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SOU 199330

Till statsrådet och chefen
för Socialdepartementet

Genom beslut den 13 juni 1991 bemyndigade regeringen
dåvarande statsrådet Lindqvist tillkallaBengt parla-att en
mentarisk kommitté med uppdrag allmängöra översynatt en

Översynensocialtjänstlagen 1980620. skall bl.a. inne-av
fatta utvärdering socialtjänstlagens tillämpning ochen av
syfta till tydligare och klargöra socialtjänstensavgränsaatt
uppgifter och ansvarsområden.

Kommittén Socialtjänstkommittén. kort-Enantog namnet
fattad redogörelse för utredningsuppdraget och kommitténs
arbete med detta betänkande redovisas i kapitel Direktiven
till utredningen dir. 199150 har i sin helhet bifogats be-
tänkandet bil. 1.

Med stöd regeringens bemyndigande förordnades den 28av
juni 1991 ordförande statssekreteraren Sture Korpi ssom
och ledamöter riksdagsledamöterna Maj-Inger Klingvallsom

Rinaldos, Karlsson s, Ingegerd Troedsson m, Ingrid
Ronne-Björkqvist fp, Roland RagnhildLarsson c, Pohan-
ka mp förbundssekreteraren Alec Carlberg v.samt

Som sakkunniga förordnades 29den augusti 1991 kanslirå-
det Sten Svensson, Socialdepartementet, departementsrådet
Håkan Ceder, Socialdepartementet, direktören Monika Wik-

Socialstyrelsen, sektionschefen Karl-Axel Johansson,man,
Svenska Kommunförbundet, förbundsjuristen Sahlin,Jan
Svenska Landstingsförbundet, förbundsordföranden Agneta
Bygdell, Sveriges Socionomers Riksförbund, ombudsmannen
Jerker Björkman, Svenska Kommunaltjänstemannaförbundet,
utredaren Inger Lenas, Landsorganisationen, kammarrätts-
rådet Susanne Eberstein, Kammarrätten i Sundsvall samt
regeringsrådet Susanne Billum-Stegard, Regeringsrätten.
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1991 från sittoktober7entledigades denKorpi sSture
förordna-kommittén. dagordförandei Sammauppdrag som

fp ord-IfvarssonCarl-Andersstatssekreterarendes som
förande.

entledigades den 12 decem-ledamöteruppdragetFrån som
Pohanka mpRagnhildTroedsson och1991 Ingegerd mber

Eberstein. Sam-sakkunnig Susannefrån uppdragetsamt som
riksdagsledamöterna Göteledamöterförordnadesdag somma

socialnämndsord-Brohult nydoch JohanmJonsson samt
förord-DärtillHultsfred.kds,Anderssonföranden Anders

SvenskaLeif Petersén,förbundsjuristennades expertersom
Fahlberg, So-chefsjuristen GunnarKommunförbundet och

cialstyrelsen.
9sakkunnig entledigades denFrån uppdraget septem-som

Monika WikmanBillum-Stegard och1992ber Susanne samt
Socialstyrelsen.Kerstin Wigzell,överdirektörenförordnades

Södertälje, förord-Ewerlöf, Tingsrätten,Rädmannen Göran
sakkunnigsakkunnig. Som199222 oktobernades den som

Ulfsocialdirektören An-1992decemberförordnades den 1
Sverigesför FöreningenStockholm,dersson, representant

Socialchefer.
kartlägg-1992 avlämnatKommittén i septemberhar en

199298.socialbidrag SOUkommunernasningsrapport om
Rätten tillbetänkandetöverlämnaKommittén får härmed

förslagbetänkandet lämnassocialtjänsten.bistånd inom I som
tillenskildespreciseringar i fråga den rättinnebärbl.a. om

förtydligandensocialtjänsten ochbistånd inom ansvars-av
mellan kommunerna.fördelningen

kommit-fyrareservation harEn avgetts avavgemensam
yttranden avlämnatssärskildaharténs ledamöter. Dessutom

sakkunniga.från ochledamöter
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Kommittén fortsätter sitt arbete i huvudsak kommer attsom
socialtjänstensbehandla framtida inriktning och organisation

frågor tillsyn, uppföljning utvärdering.ochsamt om

Stockholm april 1993i
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Sammanfattning

Bakgrund
Socialtjänstlagen 1980620 utformatshar målinrik-som en
tad ramlag. kring måluppbyggd och delmål olikaDen är
nivåer och kommunerna frihet själva bestämmastor attger
hur verksamheten skall utformad. lagens 6 denI §vara -
s.k. biståndsparagrafen finns dock uttrycklig föreskriften-

den enskildes till bistånd inom socialtjänsten.rättom
Socialtjänstlagen tydligtmarkerar uppbrott från detalje-ett

rade värdlagar med starka kontrollinslag. allmänt hållnaDe
och Övergripande målen i lagens inledande paragraf den-
s.k. portalparagrafen uttryck för principen männi-ger om-
skors lika likavärde och till social trygghet, vård ochrätt

betonas också människans för sinDär ochomsorg. ansvar
andras sociala situation.

Verksamheten på förskall bygga respekt människornas
självbestämmanderätt och integritet. Värd behandlingoch
inom socialtjänsten skall, så långt det möjligt, genomförasär

frivilligai former. Socialtjänstlagen innehåller därför inte
några bestämmelser tvångsvård. Sådana bestämmelserom
finns i stället i lagen 199052 med särskilda bestämmelser

vård 1988870LVU och lagen vårdom ungaav om av
missbrukare i vissa fall LVM.

vård samtycke inom socialtjänsten fanns tidigareFör utan
två andra lagar med i dagligt tal kalladesamma namn -
gamla 198062loch gamla 1981 1243.LVU LVM Dessa

i kraftlagar trädde samtidigt socialtjänstlagenmed den 1

januari 1982. tillsammansDe lagarna lagarnatre ersatte om
barnavård, nykterhetsvärd, socialhjälp, social centralnämnd

Socialtjänstlagen innehåller också bestämmelserm.m. om
förskole- fritidsverksamhet,och överfördes från 1976som
års bamomsorgslag.

Vid riksdagsbehandlingen år 1980 Socialutskottetuttalade
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bli föremål förså omfattande reform bordeatt systema-en en
följatisk utvärdering. ansågs viktigt hur socialtjänst-Det att

reformens intentioner förverkligasgrundläggande i den prak-
tillämpningen.tiska

Socialberedningen 198007 tillsattes i juni 1980 förS att
genomföra riksdagen begärda utvärderingen. Socialbe-den av
redningens arbete kom huvudsakligen inriktas över-att en

tvångsvård ibestämmelserna ochLVU LVM. Isyn av om
dessa delar lades beredningens arbete grunden förgenom nya

ochLVU LVM.nya
Även socialtjänstlagen åtskilliga gånger sedanhar ändrats

kraft. emellertid tidigarelagen trädde i har inte varitLagen
föremål för någon samlad översyn.

Från olika utgångspunkter framförtshar under årsenare
på socialtjänstlagen.krav hela eller delaröversynen av av

på har framför allt gällt socialtjänstlagensKraven Översyn
bestämmelser i 3kommunens § ochytterstaom ansvar reg-

för till bistånd i 6lerna rätten
Socialutskottets betänkande l9909lSoU6 SocialtjänstI

fyrtiotal motionsyrkanden denbehandlas väckts underett som
allmänna motionstiden är 1990. Utskottet anförde tidenatt nu

för allmän socialtjänstlagen ochär översynmogen en av
förföreslog parlamentarisk kommitté skulle tillkallasatt en

ändamålet.

Uppdraget

Socialtjänstkommittén tillsattes 1991 med uppgiftsommaren
Översynensocialtjänstlagen.allmängöra översynatt en av

skall bl.a. innefatta utvärdering socialtjänstlagensen av
tillämpning syfta till tydligareoch och klargöraavgränsaatt
socialtjänstens ansvarsområden.uppgifter och

Översynen direktiven Dir. 199150 inriktasskall enligt
följande huvudområdenmot

1 Socialtjänstlagens till bistånd,regler deträttenom
och vistelsebegreppet.yttersta ansvaret

Överklagande beslut inom socialtjänsten.av
socialbidragsnormer.Kommunernas

Socialtjänstens framtida inriktning och organisation.
Tillsyn, uppföljning och utvärdering.
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ingår också hur bestämmelsernauppdragetI övervägaatt
utformadeanmälningsskyldigheti 71 bör§ samt attom vara

socionomutbildningen.förbereda kommande översynen av
direktiven kommer tillframgår detDet synsättattav som

i socialtjänstens målformuleringar skall ligga fast.uttryck
Portalparagrafen bildar utgångspunkt fördärmed arbetet.en

direktiven 1-3 ienlighet med behandlas punkternaI ovan
Frågorna idetta betänkande. under punkterna 4-5 behandlas

Kommittén ocksåhuvudbetänkandet. har detsett som an-
i frivilligageläget huvudbetänkandet belysa det arbetetsatt

ställning och uppgifter inom socialtjänsten.

redovisning innehållKort betänkandetsav

Socialtjänstkommitténs Kap luppdrag

kapitlet kortfattat för direktivenredogörs och det utred-I
ningsarbete ligger till för de förslag läggsgrundsom som
fram i betänkandet. konstateras uppdragetDet spänneratt

område många de frågor skallochöver ett stort att av som
behandlas till arbete påbörjats eller avslutatsgränsar som av

utredningar. därtill redovisas någraandra statliga anslutningI
aktuella reformer och utredningar.

