräver det. Därvid äga
bestämmelserna 1 30
första
stycket motsvarande tillämpning.

*

Patient eller annan som för talan
hos psykit1rrisk 11iim11d eller cenrrala psykiatriska nämnden för tillerkännas ersättning av allmänna
medel för kostnad för resa och uppehälle i samband med inställelse
inför nämnden. i den män det finnes
skäligt. Nlimnden fär bevilja förskott pti ersättningen. Den .1·0111 ji'jr
talan hos nii11111tfe11 skall genom
niimntft'ns j('irsorg upplysas om den
riill till ersiit/11i11g och Jiirskot/ som
kan .fi'irelii:ga.
Närmare bestämmelser om ersättning och förskott meddelas av
regeringen.

*

33
I ärende hos psykiarrisk niimnJ
ärende hos utskrivninf;!sniimnd
eller centrala psykiatriska n~imn
eller psykiatriska nämnden far förden får förhör anordnas med den
hör anordnas med den som kan an'" Senaste lydelse 1974: 581.
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tagas ha urrlysningar av hctydelse
som kan antagas ha urrlysningar
all liimna.
av betydelse att lämna.
Vid förhiiret skall ratienten vara niirvarande. om icke särskilda skäl
föranleda annat.
I fr;1ga om ersiillning till den med vilken förhiir anordnas äga best~immel
scrna om ersättning av allmiinna medel till vittnen motsvarande tillärnrnmg. Ersiittningen skall stanna rt1 statsverket.
34 ~ 17

U1s/.:.rirni11g.rnii11111d eller psykiatriska niimnden för avgöra iirende
endast om nämndens samtliga ledamöter iiro niirvarande. Beslut rörande IT1rskot1 pa ersättning som avses
i 32
eller 33
trl'dje stycket för
duc/.:. rt1 nfönndcns viignar mcddelas av ordföranden. Dt:tsamma gäller beslut som rör riittshj~ilr genom
offentligt biträde.

*

*

Bestiimmclscrna i 29 kap. rättegi1ngsbalken om omröstning i överrätt äga motsvarande tillämrning r{1
avgörande av 111s/.;ri1·11ing.rniimnd
eller rsykiatriska nämnden.

I'sy/.:.iatrisk 11iim11d eller Cl:'lllrala
psykiatriska niimnden för avgöra
ärende endast om n~imndens samtliga lcdamöter äro närvarande. I .fil//
s11111 lll"H'.I' i 2 I ~ trc<~ie stycket and-

ra meningen ji'lr ärendet dock a1·gijras a1· or1(flira11dc11 jiimte en annan
ledunwt. Reslut rörande förskott på
ersättning som avses i 32 ~ Jiirsta
styc/.:.et eller 33 ~ tredje stycket far
pt1 nämndens vägnar meddelas av
ordföranden. Detsamma gäller beslut som rör rättshjälp genom offentligt bitriide.
Best~immclserna i 29 kap. rättegångsbalken om omröstning i överrlitt då niimnd l'.i har säte i rätten
liga motsvarande tillämpning pil avgörande av psykiatris/.. niimnd eller
centrala psykiatriska nämnden.
Bes/111 som har .fi1ttars cl\" ordföranden och en annan ledamot 1'11/igt.fi"jrsta sryckl'I skall u1· ordfiiranden anmiila.1· jhr hela ni.imnden 1·id
niista .rnmmantri.ide.

Särskilda bestämmelser
)4 a

~IH

I ärende. vari 17 § förvaltningslagen (197 l: 290) äger tillämpning. får
skälen för beslutet utelämnas även i andra fall än som sägs där, om
ändamålet med värden annars skulle motverkas.
I läkares beslut enligt 8 eller 9 §
I läkares beslut enligt 8 eller 9 §
eller varigenom ansökan om uteller varigenom ansökan om utskrivning avslagits samt i motsvaskrivning avslagits samt i motsvarande beslut av psykiatrisk nämnd
rande beslut av 11ts/..rii·11i11g.rnii11111d
eller centrala psykiatriska nämneller psykiatriska nämnden skola
den skola alltid anges de i 1 eller 2
alltid anges de i I ~ angivna förut-

*

Lydelse enligt prop. 1978/79: 90.
'"Tillagd genom lag 1971: 638.