Några reformer lagändringar efterbetydande och
socialtjänstreformen Kap 2

Kapitlet inleds översiktlig tillbakablick på social-med en
tjänstreformen. socialtjänstlagenkonstateras ändratsDet att
åtskilliga gånger i kraft januarisedan lagen trädde den l
1982. Vidare redovisas vissa de lagändringar skärptav som

utvidgat socialtjänstens skyldigheter.eller gäller bl.a.Det
ändringamai och riksdagens beslut ändratLVU LVM, om
huvudmannaskap för socialtjänstens tvångsinstitutioner samt

Ädelreformen, förden s.k. reglerar samhällets ansvarsom
service och vård till de äldre.

biståndtill i nordiskaRätten de grannländerna, m.m.
Kap 3

Kapitlet inleds kortfattad beskrivning lagstift-med denen av
ning reglerar den enskildes till ekonomiskt biståndrättsom
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Finland.sociala tjänster i Danmark, ochoch Norge Det

sociallagstiftningen i de nordiska ländernakonstateras att
också skillnader.uppvisar många likheter Finland ochImen

finns beslutade enhetliga förDanmark staten normerav
utfärdar regering-ekonomiskt till försörjningen.stöd I Norge

riktlinjer vilka utgiftsposter omfattas det eko-om som aven
nivånomiska biståndet någon enhetlig för kom-utan att ange

socialbidragsnormer. beslut eko-Kommunensmunernas om
olika inomiskt bistånd kan överklagas de länder-sätt tre

Möjligheterna socia-överklaga kommunens beslutatt omna.
Sverige.tjänster begränsade idockär änmera

kapitlet också för rekommendationredogörs denI om so-
cialt bistånd i juni 1992 utfärdats ministerråd.EGssom av

enligt rekommendationenMedlemsstaterna bör erkänna den
enskildes till tillräckligt ekonomiskt ochgrundläggande rätt
socialt stöd. bör ske på förenligt medDet sätt ärett ettsom

Levnadsnivån ivärdigt liv för den enskilde. bör fastställas

varje land med hänsyn till bl.a. levnadsstandard ochtagen
prisnivåer i landet.

gränsdragningenKommunens ochyttersta motansvar
andra huvudmän Kap 4

har enligt 3 för de§ SoL detKommunen yttersta ansvaret att
vistas i får hjälp dekommunen det stöd och densom som

innebär paragrafensbehöver. enligt andra styckeDetta ansvar
ingen inskränkning i det vilar på huvud-andraansvar som
man.

debatten bl.a. gjorts gällande socialtjänstenharI att genom
i vissa fall fått vårdutslag förvaltningsdomstolamai bekosta

behandling enligt sjukvårdslagen åvilaroch hälso- ochsom
landstingen markering finns iden lagtextentrots som om
andra huvudmäns ansvar.

Kommittén direktivenskall enligt särskilt uppmärksamma
konsekvenserna kommunens och läggaytterstaav ansvar
fram förslag i syfte ansvarsförhål-ytterligare tydliggöraatt

olikalandena mellan huvudmän.
Vi gällande de gränsdragningsproblem funnitsgör att som

1980-taletunder framför allt har gällt samhällets service och
tillvård äldre och till med fysiska psykiskaellerpersoner

funktionshinder. enligt vår bedömning minskatProblemen har
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Ädelreformen. förslag till rättighetslag LSSDet nygenom
fram till riksdagenregeringen nyligen lagt prop.som

innebära199293159 kommer enligt vår bedömning att
ansvarsfördelningenytterligare förtydliganden ifråga om

gällerlandsting bl.a.mellan kommuner och vad omsorgerna
utvecklingsstörda har Psykiatriutred-Dessutompersoner.av

nyligen omfattande förslagningen lagt hur ansvaretett om
i framtiden fördelasför de långvarigt psykiskt sjuka skall

remissbehandlasmellan kommuner och landsting. Förslaget
för närvarande.

tidigareVi ingen anledning behandla frågor harhar att som
tagits Psykiatriutredningen. Frågor gäller huvud-upp av som

föransvarÅör psykiskt störda missbrukare och barnmännens
och med olika former psykosociala störningarungdomar av

delvis behandlats Psykiatriutredningen.har dock bara Iav
funnits förarbetet med detta betänkande har det inte utrymme

frågor vidare. Vianalysera dessa kommaattattoss avser
tillbaka till frågorhai huvudbetänkandegdå vi skall ställ-ta
ning till socialtjänstens framtida inriktning och organisation.

Psykoterapin tillhör de frågor oftast kommer isom upp
diskussionen praxiskommunens Denytterstaom ansvar. som

i förvaltningsdomstolarna innebär enskilda,utvecklats att
olika orsaker inte fått psykoterapi sjukvårds-som av genom

huvudmannens försorg inte bekosta insatsenoch kansom
med medel, kan få den bistånd med stöd 6 §avegna som

Stickprov från några landets kommuner visarSoL. attav
för psykoterapiinsatserkostnaderna eller ettmotsvarar en par

Ävensocialbidragskostnaden. frå-den totalaprocent av om
principiell betydelse för kommunerna denär ärstorgan av

bedömning praktisk ekonomiskenligt vår begränsad ochav
för kommunemaibetydelse allmänhet.

framgått inledningsvis bedöms gråzonen mellan kom-Som

landsting minska i framtiden till följd beslutadeochmuner av
aviserade reformer. beträffar ansvarsfördelningeneller Vad

mellan och vissa statliga huvudmän har vi intekommunen
funnit några problem.större

Vi befinner emellertid i skede med snabba samhälls-ettoss
förändringar krav på besparingar inom hela denoch stora
offentliga sektorn. kostnadsskäl har varje huvudmanAv en

tillse det ansvarsområdet inte utvidgas.strävan att att egna
gränsdragningsproblem därför uppkommai framti-kanNya
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sådanden. utveckling regeln kommunensI är ytterstaen om
särskilt betydelse för den enskilde. Förststoransvar av

härigenom skapas garantier för den enskilde får det stödatt
hjälpoch den han har kräva samhället.rätt attsom av

Vi därför kommunen med vissa begränsningariattanser -
fråga hälso- och sjukvârdsinsatser skall detha kvarom -

för de vistas i kommunen får detyttersta ansvaret att som
stöd och den hjälp de Vi föreslårbehöver. dock 3 §attsom

tillförsSoL tredje i syfte tydliggörastycke kom-ett nytt att
i förhållande till ansvarigytterstamunens ansvar annan

huvudman.
betänkandet utvecklar vi vår frågaI i kommunenssyn om

för hälso- och sjukvårdsinsatser. Vi kommu-attansvar anser
främst bör begränsat till situationerytterstanens ansvar vara

där mellan medicinska, sociala och psykologiskagränsen
insatser oskarp. Som ytterligare villkorär bör gälla vård-att
behovet akut och insatsen normalt- inte justär nuatt men

erbjuds inom den offentliga hälso- och sjukvården. fårDet-
enligt vår mening allmänt aldrig bli så den enskildesett att

inte vill godta landstingets prioriteringar kan förbisom
iandra kön i stället vända sig till kommunen ochattgenom

åberopa dess enligt socialtjänstlagen. Viyttersta ansvar anser
alltså kommunens för hälso- och sjuk-att yttersta ansvar
vårdsinsatser bör inträda endast den enskildes hälsanär

för allvarlig fara påutsätts grund det inte finns någonattav
utväg.annan

jVi vidare kommunen inte bör skyldigatt att taanser vara
på sig hela kostnaden för den hjälp med anledningutgessom

det Om kommun till följd detyttersta ansvaret.av en av
har påtagit sig kostnad kommunenyttersta ansvaret en som

huvudman bort bestrida enligt sittattanser en annan ansvar,
får kommunen hos den huvudmannen begära det utgivnaatt
beloppet helt eller delvis återbetalas. Bestämmelser dettaom
införs i paragraf, 72 föreskrivs ocksåDär atten ny a
kommunen vid oenighet mellan huvudmännen får föra talan

återlqav hos länsrätten. finnerOm länsrätten det skäligtom
kan domstolen fördela kostnaderna mellan kommunen och
den andre huvudmannen med till hjälpbehovetshänsyn karak-

övrigaoch omständighetertär betydelse för kostnadsan-av
svaret.

Eftersom det inte rimligt kravär detta slag skallatt av
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aktualiseras rättslig under obegränsad tid,kunna väg
preskriptionsregel. vårt förslagföreslår vi också Enligten

regressfordran preskriberas år efter tillkomsten.skall Itreen
preskriptionsreglemai preskriptions-övrigt bör de allmänna

1981 130 i fråga sådana fordringar.lagen gälla om

ansvarsfördelningenVistelsebegreppet mellan kom-och

Kap 5munerna

för enskilde får hjälpden den och det stödAnsvaret att som
åvilar vistelsekommunen.han behöver enligt 3 SoL Med§

vistelsekommun enskilde befinnerden kommun där denavses
hjälpbehovet begränsningarsig inträder. Idag gäller vissanär

i vistelsekommunens Vistelsekommunen inteär t.ex.ansvar.
skyldig åtgärdervidta alla de kan behövas dennäratt som
enskilde i sådant fallbosatt kommun. börär I etten annan

tillärendet enligt lagens förarbeten kunna flyttas hem-över
enskildes hjälpbehov lämpligen tillgo-kommunen den kanom

doses där. Möjligheten överflytta ärende gäller i prin-att ett
cip enskilde tid harendast ärenden där den under längreen
behov insatser inom socialtjänsten. Vidare denkrävs attav
andra överflyttningen.kommunen samtycker till

Huvudprincipen vistelsekommunens har tidigareom ansvar
behandlats Socialbcredningen. till lösningarFörslag ladesav
fram i betänkandet Aktuella socialtjänstfrågor SOU
1986 19. Socialberedningen fann ingen anledning föreslåatt
någon förändring huvudprincipen. konstateradesDet attav
principen resultatet lång historisk utveckling ochär attav en

i medfört fördelar både för denVistelsebegreppet stort sett
för föreslogsenskilde och kommunerna. Vissa undantag dock

gälla för de fall då någon vistas för vård eller boendei ett
ombesörjthem det kommun place-än Denannat egna. som

placeringskommunen, förslagetringen, dvs. skulle enligt ha
för bistånd enligt 6 enskildeallt det § denansvaret som

behöver.
Socialberedningen föreslog dessutom ärende skallatt ett

flyttaskunna från socialnämnd tillöver ävenen en annan, om
nämnden inte sådan övertlyttningden samtycker. Ensenare

skulle kunna beslutas länsrätten berörsdenav om som av
ärendet har anknytning till kommunen.den andramest

Socialberedningens förslag ñck positivt mottagande hosett
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flertalet remissinstanser. Förslagen ledde dock aldrig fram
till någon proposition och ärendet överlämnades till Social-
tjänstkommittén för fortsatta överväganden.

lösningar vi föreslårDe sammanfaller flerasom nu
punkter med Socialberedningens förslag. Vi funnithar att
vistelsebegreppet idag föranvändbart regleraäven är att

mellan kommuner. Enligt vad vi erfarit finnsansvaret ten-
detdenser till kommunerna har blivit restriktiva näratt mer

gäller för tillfälligt vistas i kom-att ta ansvar personer som
försämradeKommunernas ekonomi har också gjortmunen.

det svårare på frivillig flytta ärende frånväg överatt ett en
kommun till en annan.

denna bakgrund vi huvudprincipenMot vistel-attanser om
sekommunens förenasbör med vissa undantag. Ettansvar
undantag gäller beslut placeringar verkställs utanförom son1
hemkommunen. Ett undantag gällerannat personer som
vistas på kriminalvårdsanstalt eller sjukvårdsinrättning i en

kommun hemkommunen. Undantagsbestämmel-änannan
återfinns i paragraf, 32 i socialtjänstlagen.serna en ny a

Vi det naturligt den enskilde så långt det ärattser som
möjligt erbjuds vård och behandling respektive serviceboende
i den kommunen, såvida inteden enskilde har andraegna
önskemål. behovet inte tillgodoses iKan den kommunenegna
återstår möjligheten upphandla tjänsten i kom-att en annan
mun.

Personer kommunens beslut vistas för vårdsom genom
eller boende i kommun bör likställda meden annan vara

får motsvarande vård eller boendei denpersoner som egna
kommunen.

kommunDen beslutat vistelse i familjehem ellersom om en
i hem för vård eller boende 22 i särskild§ SoL, boende-
form 21 SoL, i§ bostad med särskild service 21 § SoL

ieller enskilt vårdhem i kommun såledesskallannan svara
för hjälpden och det stöd, den enskilde behöver undersom
vistelsen i den andra kommunen. Undantagsbestämmelsen ger

för principenuttryck sammanhållet vårdansvar ochettom
bådegäller bistånd enligt 6 individuellt§ SoL och behovs-

socialaprövade tjänster enligt 10 första§ stycket iSoL
huvudsak hemtjänst och färdtjänst.

sammanhållnaDet vårdansvaret innebär placeringskom-att
också skall fullgöra skyldighetema i lagenmunen
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vissförbetalningsansvar1404 kommunernas1990 om
folkbokfördienskildeden ärsjukvård,och ävenhälso- om

andra kommunen.den
praktiska och ekono-bådedetbedömning finnsvårEnligt

utsträckningkommunernai ökadförtalarmiska skäl attsom
utanför hemkommunen.tjänsterupphandlakommer att

utvecklingsådanunderlättautsträckningi vissFör att en
möj-nämndentill 4 § SoLvi tilläggföreslår ett ensom ger

förboendevård ellerträffa avtallighet somatt personerom
innebärFörslagetfolkbokfördai kommunen.inte längre är

denvårdansvarig ävenplaceringskommunenkanatt omvara
folkbok-i denbestämmelsernamed stödenskilde nyaav

dendärsig i den kommunfolkbokföraväljerföringslagen att
ligger.boendeformensärskilda

sig till place-vändaenskilde skallalltså denVi föreslår att
från social-stödhjälp ochhan behöverringskommunen när

sinafullgöragivetvis intekanPlaceringskommunentjänsten.
från vistelsekommunen.biträdesamråd ochskyldigheter utan

ibestämmelseringadetbedömning behövsEnligt vår som
biträdabörvistelsekommunenvilketpå sättdetalj reglerar

igenomförandet börpraktiskaplaceringskommunen. Det
mellanöverenskommelserreglerasstället kunna genom

kommunerna.
vårt för-konsekvensernaförkapitlet redogörs närmareI av
tjänsteravgiftsbelagdagällerVadtypsituationer.slag i olika

huvudre-avgift enligtenskildesdenvårt förslaginnebär att
placeringskom-tillämpas ifastställs efter dengeln taxa som

dåför färdtjänstdock gällaUndantag bör egenav-munen.
chauffören.tilldirektgiften erläggs

tillofta ställervistelsebegreppetvisatErfarenheten har att
kriminalvårdsanstalt ellervistas påförproblem sompersoner

beträffan-uttaladesärskiltsjukvårdsinrättning. Problemen är
anknytningnaturliginte harolika skälde ensom avpersoner

kriminalvår-ovanligtintetill någon kommun. Det är attt.ex.
olika kommunertill fleravända sigmåsteföreträdaredens

s.k.föransvarsförbindelsetecknafå någonför attatt enen
enskilde.för den§-placering eller34 annatta ansvar

börhärtillhjälpför stöd ochAnsvaret avsessompersoner
kriterierformella görpåbedömning grundasenligt vår som

slå fast vilken kommunenkeltsnabbt ochmöjligtdet att som
till fördeloftastenskilde detansvarig. den ärskall Förvara
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hemkommuneni stället för vistelsekommunen sigom tar
för den hjälp och det stöd kanansvaret behövas undersom

vistelsen eller inför frigivningenutskrivningen.
denAv anledningen föreslår vi folkboldöringskommunenatt

blir ansvarig kommun för den hjälp och det stöd, densom
enskilde behöver under kriminalvård i anstalt, under vård på
sjukhus eller under vård i enskilt vårdhem initiativ av

kommun.än Detta omfattar socialtjänst-ävenannan ansvar
insatser aktualiseras inför frigivningenutskrivningen.som
Folkbokföringskommunensansvar upphör dessanär insatser
har genomförts eller ärendet överflyttats till kom-en annan
mun.

Lagregeln bekräftar de rutiner brukar tillämpas närsom
den enskilde tidigare känd iär sin hemkommun. Vi dockär
medvetna många kriminalvårdens klienter folk-att ärom av
bokfördai kommun de inte längre har någon naturligen som
anknytning till. Anser denna kommun den enskilde böratt

folkbokfördi kommun kan den förra kommu-vara en annan
fråganväcka folkbokföringenatt Kommunennen om

kan därefter begära ärendet överflyttas till den andraatt
kommunen.

frågaEn behandlas i kapitlet gäller reglernaannan som om
ansvarig kommun för medgivande enligt 25 30och §§ SoL.
Bestämmelserna tillämpligaär underåriganär placeras i ett
enskilt hem inte tillhör någon hans föräldrar ellersom av
någon har vårdnaden honom. För undan-annan attsom om
röja oklarhet behörig kommun vårdnadshavarennär inteom

bosatt iär den kommun har beslutat vård för bamet,som om
föreslår vi 30 § ändras så föreskriftenatt ansvarigatt om
kommun för medgivande vårdnadshavares hemkommun
begränsas till medgivande vid privat placering.att avse

Vi öppnar också möjlighet till överflyttning ärendeetten av
till kommun, även den kommunen inteen annan om senare
samtycker till överflyttningen. sådanEn överflyttning skall
kunna beslutas länsrätten, den enskilde har denav star-om
kaste anknytningen till den andra kommunen. Frågan om
överflyttning länsrättenavgörs i det län, inom vilket denav
kommun begärt överflyttningen, belägen.ärsom

Möjligheten Överflytta ärende böratt främstett som nu
ärenden där den enskilde under längre tid har behovavse en

insatser inom socialtjänsten. övrigtI bör inga andra be-av
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folkbokföring börkravNågot formelltgälla.gränsningar
enskildesbedömning densamladuppställas.inte Ent.ex. av

familjesituation ocharbetsförhållanden,bostads- ochfaktiska
enligt våri ärendetbetydelseomständigheterövriga gerav

vilken kom-tillförgrunden avgöraden bästabedömning att
anknytningen.starkasteenskilde har dendenmun

vistelse-ifrågareglerocksåföreslås skärptakapitletI om
förutredningar.påbörjade Det ärförkommunens ansvar
sigsträckerlångthur kommunensnärvarande oklart ansvar

underkommunenfamiljen lämnarenskilde ellerdennär
utredningstiden.

förhindrardet reglerbedömning behövsEnligt vår attsom
vilken kommunoklarhetutredning vilar på grund omaven

deVi dockför utredningen.har attansvaret nyaansersom
själva utred-gällatill enbartgå längrereglerna bör än att

enligtutredning börinlettsocialnämndningen. Den ensom
islutligt beslutfattaskyldigvår mening även ettattvara

ärendet.
för dennågra motivbedömning intevårfinns enligt attDet

Viutredningar.allaregeln skall atttyper anseravavsenya
barnskyddettill ärenden rörregeln bör begränsas avsom

återfinnsregelnmissbrukare.vård Denoch samt nyaavunga
till 50tillägg § SoL.ettsom

bistånd 6KaptillRätten

konstruktion karaktärensinhar tillSocialtjänstlagen enav
regleringeninte minstgällerutpräglad ramlag. Detta av

6bistånd i lagenstillrätten
biståndparagraf tillenligt denna rättenskilde harDen av

övrigt,livsföring isinförsörjning ochför sinsocialnämnden
Biståndettillgodoses sätt.inte kanbehovhans annatom

levnadsnivå ochskäligenskildetillförsäkra denskall en
självstän-levastärker hansså detutformas ettattatt resurser

liv.digt
idefinieras intelevnadsnivå närmareskäligBegreppet

Avsiktligt har kommuner-förarbeten.i lagensellerlagtexten
förut-utifrån skiftande lokalafrihetbetydande attgetts enna

nivåfastställa vilkenbiståndet ochutformasättningar som
på skälighet.kravlagenskan motsvaraanses

för-till6 överklagas§ kanbistånd med stödBeslut avom
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valtningsdomstolarna. Domstolama skall självständiggöra en
bedömning vad skall skälig levnadsni-av som anses vara en
vå för den enskilde inteoch bundnaär kommunensav egna
regler och riktlinjer. Därigenom utövar domsto-staten genom
larna direkt inflytande över kommunernas biståndsbeslut.ett

Från vitt skilda utgångspunkter dennahar ordning kritise-
i den allmänna debatten. Från vissa håll har hävdatsrats att

socialtjänstlagens karaktär ramlag innebär risk för rätts-av
förluster för den enskilde. Från denna utgångspunkt har
således förts fram krav på preciserade bestämmelser förmer

bättre den enskildes till bistånd. Frånatt rätt kom-garantera
munalt håll har riktat kritik den roll förvalt-motman som
ningsdomstolarna erhållit i biståndsärenden grund av
lagens ramlagskaraktär. Svenska kommunförbundethar bl.a.
framfört lagens konstruktion lett till förvaltningsdom-att att
stolarna i stället för kommunerna fullgör den till sin karaktär
politiska uppgiften bestämma ambitionsnivåer föratt sam-
hällets sociala biståndsansvar.

direktiven förI kommitténs arbete föredragandeuttalar
statsrådet sin mening kombinationen utprägladattsom av
ramlag och till förvaltningsbesvärrätt fåtthar mindre önsk-

konsekvenser.värda avvisarHan dock tanken förvalt-att
ningsbesvär i biståndsärenden skulle avskaffas. Problem i
tillämpningen måste i stället lösas lagstiftningenattgenom
möjligaste mån preciseras.