17
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Fiire.1l11gc11 lvildsc

siittningar pä vilka beslutet grundas.

angivna fi..iruts~ittningar
slutet grundas.

p~i

vilka he-

Polismyndighet skall lämna handriickning
pli heg~iran av läkare som enligt f1
pt1 bcgiiran m· läkare i al/111ii11
~första styl'.ket iir hehörig att utförziiin.11 som enligt 6 ~ första stycket
da värd intyg, om den som skall unär hehörig att utfärda v;irdintyg. om
dersökas icke ställer sig till förfoden som skall undersökas icke stiiller sig till förfogande fi..ir undersiikgande för undersökningen eller liikarrn hehöver skydd för sin perningen,
sonliga säkerhet.
{'ii hq..:iirc111 m· lii/..11ri' som enlig/
pt1 begäran av övcrliikaren. om
den som med stöd av denna lag 6 .9 .fi"ir.1·1a .1·1rdc1 iir hcliiirig 1111 111st.all intagas pä sjukhus icke instäl- .fi"irdu 1·iirili111yg 0111 '11111 hehöver
ler sig på sjukhuset,
skydd för sin personliga säkerhet.
pä begäran av lii/..are i all111ii11
pä begäran av överläkaren. om
patient avviker frän sjukhuset eller tjänst .10111 har 11(/lirdat 1-,/rdi111rg
icke ätervänder dit, sedan tiden för
dia överläkaren. om den som med
tillstånd att vistas på egen hand
stöd av denna lag m'.ff.1· bli i11wgn1
ptt sjukhus icke inställer sig pri sjukutom sjukhusomrädet eller rnr utskrivning ptt försök gätt ut, eller
huset eller p;1 hegiiran av överläkaicke inställer sig pä sjukhuset. seren. om patient avviker frim sjukdan tillstånd all vistas pti egen hand
huset eller icke älervänder dit. sedan tiden för tillstiind att vistas pä
utom sjukhusomrädet äterkallats
eller beslut meddelats om äterinegen hand utom sjukhusomrädet eltagning under utskrivning på förler för utskrivning pä försök gätt ut.
eller icke instiiller sig pä sjukhuset.
sök.
sedan tillstäml all vistas på egen
hand utom sjukhusomrädet [1terkallats eller beslut meddelats om återintagning under utskrivning ptt försök.
Om särskilda skäl föreligga. mä
Om särskilda skäl föreligga. mt1
överläkaren hetriij(amle l'iss pa1iöverläkaren överläta på annan läkae111 överlåta på annan läkare vid
re vid sjukhuset att hegära handsjukhuset att begära handräckning.
räckning.

*

36
Den som hjälper någon som är intagen pä sjukhus med stöd av denna lag
att avvika från sjukhuset, dömes till höter eller fängelse i högst tvi:i. {tr. För
försök dömes till ansvar enligt 23 kap. hrottshalken.

*w

36 a
Har ii1·erläkare med stöd av IJ
Har med stöd av 13 0111hii11deromhiinderta1;i1 alkoholhaltiga dryc- tagits alkoholhaltiga drycker eller
ker eller andra berusningsmedel
amlra berusningsmedel som p<'tträfsom påträffats hos eller ankommit
fats hos eller ankommit till den som

*

10

Tillagd genom lag 1976: 373.