Vi föreslår till biståndrätten fortsättningsvisäven regle-att
i 6 § kompletteras tilläggsbestämmelser.med Denras men

enskildes till bistånd förrätt sin försörjning benämns försörj-
ningsstöd och preciseras i 6 och b §§. enskildesDen rätta
till bistånd till livsföringen i övrigt benämns biståndannat
och preciseras i 6 c

Kapitlet innehåller redogörelse för lagens förarbeten ochen
den kritik riktats den nuvarande biständsrätten. Detmotsom
framgår bl.a. lagstiftaren förlitade sig detatt att genom
rättspraxis och statlig tillsyn skulle komma ställas vissaatt
minimikrav på sociala tjänsters kvalitet och kvantitet.

Vad gäller den enskildes till biståndrätt för sin försörjning
kan konstateras Regeringsrättens prejudicerande domaratt
inte fåtthar det genomslag i kommunerna har varitsom
avsikten. Vidare tillämpar majoriteten kommunerna idagav
socialbidragsnormer ligger lägre Socialstyrelsensänsom
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rekommenderade används riktmärkesomnorm, som numera
enskildaförvaltningsdomstolarna. innebärDet attav som

socialbidrag enligtöverklagar beslut beräknatett om en norm
ligger Socialstyrelsens fåunder kan räkna med att ettsom

belopp motsvarande Socialstyrelsens har ocksåDetnorm.
visat enskilda i socialbidragsmâlsig domar generelltatt sett

medför någon höjning kommunensinte Denav egen norm.
inte överklagar beslut får alltså nöja sigkommunenssom

lägre beloppet. finns också exempelmed det Det att en
och månad efter månad tvingats överklagasamma person
socialnämndens beslut för få det beloppet.högre Dettaatt ut

givetvis nödvändig-oacceptabelt och harär övertygat oss om
heten lägga fast lägsta nivå för stödet till den enskildesatt en
försörjning. detta talar också den omständighetenFör att

kraftigtantalet överklaganden ökat mycket under de senaste
åren och de i allmänhet gäller kommunernas socialbi-att
dragsnormer.

denna föreslår preciserad lagregleringMot bakgrund Vi en
till bistånd i den enskildes för-rätten den delav som avser

sörjning. innebärFörslaget begränsning kommunernasen av
inflytande socialbidragets nivå innehåll.och denna delöver I

förslaglämnas detaljerat i kapitel 7.ett
Våra förslag till preciseringar till biståndrätten ärannatav

inte lika långtgående. Avsikten främst varit för-har här att
tydliga biståndsrätt.gällande sker det iDetta attnu genom
lagen vilka kategorier insatser omfattasanges av som av

till bistånd. Varje kategori förrätten annat utrymmeger
flexibla lösningar. Vilka kategorier insatserav som avses
redovisas i kapitel behandlas också vilkaunderDär om-
ständigheter till bistånd bör bedömas restriktivt.rätten annat

principiellakapitel 6 förs också kring denI resonemang
enskildes för sin situation socialnämndensoch möjlig-ansvar

villkoraheter till bistånd. Vi derätten kravatt attanser
motprestationer bl.a. i form samhällstjänst irestsav som

allmänna striderden debatten lagens grundläggandemot
värderingar frivillighet och självbestämmande. Denom en-
skilde bör skyldig stå till arbetsmarknadensattsom varanu
förfogande och erbjudanden lämpligt Viarbete.att anta om

dock inte beredda föreslå vidgarlagregler kommu-är att som
möjligheter ställa på enskildeandra krav den hannärattnens

ansöker bistånd sintill försörjning.om
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Precisering till försörjningsstödrätten Kap 7av

syfte förenkla handläggningen socialbidragI haratt samt-av
liga kommuner fastställt vägledande socialbidragsnormer.

olikaNormema dock mycket kommunerna förekom-Iut.ser
både bruttonormer och Bruttonormemanettonormer.mer

täcka alla levnadskostnader. innebärNettonormemaattavser
vissa utgiftsposter behandlas utanför före-Detatt normen.

kommer också kommunerna har för korttids-att en norm
bidrag och för långvarigt socialbidrag.en annan norm mera

enligt direktiven åstadkommaDet är angeläget störreatt
enhetlighet vad gäller konstruktion innehåll.ochnormernas

framhålls det för den enskildeDet betydelseäratt stor attav
finnsdet klara riktlinjer vilka levnadskostnaderöver normer-

avsedda täcka. olikaär Förekomstenatt normsystemna av
försvårar också överblick och jämförelser mellan kommu-en

med andra ord svårt utgångspunktDet är med frånattnerna.
angivna basbeloppet någradra bestämdaprocentsatser av
slutsatser den materiella standarden för socialbidragstaga-om

i olika kommuner.re
denna bakgrundMot har kommittén fått i uppdrag när-att

analysera vilka skillnader finns socialbi-vad gällermare som
dragsnormemas konstruktion och innehåll. Fördelar och
nackdelar med skilda enligt direktivenbör över-normsystem

gäller möjligheterna åstadkommavägas. Detsamma störreatt
enhetlighet mellan kommunernas socialbidragsnormer och
andra närliggande system.

förslag läggs fram iDe detta betänkande grundas bl.a.som
riksomfattande enkät till kommunerna. Enkäten haren

tidigare redovisats i vår socialbidragKommunernasrapport -
kartläggning kostnader SOU 199298,en av normer, m.m.

speglar vilka tillämpades i februari 1992.som normer som
Vårt förslag innebär försörjningsstödet omfattaratt en

schabloniserad idel förekommande fall tillrättsamt en
ersättning motsvarande de faktiska kostnaderna för antalett
behovsposter.

schabloniseradeDen delen avsedd täcka hushålletsär att
normala kostnader för livsmedel, fritid,lek och hälsa och
hygien, förbrukningsvaror,kläder och skor dagstidning,samt
telefon, TV-licens och liknande.

förNormen den schabloniserade delen försörjningsstödetav
iuttrycks basbeloppet och för ensamståendeärprocent av
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100 för 85 för 0-3sammanboende barn årprocent, procent,
50 4-10 60för barn år och för hemmavaran-procent, procent
de skolungdom 11-20 år 70 procent.

särskilda skäl föreligger angivnaOm beräknas beloppovan
till skälig nivå. Möjligheten sänka beloppen gällerattannan
endast det undantagsfall beskrivs i kapitelnärmare 7.som

har den enskilde i förekommande fall tillDärutöver rätt
ersättning faktiskamotsvarande de kostnaderna för boende,
hushållsel, lokala barnomsorg, hemtjänst, hemförsäk-resor,
ring, läkarvård, akut tandvård, glasögon medlemskapisamt
fackförening och erkänd arbetslöshetskassa.

särskilda föreligger får fallOm skäl i dessa stödet minskas
med skäligt belopp.

får försörjningsstöd högre beloppKommunen med änutge
vad följer förslagetsom av ovan.

Precisering biståndtill Kap 8rätten annatav

förarbetena tillAv socialtjänstlagen framgår bl.a. rättenatt
till bistånd gäller alla åldersgrupper och oberoende hurav
behovet stöd och hjälp har uppkommit. till biståndRättenav

inte heller avgränsad till vissa insatser. sådanär bestämda En
avgränsning ansågs strida den helhetssyn skallmot som vara

föravgörande den enskildes till bistånd från socialnämn-rätt
den. i lagen vad kan skäligAtt levnads-ange som anses son1
nivå bedömdes varken önskvärt eller möjligt.vara

Bristen på preciseringar innehållet i livs-begreppenav
föring i övrigt skäligoch levnadsnivå har från vissa håll
bedömts kunna enskildesden rättssäkerhet. Andraäventyra
har framhållit bristen preciserade lagbestämmelser iatt
kombination med besvärsrätten har domstolarnagett ett
vidsträckt inflytande biståndsrätten.över

Enskildas behov stöd och hjälp kan antingen tillgodosesav
stödmed bestämmelserna till bistånd eller medrättenav om

stöd de skyldighetsregler finns i lagen. Detav som senare
regelsystemet bygger på självkommunen bestämmeratt om
sin verksamhet. Inledningsvis i kapitlet redovisas därför
kortfattat och översiktligt socialtjänstens individinriktade
insatser inom olika programområden. bakgrund häravMot

belyses i vilken omfattning enskildas behov stöd och hjälpav
tillgodoses med stöd bestämmelserna till biståndrättenav om
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eller med stöd lagens skyldighetsregler för barn ochav unga,
äldre och funktionshindrade missbrukare.samt

ytterligare för våra förslag till preciseringSom bakgrund av
till bistånd redovisas rättsfallvissa betydelserätten annat av

för tolkningen livsföring i övrigt och skäligbegreppenav
levnadsnivå

.
precisering bistånd inte efterkan skeEn annatav samma

modell precisering försörjningsstödet. Vi harsom en av
flera möjligheter till preciseringtänkbara ochövervägt en

för föreslå konstruktion, innebär det istannat att atten som
lagen vilka insatskategorier omfattas tillrättenanges som av

bistånd.annat -
förslag vi framGenom det lägger kommer likartadnu en

för lagkonstruktionenmodell gälla för de rättigheteratt som
enskilda med stöd socialtjänstlagen och degaranteras av

rättigheter vissa med stöd dengaranterassom personer av
föreslagna lagen service till vissa funktions-stöd ochom
hindrade Jämfört med LSS-modellen har vi dock valtLSS.

preciseringsnivå. Vi kategorier insatser ien annan anger av
förstället konkreta insatser.

Vi väl medvetna uppräkning olika insater iär attom en av
lagen kan bli ofullständig och den på olyckligt kansättatt ett
komma det sociala arbetets innehåll organisa-ochatt styra
tion. Vi dock fördelarna med sådan konstruktionattanser en
för precisering nackdelarna.överväger

Enligt vår bedömning föreslagna insatskategorier-desvarar
människors grundläggande behov och kommermotna sanno-

likt bestående under överskådlig tid framöver. Varjeatt vara
kategori fördessutom flexibla lösningar.utrymmeger

bistånd ingår enligt vårt förslagI annat

hemtjänst,
färdtjänst,
boendei särskilda fall,
barnomsorg enligt 15 första och i särskilda§ stycket andra

fall,
personligt stöd,
vård och behandling inte sjukvårdhälso- och enligtärsom

hälso- och sjukvårdslagen 1982763,
ekonomiskt bistånd till andra ändamål försörjningsstödän

och sådana ändamål 1-6i ekonomisktannatsom anges
bistånd.
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kapitlet kortfattad redovisning olikadeI görs typeren av av
ingår i bistånd sjuinsatser, under de olika punk-annatsom

det gäller ekonomiskt biståndNär görsannattema. meren
omfattande genomgång olikade tillfälliga kost-typerav av
nader enligt rättspraxis ingått i till bistånd.har rättensom

Vårt förslag innebär till ekonomiskt biståndrättenatt annat
modifieras i vissa avseenden. gäller framför allt sådanaDet
behov, människor med ordinära inkomster vanligtvis intesom

ekonomiska möjligheter självahar bekosta. Bistånd tillatt
sådana insatser bör enligt vår mening restriktivt.prövas

altemativmedicinskaVad gäller behandlingar vi attanser
dessa inte omfattas tilllängre bör bistånd. Biståndrättenav
till flyttkostnader, hemutrustning grundkaraktär, vissaav

begravningskostnader i vissa falloch skulder harresor,
tidigare ingått i socialbidrag. Sådana insatser hänförs tillnu

ekonomiskt bistånd enligt punktenannat

enskildes valfrihetDen älvbestämmanderätt och kap 9

särskild fråga för kommittén behandla enligt direkti-En äratt
Dir. 199l50i vad mån förvalmingsdomstol skall haven en

möjlighet föreskriva inte biståndbara skall elleratt om ges
biståndethur skall utformat. fråga haräven Dennautan vara

samband inära med bestämmelserna 1 § socialtjänstlagenett
verksamheten förskall bygga respekt den enskildesattom

självbestämmanderätt och integritet. Vidare har frågan sam-
band med bestämmelserna i 9 insatserna utfor-§ skallattom

och genomföras tillsammans med den enskilde.mas
kapitlet redovisas inledningsvis lagens förarbetenI dels när

gäller den enskildesdet bestämma biståndetsrätt överatt
utformning, dels förvaltningsdomstolamas möjligheter att

biståndets innehåll utformning.bestämma och antalEtt rätts-
fall från Regeringsrätten, frågan,belyser redovisas.som

tidigare framgått utgångspunktenSom för vårtär uppdrag
precisera biståndsrätten med till mål förhänsyn deatt so-

cialtjänstens verksamhet och den människosyn, uttryckssom
i portalparagrafen. i sig ställningstagandeDetta är ett mot en
inskränkning principen enskildes självbestämman-denav om
derätt.

enskildes självbestämmanderätt och frihet välja vissDen att
biståndsinsats kan emellertid inte isolerat från fråganses om

13-01872
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tillgängliga likvärdiga alternativa biståndsinsat-Närresurser.
finns tillgå får kommunen enligt vårt förslag välja detattser

billigare alternativet. Förslaget kan tydliggörandeettsomses
intentioner fanns redan i socialtjänstpropositionen.av som

och möjligheterBesvärsrätten domstolarnas utformaatt
domar avgörande förär betydelse den enskildes självbe-av
stämmanderätt och valfrihet. Vi det fort-ävenattanser
sättningsvis skall uppgift för förvaltningsdomstolarnavara en

vid bifall till överklagande besluta biståndetsatt ett ut-om
formning.

föreslår viI avseende emellertid inskränkningi denett en
enskildes självbestämmanderätt och valfrihet. gällerDetta
bistånd i form vård och behandling enskildedenav som
påbörjat eller genomfört innan kommunen avgjort ärendet.

får i sådana fallKommunen bistånd. Vi finner detvägra utge
inte rimligt enskilda skall välja värd och behandlingatt

kommunen kan påverka hur denna skall planeras ochutan att
den skall genomföras.var

Ekonomisk behovsprövning Kap 10

uppgift för kommitténEn behandla frågan biståndäratt om
i vissa fall skall ekonomisk behovsprövning. Dennautanges
fråga särskilt aktuell i frågaär de sociala tjänsterom som
tillhandahålls inom äldre- och handikappomsorgen.

Socialtjänstlagen och dess förarbeten inte några heltger
klara besked i denna fråga.

Frågan ekonomisk behovsprövning har varit föremål förom
behandling både Socialberedningen Handikapputred-ochav
ningen. kapitlet redovisasI dessa utredningars ställnings-
taganden.

Genom skrivelser till kommittén kontakter medsamt genom
både kommuner och förvaltningsdomstolar har framkommit

allt fler kommuner på grund minskade ekonomiskaatt av
behov färdtjänst vissaprövar och insatserresurser numera av

inom hemtjänsten den enskildes ekonomi.mot
Enligt vår mening det människorsär angeläget behovatt av

stöd och hjälp iendast förhållande tillprövas det aktuella
hjälpbehovet. Socialtjänstens biståndsinsatser bör till-vara
gängliga för alla samhällsmedborgare ekonomi.oavsett

Vi ansluter därför till de förslag, tidigare har läm-oss som
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i frågan Socialberedningen Handikapputredning-ochnats av
prövningVid den enskildes till bistånd i formrätten. av av

sociala tjänster vår meningskall enligt den enskildes ekono-
miska förhållanden inte Frånbeaktas. denna huvudregel
undantas dock prövning bistånd i form förtur till plats iav av
barnomsorgen på ekonomiskagrund skäl.av

Återkrav Kap 11

Frågan äterkrav utgivet ekonomiskt bistånd berörs inteom av
i våra direktiv. Frågan har emellertid aktualiserats i skrivel-

till kommittén vid de hearings, kommitténsamtser som
olikamed företrädare för socialtjänsten.arrangerat

kapitlet redovisas förgällande regler återkravI samtnu
några problem i tillämpningen.

Vi har i vårt arbete med delbetänkandet utvidgaövervägt att
möjligheterkommunens återkräva utgivet ekonomisktatt

bistånd. Våra överväganden grundas dels på de nämnda
skrivelsema till kommittén, pådels de synpunkter och erfa-
renheter framfördes från olika intressenter vid de hea-som
rings anordnades våren 1992.som

Vår principiella inställning återlqav bör kunnaär kom-att
ifråga det gäller ekonomiskt bistånd avseendenär annatma

tillfälliga hjälpbehov. detta talar bl.a. omständig-För den
finnsheten det människor vill betala tillbaka denatt som

hjälp tillfälligtde fått samhället.som av
kapitlet redovisasI några tänkbara utgångspunkter för en

sådan reglering. Vi har emellertid avstått från lämnaatt nu
några konkreta förslag i frågan och synpunk-gärnatar emot

och erfarenheter kan läggas till grund för kommitténster som
fortsatta övervägandeni huvudbetänkandet.

Överklagande beslut stöd hjälp enligtochav om
socialtjänstlagen Kap 12

finns dubbla för hurDet skall kunna fåsystem en person
insatser från socialtjänsten. Bland färdtjänstkan ochannat
hemtjänst erhållas med stöd kommunala regler eller medav
stöd reglerna bistånd i 6av om

Vidare finns två överklaga beslut, förvaltningsbe-vägar att
och kommunalbesvär. Förvaltningsbesvärsvär innebär att
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överinstansen kan laglighetbeslutets och lämplighet ipröva
alla avseenden. Vid kommunalbesvär prövningen begrän-är
sad till lagligheten det överklagade beslutet. Vid bifall fårav
överinstansen upphäva beslutet får inte det gamlaersättamen
beslutet med beslut. Kommunalbesvärsmöjlighetenärett nytt
därför ofta mindre värde för den berörs beslutet.av som av

många gånger oklart vilkenDet är besvärsordning skallsom
gälla. beror på framställning vissaDet socialaatt en om
tjänster, färdtjänst eller hemtjänst, kan behandlast.ex.
olika sätt.

finns alltså olika förDet regelsystem dels tillrätt stöd och
hjälp från socialtjänsten, dels för överklagningsmöjlighetema.

komplicerade ordning medföraDenna kan den enskildeatt
går miste den handläggning hos socialtjänst och domstolom

det bästa utfallet.som ger
Kommittén bör enligt direktiven lösningsöka proble-en

med olika möjligheter överklaga beslut inom social-attmen
tjänsten.

Frågan tidigarehar behandlats Socialberedningen SOUav
1986 19 och Handikapputredningen 19902.SOU Det
tidigare utredningsarbetet utmynnadei olika lösningar. För-
slagen har dock inte lett fram till några lagändringar.

Vårt förslag i förslagstämmer med detöverensstort sett
lades fram Handikapputredningen. Vi i likhetsom av anser
Handikapputredningenmed framställning frånatt en en en-

skild social tjänst skall handläggas ansökanom en som en om
bistånd, inte den enskilde sig sådanmotsätter hand-om en
läggning eller socialnämnden bifaller framställningen på

grund. detta kan invändas förvaltningsdom-Mot attannan
stolarna därigenom inflytandeökat socialtjänsten.överettges

invändning i förDenna och sig riktig fårär enligt vårmen
bedömning vika för intresset enskilde fården bästaattav
möjliga behandling sitt ärende. Vi föreslår emellertid attav
regeln förses med förundantag ärenden inpla-gällerett som
cering i bamomsorgskö eller kommunalt turord-annaten
ningssystem.