*
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~ir intagen rii sjukhus med stöd av
denna lag. skall 1"ii'erliikare11 lära
hn·is/ig('ll .f("irstiira 1:'1/er ,fiirsii(ja
d1'11 0111hii11derlllg11a egc11clo111e11
enligt bestiimmclserna om beslagtagen egendom i 2 ~lagen ( 1958: 205)
om förverkande av alkohlilhaltiga
drycker m. m. Belopp, som erhällits
vid sadan försäljning. tillfalla staten.
P{1trliffas alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel inom sjukhus d~ir patienter som imagits med stöd av denna lag v~irdas. för berusningsmedlen omhhndertagas av sj11khusdirektörcn eller styresmannen for
sjukhuset. om kiind ligare till berusningsmedlen c,i finnes. Första stycket
har motsvarande tillämpning p;\ sftlunda omhlindertagen egendom.
Bestiimmclserna i första stycket har motsvarande tillämpning pft injektionsspruta eller kanyl som kan anv~indas för insprutning i människokroppen.

I iJI

den Slllll iir intagen ri1 sjukhfö
med stöd av denna lag. skall den
0111/1ii11clertl/g1w eg<'luio111c11 ii<'1'islige11 Ji'ir.11iiras cl/n .fi'ir.1ii(jll.1 enligt
bestiimmelserna om beslagtagen
egendom i 2 ~ lagen ( 1958: 20) l om
förverkande a\· alkoholhaltiga drycker m. m. Belopp. som crh~illits vid
slidan försäljning. tillfaller staten.

37

~

l>l'11 som iir i111ag!'11 fiir l'lird med
s11>d a1· denna lag skall sil snarl
hans tillsttlncl medger dl:'t genom
1'ii'erliikllre11.1· .fi'irsorg 11{Jf>lysas om
sin rält
llll fil intagningen priil'lld lll' den
psykiarriska nii111nden.
all i ii1·rig1 fiira la/an mot hes/111
som har.f(111a1s med niid a1· lagen.
all anlira omhucl dlcr hirriide enlig! .fi.irrn/1 ning.1/age11 (1971: 290 ).
ml hegiira riitrshjiilp genom <~f
.fi'111lig1 hirräde enligr riimliiälps/agcn 11972 :429 ).
Denna lag skall finnas anslagen
inom .\i1tkhuser l'iil sy11/ig fi.ir parienrerna.
38

~

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som meddelas
med stöd av lagen utövas av socialstyrelsen.

39

*

Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av regeringen eller. efter regeringens bemyndigande, av socialstyrelsen.
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Ö1 ·crgå 11gsheslä111m1 ·/ser
I. Denna lag trlider i kraft <.kn I januari 19!< I.
2. Har ansökan gjorts. värd intyg upprättats eller intagningsbcslut fattats
före ikraftträdandet, skall för fi.irfarandct i samband med intagning och
prövning enligt 9 ~ gälla lildre besrnmmelser.
.
3. Är patient vid ikrafttrlidamlet utskriven p[1 försök. skall för försöksutskrivningen i fortsättningen gälla 19 *i dess nya lydelse.

4

Förslag till

Lag om ändring i rättshjälpslagen ( 1972: 429)
Härigenom föreskrivs att 41 -43
nedan angivna lydelse.

**

N 111·arande lydelse

r~ittshjiilpslagen ( 1972:

429Y skall ha

L"ire.1/11.i:e11 lnld.l"l'
41 *2

Rättshjälp genom offentligt biträde
I. hos u1skril'lling.1·111i11111cl eller
psykiatriska nämnden angtlende intagning enligt 8 eller 9 ~ eller utskrivning enligt 16 eller 19 lagen
( 1966: 293) om heredandc 11\' s/11te11
psykiatrisk värd i vissa fall.

*

2. hos beslutsnämnd eller psykiatriska nämnden angående inskrivning i eller utskrivning från vtmlhem eller specialsjukhus enligt lagen ( 1967: 940) angående omsorger
om vissa psykiskt utvecklingsstörda eller placering av särskolelev enligt 28 samma lag,

... - ·3.

*

hos fiin·altningsdomstol angående t1·å11gsintag11ing i allmiin
1·årJt111s1a/t .fi"ir alkolwlmisshmkare
enligt 18 eller 55 ~ lagen ( 1954: 579 J
0111 nykterhet.1·1·ård eller kl'lrr/111//ande enligt 45 ~ sa111111a lag.

4. a11gi/e11de 0111/rii11dertagw1dc
.fi"ir sa111hiills1·ård enligt 29 ~ hamarånlslagen I 1960: 97 I eller 11tred' Omtryckt i prop. 1978/79: 90.
Lydelse enligt prop. 1978/79: 90.

2

Hirnnas i rn{1I eller iirende
I. hos psykia1ri.l"k 11ii11111cl eller
centrnla psykiatriska nlimnden rid
talan mot he.1/11t 0111 intagning enligt
8 eller 9 *eller 1·id utskrivning enligt
16 eller 19 lagen ( 196fi: 293) om
psykiatrisk vhrd och 1·tlrcl c11· miss·
hrukare i vissa fall.
2. hos beslutsnämnd eller ce11·
1m/11 psykiatriska niinrnden angående inskrivning i eller utskr.ivning frl\n vårdhem eller specialsjukhus enligt lagen t 1967: 940) ang!\ende omsorger om vissa psykiskt
utvecklingsstörda eller placering av
särskolelev enligt 28 :>amma lag,
3. 1111gåencle hereda11de m· r1/rd
enligt lagen ( 1979: 000 J med särskil-

*

*

da hestii111111elsn 11111 l'{/rd 111· 1111g11
eller 0111edelhart omluindertagande
enligt 6 *samma Jag eller angilende
11/lflhiirande 111· si/dan 1'1/rd enligt
5 .~ .rnmma lag eller hos Ji'i1wtlt11i11gstlomstol i·id talan mot h1·s/11t
att enligt 11 ~ sw11mc1 lag flytta elen
1111ge .fi"ån det hem diir han l'istas.
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N111·11r1111Cfr /_1·dds1·
11i11g c11/ig1 30 !i su11111111 lag l'i/l'I" 1111g1/1•11dc .11id1111 .1u111/ilili.ll't'irds s/111li!:cl llf'f'h"ir1111de cnligt ../2 !i su11111111
lag,
5. hos .fi"i1"1"11/t11i11g.l'(/0111s111/ a11g1/c11de i11111g11i11g i l'lier 11/.1krirni11g
./i-li111111gdo111.11·i/rd1.1kol11 e11/ig1 h11r11a1·1irds/agc11 ( /960: 97 J,
fi. angt1ende förpassning eller utvisning
enligt
utfanningslagcn
( 1954: 19.1) samt vid utredning hos
pt1lismyndighet niir fri1ga har uppkommit om förpassning elkr utvisning.
7. angiiende avvisning enligt utHinningslagen ( 1954: 193). dock ej
ho!-> polismyndighet. si1vida icke anledning föreligger att understiilla
~irendet ckn centrala utfanningsmyndigheten eller utliinningen enligt 35 ~ samma lag hflllits i förvar
Hingre iin en vecka.
8. ang.'\ende verkstiillighet enligt
utliinningslagen ( 1954: 193). om anledning föreligger att understiilla
iirendet den centrala utlänningsmyndigheten med stöd av 58 ~ andra stycket samma lag eller hiinskjuta iirendet dit med stöd av 58 ~ tredje stycket samma lag eller om utliinningen enligt 35 ~ samma lag hflllits
i fi'lrvar liingre iin en v;:cka,
9. angi"1ende föreskrifter som
meddelats enligt JO~. 34~ eller 51
femte
stycket
utliinningslagen
<1954: 193).
10. angående hemsiindande av
utliinning med stöd av 71 ~ första
stycket utliinningslagen ( 1954: 193 ).
11. angf1;:nde fiirverkande av villkorligt medgiven frihet enligt 26
kap. brottsbalken.
12. angt1ende f1terintagning i anstalt enligt 29 eller 30 kap. hrottshalken.
13. angf1ende verkställighet utomlands av frihetsberövande pflföljd enligt lagen ( 1%3: 193) om
samarhete med Danmark. Finland,
bland och Norge angående verksti"1llighet av straff m. m. eller lagen