Ekonomiska konsekvenser våra förslag Kap 13av

kommitténs förslagDet bedöms leda till de störstaav som
ekonomiska konsekvenserna förslaget till försörjningsstöd.är
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försörjningsstödet beräknasVårt förslag till reglering av
iför socialbidrag med 400 mkrkunna minska kostnaderna ca

tillämpat Socialstyrel-förhållande till kommunerna de avom
normnivåema.rekommenderadesen

normniväer tillämpadeJämfört med de kommunernasom
liggafebruari 1992 beräknas skillnaden i kostnaderden 1

185någonstans i intervallet plus 15 mkr till minus mkr.
förhål-Beräkningama gjorda med utgångspunkt från deär

rådde under år 1991.landen som
ökningar minsk-Våra övriga förslag medför både vissa och

möjligtningar enligt vår mening intekostnaderna. Det ärav
effekter. Vitillförlitligt beräkna dessa bedömersättatt ett

kostnader varandra.dock dessa stort tar utatt
bedömning förslag viVår sammanfattande deär att som

i delbetänkandet inte bör leda till någon kostnadsök-lämnat
lagstiftning.ning i jämförelse med nuvarande
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Författningsförslag

Förslag till
Lag ändring i socialtjänstlagen 1980620om

Härigenom föreskrivs i fråga socialtjänstlagenom
1980620

dels 30, 33, 50, 72 73och §§ skall ha följandeatt
lydelse,

dels idet lagen skall införas paragrafer, 6att sex nya a,
6 6 32 50 72och §§ före 32närmast §samta, a a a
och 72 rubriker§ följande lydelse.a nya av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3§

harKommunen det för de vistas iyttersta ansvaret att som
kommunen får det stöd och den hjälp de behöver.som

innebärDetta ingen inskränkning i detansvar ansvar som
vilar på andra huvudmän.

Kommunens yttersta an-
innebär förhållandeisvar

till huvud-ansvarigannan
skyldighet till-attman en

fälligt det stöd denge som
enskilde kan behöva i av-
vaktan på den andra hu-
vudmannens insatser.

32 § meddelas före-I a
skrifter undantag frånom
vistelsekommunens ansvar
enligt första stycket.

Lagen omtryckt 1988871.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4§2

uppgifter inom socialtjänsten fullgörsKommunens denav
eller de nämnder kommunfullmäktige bestämmer.som

Vad i denna lag eller författning social-sägssom annan om
nämnd gäller i förekommande fall den eller de nämnder som

enligt första stycket.utses
får sluta avtal med någonKommunen utföraattannan om

kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Uppgifter som
innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd av
denna bestämmelse överlämnas till bolag, förening,ett en en
samfällighet, stiftelse eller enskild individ.en en

Avtal enligt tredje styck-
får insatserävenet avse

för vård eller boende be-

trajfande inteperson som
medlem kommunen.är av

6§

enskilde har tillDen enskilderätt har tillDen rätt
bistånd socialnämnden bistånd socialnämndenav av
för sin försörjning och sin för sin försörjning dör-
livsföring i övrigt, sörjningsstöd och sinom
hans behov inte tillgo-kan livsföring i övrigt annat
doses bistånd,sätt. hans behovannat om

inte kan tillgodoses
sätt.annat

enskilde skallDen biståndet tillförsäkras skäliggenom en
levnadsnivå. Biståndet skall utformas så det stärker hansatt

leva självständigt liv.att ettresurser
föreskrifterNärmare om

försörjningsstöd meddelas
6 a-6i b och§§ annatom

bistånd 6i c

2 lydelseSenaste 1992 1381.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Socialnämnden får utge
försörjningsstöd med hög-

belopp följerän somre av
6-6 b §§.

6a§

Försörjningsstöd lämnas

för kostnader för
livsmedel, kläder och

skor, lek och fritid, för-
brukningsvaror, hälsa och

hygien dagstidning,samt
telefon, TV-licens och lik-
nande,

boende, hushållsel,
lokala barnomsorg,resor,
hemtjänst, hemförsäkring,
läkarvård, akut tandvård,
glasögon, medlemskap i
fackförening och erkänd
arbetslöshetskassa.

6b§

Försörjningsstöd enligt
6a I beräknasperåri§

det basbeloppprocent av
enligt 1 kap. 6 §som

andra stycket lagen 1962
381 allmän försäkringom
har fastställts för året och

förutgör
ensamstående 100,
sammanboende 85,
barn 0-3 år 50,
barn 4-10 år 60,

hemmavararzde skol-

ungdom 11-20 år 70.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

särskildaOm skäl före-
ligger beräknas belopp en-
ligt första stycket till an-

skälig nivå.nan
Försörjningsstöd enligt

6 2a§ beräknas till be-

lopp motsvarande den en-
skildes kostnader för ut-
giftspostema. Om särskil-
da skäl föreligger får dock
stödet minskas med skäligt
belopp.

6c§

Med biståndannat avses
hemtjänst,
färdtjänst,
boende särskilda fall,i

barnomsorg isom avses
15 första stycket§ eller i
andra särskilda fall,

personligt stöd,
vård och behandling

inte hälso- ochärsom
sjukvård enligt hälso- och
sjukvårdslagen 1982
763,

ekonomiskt bistånd till
andra ändamål än som

1-6 ochi 6anges a
enskildes ekonomis-Den

ka förhållanden får be-
aktas endast vid prövning

biståndav som
med stöd förs-utges av

stycket ellerta
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

förtur till platsavser
barnomsorginom eko-av

nomiska skäl.
Socialnämnden får vägra

bistånd för vård ochutge
behandling densom en-
skilde påbörjat eller ge-
nomfört nämndeninnan
avgjort ärendet.

30

medgivande enligt medgivande enligtEtt Ett
första25§ stycket med- 25 första§ stycket att ta

delas socialnämnden i underårig på initiativemotav
vårdnadshavares hemkom- enskild meddelasav av

Om nämndens socialnämnden i vårdnads-pröv-mun.
ning gäller hem i havares hemkommun. Omett en

kommun, skall socialnâmnds prövningannan en
nämnden rådgöra med medgivande enligtettav
socialnämnden i den kom- 25 första stycket§ gäller

innan fattarden sitt ihem kom-ettmunen annanen
beslut. skall råd-nämndenmun,

med socialnämndenigöra
den kommunen innan den
fattar sitt beslut.

medgivande enligt 25 § tredje stycketEtt meddelas av so-
cialnämnden i de blivande adoptivföräldrarnas hemkommun.

nämnd har lämnat medgivande enligt fullgörDen 25 §som
skyldighetema enligt 26

3 lydelseSenaste 199053.
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lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

Särskilda regler om an-
kommunsvarig

32a§

någon efter beslutOm av
socialnåmnd vistas ien en

kommun familje-iannan
hem, hem för vård eller
boende, enskilt vårdhem
eller sådan boendeform
eller bostad isom avses
20 andra stycket och§
21 tredje stycket, har§
den nämnd beslutatsom

vistelsen föransvaretom
det bistånd enligt 6-6 c
och de individuellt behovs-

prövade sociala tjänster
stycketenligt 10 första§

den enskilde kansom
behöva.

socialnåmnd därDen
den enskilde folkbok-år

harförd samma ansvar
enligt första stycketsom

bistånd socialaför och
tjänster

under kriminalvård i
anstalt,

under vård på sjukhus
enskilt vårdhem påeller i

kom-initiativ änav annan
mun,

aktualiserats införsom
avslutningen vårdav en-
ligt I eller
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

33§

får åter-Socialnämndenfår äter-Socialnämnden

hjälpekonomiskhjälp krävaekonomiskkräva
enskilde hardenenskilde harden er-somsom

enligt 6-6hållit §§,6 endasterhållit enligt c
lämnatsendast den harden har lämnats omsomom
förmånförskottförmånförskott på eller ensomen

ersättning eller tillellereller till denersättning
iindrageni denindragen ärär ar-somar-som

betskonflikt.betskonflikt.
ekonomisk hjälphjälpekonomisk HarHar
i falllämnatsi fall änlämnats än annatannat somsom

fåri 6-6 §§,i 6 får social- c so-avsesavses
återkrävacialnämndenåterkräva hjäl-nämnden

hjälpen, den harharden gettsgetts ompen, om
villkor återbetal-underunder villkor återbetal- omom

ning.ning.

50§

utredning vaddröjsmål inledaSocialnämnden skall utan av
tillkommiteller på har nämn-ansökan sättannatsom genom

föranleda någon åtgärdoch kandens kännedom avsom
nämnden.

utredning har inlettsOm
ochenligt första stycket
förärendet skyddetavser

eller ungdom ellerbarn
skallvård missbrukareav

slutföra utred-kommunen
beslutoch fatta iningen

ärendet, denäven en-om
skilde byter vistelsekom-

gällerVad sagtsmun. nu
dock deninte om nya
vistelsekommunen sam-

tilltycker överta ut-att
redningen ärendet.av



46 Författningsförslag SOU 199330

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

50a§

framställningEn från en
enskild social tjänstom en
skall handläggas som en
ansökan bistånd enligtom
6-6 §§, inte denc om en-
skilde sig sådanmotsätter
handläggning eller social-
nämnden bifaller fram-
ställningen på annan
grund.

Föreskrifterna i första
stycket inte hand-avser
läggning framställningav

placering barnom-iom
sorgskö eller kom-annat
munalt turordningssys-
tem.