*

4. ang{1ende förpassning eller utvisning
enligt
utfänningslagen
( 1954: 193) samt vid utredning hos
polismyndighet niir fräga har uppkommit om förpassning eller utvisning.
5. angt1ende avvisning enligt utHinningslagen ( 1954: 191). dock ej
hos polismyndighet. sflvida icke anledning föreligger att underställa
iirendet den centrala utHinningsrnyndigheten eller utlänningen enligt 35 samma lag hilllits i förvar
liingre lin en vecka.
fi. angi\ende verkstiillighet enligt
utliinningslagen ( 1954: 193). om anledning föreligger att understlilla
lirendet den centrala utliinningsmyndigheten med stöd av 58 andra stycket samma lag eller hänskjuta ärendet dit med stöd av 58 !i tredje stycket samma lag eller om utlänningen enligt 35 samma lag hållits
i förvar längre iin en vecka.
7. angående föreskrifter som
meddelats enligt JO*. 34* eller 51 *
femte
stycket
utlänningslagen
(1954: 193).
8. angående hemsändande av utHinning med stöd av 71
första
stycket utliinningslagen (1954: 193).
9. angående förverkande av villkorligt medgiven frihet enligt 26
kap. hrottshalken.
10. angflende återintagning i anstalt enligt 29 eller 30 kap. brottsbalken,
11. angflende verkstiillighet utomlands av frihetsherövande pfl~
följd enligt lagen ( 1%3: 193) om
samarhete med Danmark, Finland.
Island och Norge angflende verksfallighet av straff m. m. eller lagen

*

*

*

*
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( 1972: 260) om internationellt samarbete rörande verkstiillighet av
brottmt1lsdom.
/../. angående utliimning enligt lagen ( 1970: 375) om utliimning till
Danmark. Finland. Island eller
Norge för verkstlillighet av beslut
om v;'ml eller behandling.
15. angående kastrering enligt lagen ( 1944: 133) om kastrering. om
giltigt samtycke till åtgärden ej liimnats.
16. hos regeringen enligt I ~ andra stycket lagen ( 1975: 1360) om
tvångsätglirdcr i spaningssyftc i vissa fall.

( 1972: 260) om internationellt sam-

arbete rörande verkställighet av
brott målsdom.
12. angående utllimning enligt lagen I 1970: 375) om utliimning till
Danmark, Finland. Island eller
Norge för vcrkstiillighet av beslut
om värd eller behandling,
13. angående kastrering enligt lagen (1944: 133) om kastrering, om
giltigt samtycke till ätgärden ej lämnats,
14. hos regeringen enligt l ~ andra stycket lagen ( 1975: 1360) om
tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall.

Offentligt bitriide skall utses för
den som åtgärden avser, om det ej
111tl.1·te antagas att beho•· 111• bitriide
saknas.

I iiremlc som anges i 41* 1-5
och 11 -15 skall offentligt biträde
utses för den som titgärden avser,
om det hehiii·s jiir till1·arataga11de
m· de11111!s riitt. \lid ht'diimningen
m· helwret skall siirskilt heaktas
m11 i 1·iise11tligt hii11sec11de motstridiga .rnkuppgtjier liimnats under
utredningen eller hetydelseji1lla
.rnk.j("irhäll1111den i 1"ii'rigt iir oklara.
I iirende som 1111ges i 41 6-10
och In skal/ i~f.fi'ntligt hitriide utses,
om det ej måste antagas att hehm·
a1· hitriide saknas.