Ett ärende vård eller någon åtgärd beträf-som avser annan
fande enskild kan flyttas tillöver social-en person en annan
nämnd, denna nämnd samtycker till det.om

Överjlyttning kan också
ske efter beslut läns-av

den berörsrätten, om som
ärendet har starkastav

anknytning till den andra
kommunen och det med
hänsyn till den enskildes
önskemål och varaktig-
heten hjälpbehovetav
framstår lämpligt.som
Framställning över-om

flyttning social-görs av
nämnden i den kommun
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

där frågan överflytt-om
uppkommit ochharning

till länsrätten detin iges
denna kommunlän där är

belägen.
förUppgifter behövssom

socialnämnd skallatt en
ärendekunna över ettta
hinderfår lämnas ut utan

sekretess gällerattav
4 sekre-enligt kap7 §

1980100.tesslagen

Regressrätt

72 §a

till följdkommunOm en
föreskrifterna 3 §iav

har pätagitförsta stycket
kom-kostnadsig en som

attmunen anser en annan
huvudman kommunän

bestrida enligt sittbort
hosfår kommunenansvar,

den huvudmannen begära
beloppetdet utgivnaatt

helt eller delvis återbeta-
kommunenlas. Kommer
huvudman-och den andre

åter-inte överensnen om
betalning sagts,som nu

hos läns-får kommunen
vilketdet läni inomrätten

kommunen belägen föraär
talan det återkravom som

ifråga. kanLänsrättenär
därvid, den finner detom

fördela kostnader-skäligt,
ochmellan kommunenna
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

den andre huvudmannen
med hänsyn till hjälpbe-
hovets karaktär och övri-

omständigheter be-ga av
tydelse för kostnadsan-

svaret.

fordranEn isom avses
första stycket preskriberas

år efter tillkomsten. Itre
gällerövrigt preskriptions-

lagen 1981130 frågai
sådana fordringar.om

§73

Socialnämndens beslut Socialnämndens beslut
får överklagas hos läns- får överklagas hos läns-
rätten, nämnden har rätten, nämnden harom om
meddelat beslut i fråga meddelat beslut i frågaom om

bistånd enligt 6 bistånd enligt 6-6 §§,c
medgivande enligt 25 medgivande enligt 25
förbud enligt 27 eller förbud enligt 27 eller
eftergift enligt 37 eftergift enligt 37
Beslut i fråga bistånd till får inte överklagasom annan

enligt första stycket.
Beslut i frågor i första stycket gäller omedelbart.som avses

länsrättEn eller kammarrätt får dock förordna dess be-att
slut skall verkställas först sedan det har vunnit laga kraft.

lagDenna träder i kraft den l januari 1994.

4 Senaste lydelse 199053.
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Förslag till
19901404Lag ändring i lagen kommuner-om om

betalningsansvar för viss hälso- sjukvårdochnas

Härigenom föreskrivs 1 19901404§ lagen kom-att om
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård skallmunernas

ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§1

kommunEn skall betala ersättning till landstingskom-en
för kostnader för hälso- och sjukvård ärmun personer som

folkbokfördai kommunen enligt vad nedan i dennasägssom
lag.

Betalningsansvaret för
efter beslutpersoner som

kommun vistas iav en en
kommun i sådanannan

boendeform eller bostad
20 andrai §som avses

stycket och 21 tredje§
stycket socialtjänstlagen
1980620 åvilar dock
den kommun beslutatsom

vistelsen.om
Vad i denna lag landstingskommunersägs gällersom om

kommuner inteäven ingår i landstingskommun.som en

lag iDenna träder kraft januariden 1 1994.

Senaste lydelse 19911948.
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tillFörslag
1962381ändring i allmänLag lagenom om

försäkring

föreskrivs 1962381omHärigenom 17 kap. l § lagenatt
försäkring följande lydelse.allmän skall ha

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 kap.
1

ersättning enligt enligtdenna lag eller för-Har en en annan
fattning försäkringskassabetalats allmän ellerut av en en

beviljas ersättningarbetslöshetskassa och en annansenare
retroaktivt enligt denna för tid tidigarelag densamma som

ersättningen retroaktiva ersättningenutbetalade skall den
minskas. Minskningen skall med det belopp översti-ske som

vad skulle ha för perioden beslut bådautgettsger som om om
ersättningarna hade förelegat samtidigt.

Om någon i väsentlig Om någon i väsentlig
mån har fått sin försörj- mån fått sin försörj-har

ning socialbidrag ning ekonomiskgenom genom
enligt 6 socialtjänstlagen enligthjälp 6-6§ §§c so-
1980620 får socialnämn- cialtjänstlagen 1980620

frånden försäkringskassan får socialnämnden från

uppbära retroaktivt bevil- försäkringskassan uppbära
jad periodisk ersättning retroaktivt beviljad perio-
enligt denna lag, till den disk ersättning enligt
del den vad tilldenna lag, den del denmotsvarar
socialnämndensammanlagt vad socialnämn-motsvarar
har tillbetalat dennes den sammanlagt har be-ut

hans makes tilloch talat dennessamt ut samt
minderåriga försörj-barns hans makes och minder-

ning för tid årigaden den barns försörjning försom
retroaktiva ersättningen den tid den retroak-som

tiva ersättningenavser. avser.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

fråga minskning pension dåI livränta utgår enligtom av
äldre lagstiftning yrkesskador gäller 2om

lag i kraftDenna träder den 1 januari 1994.

Lagen omtryckt 1982120.
2 lydelseSenaste 1992 1700.
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tillFörslag
1928370ändring i kommunalskattelagenLag om

l anvisningarna tillHärigenom föreskrivs i punktatt av
socialbidrag19 kommunalskattelagen 1928370 ordet§

enligt 6-6 social-skall bytas ekonomisk hjälp §§ut mot c
tjänstlagen 1980620 .

kraft 1994.träder i den 1 januarilagDenna

lydelseSenaste 1990650.



SOU 199330

Socialtjl änstkommitténs uppdrag

1.1 Kommitténs direktiv

Socialtjänstkommittén tillsattes 1991 uppgiftmedsommaren
Översynenallmän socialtjänstlagen.göra översynatt en av

enligt direktiven 199150 innefattaskall Dir. bl.a. ut-en
värdering socialtjänstlagens tillämpning och syfta till attav
tydligare socialtjänstens uppgifteroch klargöra ochavgränsa
ansvarsområden. Direktiven bifogasi sin bilagahelhet l.

Vid riksdagsbehandlingen socialtjänstreformen uttaladeav
Socialutskottet reformen borde bli föremål för fort-att en
löpande utvärdering. Någon samlad socialtjänst-översyn av

tidigarelagen har inte skett.
Socialutskottets 199091SoU6betänkande SocialtjänstI

fyrtiotalbehandlas motionsyrkanden väckts under denett som
allmänna motionstiden är 1990 olika frågor inomoch rörsom
socialtjänsten. Utskottet anförde tiden föräratt nu mogen en
allmän socialtjänstlagen och föreslog parla-översyn attav en
mentarisk kommitté tillkallas för ändamålet.skulle Vad
utskottet anfört riksdagenhar sin mening regeringengettsom
till känna 19909150.rskr.

aktuella skall också bakgrundöversynenDen motnu ses av
kritik är riktats bl.a. socialtjänst-den under motsom senare

lagens bestämmelse kommunens ochytterstaom ansvar
tillreglerna bistånd.rättom

Kommitténs arbete skall enligt direktiven inriktas mot
huvudomrâdenföljande

Socialtjänstlagens till bistånd,regler deträttenom
vistelsebegreppet.ochyttersta ansvaret

Överklagande inom socialtjänsten.beslutav
socialbidragsnormer.Kommunernas

Socialtjänstens framtida inriktning och organisation.
Tillsyn, uppföljning och utvärdering.
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ingårI uppdraget också huröverväga bestämmelsernaatt om
anmälningsskyldigheti 71 § bör utformade samt attvara
förbereda kommande socionomutbildningen.översynen av

framgårDet direktiven det kommersynsätt tillattav som
uttryck socialtjänstlagens målformuleringar skall ligga fast.
Portalparagrafen bildar därmed utgångspunkt för kommit-en
téns arbete.

enlighetI med direktiven behandlas punkterna 1-3 i detta
Övrigabetänkande. frågor kommer i huvudbe-att tas upp

tänkandet.

1.2 Kommitténs arbete med detta betänkande

Vad gäller punkt 1 socialtjänstlagens regler tillrättenom-
bistånd, det och vistelsebegreppet skallyttersta ansvaret -
kommittén enligt direktiven överväga möjligheterna bättreatt
precisera socialtjänstlagens regler till bistånd.rättenom
Kommittén skall särskilt uppmärksamma konsekvenserna av
det och lägga fram förslag i syfteyttersta ytterli-ansvaret att

tydliggöra ansvarsförhållandena mellan olika huvudmän.gare
uppdragetI ingår också föreslå de preciseringaratt som

behövs för undanröja oklarheter vilken kommunatt om som
har för tillgodose den enskildes behovansvaret bistånd.att av

Vad gäller punkt 2 överklagande beslut inom social-av-
tjänsten fördetär inärvarande vissa fall oklart om en-
framställning skall behandlas fråga bistånd enligtsom en om
6 § eller fråga tillämpning kommunenssom en om av egna
regler för vissa sociala tjänster. enskildeDen kan grund

rådande oklarhet gå miste möjligheten överklagaav attom
beslutet till förvaltningsdomstol. Kommittén skall i sitt arbete
söka lösning på dessa problem.en

Vad slutligen gäller punkt 3 kommunernas socialbidrags--
skall enligt direktiven närmare analyseras vilkanormer -

skillnader finns vad gäller socialbidragsnormemas kon-som
struktion och innehåll. Kommittén skall utreda fördelar och
nackdelar med skilda möjlig-överväganormsystem samt
heterna åstadkomma större enhetlighet mellanatt kommuner-

socialbidragsnormer och andra närliggandenas system.
förslagDe lämnas i detta betänkande bygger delssom en

genomgång Regeringsrättens praxis, dels på de synpunkterav
och erfarenheter framförts till kommittén olikasom genom
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anordnats förskrivelser och vid de sammankomster som
också genomfört riks-Kommittén harolika intressenter. en
för inhämta underlagomfattande enkät till kommunerna att

social-i frågor kommunernasför ställningstaganden rörsom
samtligabesvarades kommuner.bidragsnormer. Enkäten av

iundersökningen tidigareResultatet har presenteratsav
socialbidrag kartläggningKommunernasrapporten en av-

199298.kostnader SOUm.m.normer,
kommittén skildavåren 1992 anordnadeUnder samman-

förför frivilliga organisationer, för forskare, kom-komster
Sammankomsterna syfta-munalpolitiker för tjänstemän.samt

fråntill in erfarenheter och synpunkterde dels samlaatt
till kommitténs uppdragolika intressenter, dels att presentera