*

Fiireligger i mål eller ärende som
a1·ses i 41 3 ej motstridiga imressen mellan l'årdnadshm·aren och
barnet, utses offentligt biträde fiir
dem gemensamt.

*

43 §I

Offentligt biträde förordnas efter
ansökan av den som åtgärden avser
eller då annars anledning föreligger.

Offentligt biträde förordnas efter
ansökan av den som åtgärden avser
eller då annars anledning föreligger.
Får 1111nw1 iin den som åtgiirden
m·ser .f"iira talan i mål eller iirende
som ange.1· i 41 -~ I jllr han ä1·en
ansiika om c~f.Tentli!{t hitriide.

Bitriide förordnas av den myndighet som handlägger målet eller ärendet.
Dock ankommer prövningen
i ärende hos socialniimnd eller
i ärende hos hamm·tlrds11iim11d,
social centralniimnd eller social
social distriktsnämnd enligt 41 3
pä länsrätten,
distriktsnämnd enligt 41 4 på lii11sriillen,

*

3 Lydelse enligt prop. 1978/79: 90.
• Lydelse enligt prop. 1978/79: 90.

*
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N111·w·wlllc /yclelse

Fiiresla!-{1'11 /yclelse

*

i iirende som avses i 41 ~ 6 --/(I
i iirende som avses i 41 4 8 eller 14 pi\ rättshjälpsnämnden,
eller /6 pä rättshjälpsnämnden,
i ärende hos polismyndighet eni ärende hos polismyndighet en1igt 41 ~ N p;i länsriitten samt
ligt 41 12 på länsrätten samt
i annat iirende hos regeringen än
i annat ärende hos regeringen iin
som avses i 41~ 6-10 eller /6 på
som avses i 41 ~ 4-8 eller 14 på
chefen för det departement till vilchefen för det departement till vilket ärendet hör eller pi\ tjänsteman
ket ärendet hör eller pi\ tjänsteman
som departementschefen hestämsom departementschefen bestämmer.
mer.
Har myndigheten skilt målet eller ärendet fran sig. äger under tiden till
dess talan fullföljts eller tiden för fullföljd utgått andra stycket motsvarande tiWimpning.
förordnande giiller även när talan fullföljes eller meddelat heslut understiilles annan myndighets prövning eller saken överlämnas till annan myndighets avgörande.
Ansökan om offentligt biträde
Ansökan om offentligt bitriide
ges in till den myndighet som handges in till den myndighet som handlägger målet eller iirendet. Avser
Higger målet eller iirendet. Avser
ansökan offentligt biträde i ärende
ansökan offentligt biträde i ärende
som avses i 41~6-/() eller /6, ges
som avses i 41 ~ 4-8 eller 14, ges
dock ansökan in till rättshjälpsdock ansökan in till rättshjälpsnämnden.
niimnden.

*

Myndighet som inte själv får förordna offentligt biträde skall till behörig
myndighet med eget yttrande överlämna ingiven ansökan med därvid
fogade handlingar eller anmäla behovet av offentligt biträde.

I. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.
:!. Bestämmelserna i 41 4 och 5 i deras lydelse före den I januari 1981
gäller till utgången av juni 1981 i mål eller ärende som där avses. Dock skall
även i dessa fall 4:! tillämpas i sin nya lydelse.

*

*
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Förslag till

Lag om ändring i brottsbalken
Härigenom föreskrivs i frt1ga om hrottsbalken
dels att 3 I kap. 2 ~skall upphöra att gälla.
dels att 28 kap. I ~. 31 kap. I ~och 38 kap. 2 ~skall ha nedan angivna
lydelse.

Fiiffslai.:cn lydelse

Nill"ll/"llndc lydd.1·('

28 kap.

*

I
Skyddstillsyn må i\dömas för brott vara kan följa fängelse, såframt det
prövas erforderligt att den tilltalade st~illes under övervakning och mera
ingripande pMöljd lin skyddstillsyn ej finnes påkallad.
Den som iir under aderton ~1r mil
Den som är under aderton är mf1
ej dömas till skyddstillsyn. med
ej dömas till skyddstillsyn, med
mindre denna pi1följd finnes lämplimindre denna paföljd finnes lämpligare iin vf1rd l'nligl hamariirdslagare lin vard inom socialtjiins/t'n.

gen.
Är det lindrigaste straff som lir stadgat för brottet fängelse i ett tir eller
däröver, mti dömas till skyddstillsyn allenasl om synnerliga skiil äro diinill.
31 kap.
I

Kan den som bcg~lll brottslig gärning bliva föremM för vtird enlig!
hama1·1irdslagen, må rätten, efter
hörande av hama1·iml.rnii11111d l'l-

ler, ifril!,!a 0111 den som iir ins/..1-il'en
.wisom cle1· rid 11ngdo111.1·1·lirdss/..ola, s/..olans sryrdse. överlämna at
nämnden eller sryre/.1·1•n att föranstalla om eri"orderlig vi1rd.
Om det för den dömdes tillrättaförande eller av hänsyn till allmän
laglydnad finnes påkallat. mt1 jämte
överlämnande till vard enlig/ harna1·1/rilslagr'n dömas till dagsböter,
högst etthundratjugo, vare sig böter
äro stadgade för brottet eller ej.

*
Kan den som iir under rj11go år
och som begatt brottslig gärning
bliva föremål för värd ml'd s1öd ar
lagen (1979:000! med särs/..ilda hesriimmelser om 1·ård ar 1111!,!a eller
e(ies/
enligr
social(iän.\"/lagcn
(1979:000), må rätten efter hörande
av social11ii111nd överlämna ä.t
nämnden att föranstalta om erforderlig värd inom .wcial(iii11sre11.
Om det för den dömdes tillrättaförande eller av hänsyn till allmän
laglydnad finnes pilkallat, mil jämte
överlämnande till värd inom social(iiins1c11 dömas till dagsböter,
högst etthundratjugo. vare sig böter
liro stadgade för brottet eller ej.

38 kap.
Har domstol överlämnat ni1gon
till v!1rd enlig! hamarurdslagen ella la!,!en 0111 ny/..1erher.1T1/rd men
finnes. vid prövning i därför stadgad ordning, att i lag angivna förut-

Har domstol överlämnat någon
till vfird inom .wcial(jiinslen men
finnes diirc.fier a1f 1·tlrden ej /..an ge-

nomföras med den diimdes samtyc/..e eller, vid prövning i d~irför
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N11\'l1r1111de lydelse

Fi.ircslagen lyddsc

sättningar id.. c .fi"ireligga ji"ir se/dan
1·1/rd eller vtm.I av det slag som har11ar1/rd.rnät1111d eller 11yk1crhl'ls11äm11d i yttrande till domstolen förklarat sig ämna anordna, äger efter
ansökan av 11.klagare den rätt som
först dömt i målet undanröja förordnandet om överlämnande till
värd och döma till annan påföljd för
brottet.

stadgad ordning, att i lag angivna
förutsättningar brister för vård av
det slag som social11ii11111d i yttrande till domstolen förklarat sig ämna
anordna. liger efter ansökan av
t'lklagare den rätt som först dömt i
mt1let undanröja förordnandet om
överlämnande till värd och döma
till annan påföljd för brottet.

Ö1·ergc/11g.1·hes1ii111melser
I. Denna lag träder i kraft den I januari 1981.
2. Vad i denna lag stadgas skall. med det undantag som kan följa av 3.,
äga tillämpning även pi'l gärning som har begåtts före den I januari 1981.
3. Har barnavårdsnämnd före den I januari 1981 beslutat om omhändertagande för samhällsv:ird fär. om vården vid tiden för domen besttir, 31
kap. I* i dess äldre lydelse tillämpas till utgängen av juni 1981.
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