1992 hearinganordnades höstenoch arbete. Därutöver en
i arbetslivsinriktadekring socialtjänstens medverkan den

sammanträffat medrehabiliteringen. sekretariatet har också

övrigt harför några förvaltningsdomstolar. Irepresentanter
kommitténs sakkunniga, och sekreterareledamöter, experter

i konferenser andravid åtskilliga tillfällen deltagit och över-
inhämtaläggningar för information och synpunkteratt ge

kring det pågående arbetet.
frågeställ-detta betänkande behandlas antal speciellaI ett

lösningen påningar. förslag dellämnasDe utgör en avsom
motiverar utvecklings-rad problem ävensammansattaen som

förändringsinsatser gällaoch pä andra punkter. kanDet t.ex.
organisationmetoder och förhållningssätt eller och samver-

frågor dockmellan olika huvudmän. Sådana behandlaskan
i detta betänkande först i huvudbetänkandet.inte utan

1.3 Kommitténs fortsatta arbete

riktlinjer för fortsatta utvecklingenutforma denBehovet att
framstårsocialtjänsten under 1990-talet och framgent somav

tydligare. på socialtjänsten ställer högaallt ökade trycketDet
påpå effektiv användning tillgängliga ochkrav resurserav

organisation och mellan olika huvudmän.samverkan I ett
blir fråganläge kännetecknat resursproblem avväg-av om

ningen mellan olika insatser aktuell.än mer
Kommittén i fortsatta utredningsarbetet ställningskall det ta

socialtjänstens framtida inriktning organisation.till och I

socialtjäns-del bl.a. frågordenna arbetet kommer rörav som
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strukturinriktade och allmänt inriktade insatser be-tens att
Fråganhandlas. på vilket socialtjänstensätt kan och börom

medverka i samhällsplaneringen enligtbör direktiven beaktas
folkhälsoperspektiv. Enligt direktiven skall kommitténettur

också utreda behovet och formerna för socialtjänstensav
allmänt inriktade och förebyggandeinsatser. dessa delarI bör
behovet samordning mellan olika verksamheter särskiltav
beaktas.

Kommittén oförhindradär frågeställ-andraävenatt ta upp
ningar. Kommittén har det angeläget i huvudbe-sett attsom
tänkandet belysa frivilligaäven det arbetets ställning och
uppgifter inom socialtjänsten. Av denna anledning har en
forskargrupp vid Sköndalsinstitutet fått i uppdrag föratt
kommitténs räkning utarbeta underlag kring några viktigaett
frågeställningar inom detta område. Underlaget skall bl.a.
spegla det frivilliga sociala arbetets omfattning, karaktär och
framtida utvecklingsmöjligheter former för socialtjäns-samt

samarbete med och stöd till frivilliga sociala insatser.tens I
uppdraget ingår också redovisa utvecklingen frivilligtatt av
socialt arbete i andra länder.

står idagDet kommunerna fritt utforma sin nämndorga-att
nisation på det bästsätt de lokala förhållandena.som passar

strukturellaDe och organisatoriska förändringar som
samhället aktualiserar frågan på vilket sättgenomsyrar om

lagstiftningen bör till organisatoriska förhållan-anpassas nya
den. fråga berörs också direktiven.Denna i Kommittén skall
enligt direktiven utreda äldreomsorgens, handikappomsor-om

barnomsorgens och individ- och familjeomsorgensgens,
uppgifter och ansvarsområden framtideniäven bör regleras i

och lag, samordnas med lagstiftning elleren samma annan
regleras i skilda lagar.

Kommittén har delvis redan berört frågadenna och dåhar
kommit fram till socialtjänstens olika verksamhetsområ-att
den så långt möjligt bör regleras i och lag. Deten samma
fortsatta arbetet får utvisa det finns anledning attom om-

detta ställningstagandepröva i huvudbetänkandet.
Kommittédirektiven fokuserar särskilt arbetet inom social-

tjänstens individ- och familjeomsorg. konstaterasDet att
års diskussioner inom socialtjänsten i hög grad gälltsenare

utbyggnads- och kvalitetsfrâgor inom barnomsorgen och
samhällets service och vård för äldre. Individ- och familje-



SOU 199330 Socialtjänstkommitténs 57uppdrag

har intagit relativt undanskymd plats i reformar-omsorgen en
betet. finns enligt direktivenDet mycket talar för attsom

bör söka arbetsformerstrukturer och inom denna delman nya
socialtjänstens verksamhet. Kommittén skall b1.a. taav

vilkaställning till uppgifter individ- familjeomsor-ochson1
bör ha och delar verksamheten kräver särskildagen om av

organisatoriska förutsättningar. uppdraget ingårI även att
analysera förutsättningarna för förändring socialsekre-en av

arbetsuppgifter och ansvarsområden. Kommitténteramas
skall därvid särskilt uppmärksamma kompetensfrågoma.

och utbildningsfrågomaKompetens- i direktivenär snävt
avgränsade till socionomutbildningen. finns enligtDet kom-
mitténs bedömning anledning frägomai bredareatt ta ettupp
perspektiv. grundutbildningenUtöver bör behovett.ex. av
vidareutbildning uppmärksammas. kan också finnasDet skäl

vidga diskussionen till gälla andra yrkeskategori-ävenatt att
hemtjänstassistentema eller motsvarande,t.ex.er, som sva-

för biständsbedömningarnainom äldre- och handikappom-rar
sorgen.

Arbetet med huvudbetänkandet skall också inriktas
frågor tillsyn, uppföljningrör och utvärdering inomsom
socialtjänsten. skedeI kännetecknat decentralisering,ett av

igenerella stället för riktade statsbidrag och tilltagande
privatisering inom vården får sådana frågor ökad tyngd.
Kommittén skall i denna del arbetet innehållet iövervägaav
och formerna för tillsynen såväl den kommunala social-av
tjänsten de privata vårdgivarnas verksamhet. Särskildsom
uppmärksamhet bör enligt direktiven fråganägnas om
vilka villkor bör förenade tillståndmed drivaattsom vara
hem värdför eller boende och hur tillsynen hemmen böröver

utformad.vara
Riksdagen har nyligen beslutat tillägg till 4 § SoLettom

förtydligar kommunens möjligheter lägga social-att utsom
tjänstuppgifter på entreprenad. Den lagregeln aktualiserarnya
flera frågeställningar bör behandlas i huvudbetänkandet.som
Enligt ll kap. 6 § regeringsformen kan förvaltningsuppgift
överlämnas till bolag, förening, samfällighet, stiftelse eller
enskild individ. uppgiftenOm innefattar myndighetsutövning
skall det ske med stöd lag. idagDet oklartär vadav som

med begreppet myndighetsutövning inom socialtjäns-avses
område. Innebörden begreppet behöver därför klarastens av
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riksdagenden propositionen 19929343Iut. antagnaav om
ökad konkurrens i kommunal verksamhet förutsätts social-

tjänstkommittén sig denna uppgift 199293SoU9,bet.ta an
105.rskr.

utveckling ökad inomEn konkurrens kommunal verk-mot
samhet väcker också frågor vilket lagstöd behövs förom som

likställighetsprincipen kommunen lämnarnäratt garantera
verksamhet till privata Likställighetsprin-över huvudmän.

cipen kommer till i 2 2uttryck kap. § kommunallagen
1991900 föreskriveroch kommuner landstingoch skallatt
behandla sina medlemmar lika inte finnsdet sakliga skälom
för något Konkurrenskommittén ihar det betänkandeannat.
SOU 1991104 ligger till förgrund propositionsom
19929343 ökad konkurrens i kommunal verksamhetom
diskuterat vad kan känneteckna kommunal entrepre-som en
nad. kommunen landstingetsägs eller har kvar detDär att
fulla för verksamheten tilloch skall denansvaret attse an-
litade uppfyller bestämmelserna ientreprenören den aktuella
speciallagen och de föreskrifter har utfärdats med stödsom

denna. framhålls den kommunala förvaltningDet attav som
ansvarig för verksamheten självfalletär skyldigär kon-att

trollera villkor avtalats följs,med entreprenörenatt t.ex.som
intervjuer eller enkäter bland kunder klienter.genom

Socialutskottet i flerahar betänkanden frågorbehandlat om
rättssäkerhet, sekretess, tystnadsplikt, anmälningsplikt, upp-
följning och kvalitetskontroll med anledning den utveck-av
ling sker i kommunerna. det sammanhanget harI ut-som
skottet hänvisat till Socialtjänstkommitténs direktiv
l99l92zSoU2, l99192SoU12,respektive l99293SoU9.

ikan detta tilläggasDet sammanhang regeringenatt prop.
199293 159 stöd och service till vissa funktionshindradeom
föreslagit bestämmelse tystnadsplikt, 71att en ny om a
införs i socialtjänstlagen. Lagändringen föreslås träda i kraft

1994den l juli och gäller den eller har varit verk-ärsom
inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhetsam som
insatser enligt denna lag.avser

Enligt direktiven skall också vilken uppföljningövervägas
och utvärdering bör ske och hur detta arbete kan under-som
lättas och stärkas. det sammanhanget kommerI bl.a. bestäm-
melsen personregister i 59 socialtjänstlagen,§ för-om som
bjuder registrering ömtåliga personliga förhållanden, attav
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uppmärksammas. Denna bestämmelse kan enligt direktiven
begränsa kommunernas möjligheter registrera informationatt

underlag för tillsyn, analys och effektiv uppföljningsom ger
inom socialtjänstens olika verksamhetsområden.

Kommitténs uppdrag spänner över område. Detett stort
ligger i sakens många de frågornatur att skall be-av som
handlas tillgränsar utredningsarbete påbörjats ellersom
avslutats andra statliga utredningar. Vissa delar dettaav av
arbete redovisas i nästa avsnitt.

1.4 Några aktuella reformer och utredningar

1.4.1 Av riksdagen beslutade reformer

Introduktionsersättning till flyktingar vissaoch andra
utlänningar

Riksdagen har antagit lag introduktionsersättning fören om
flyktingar och vissa andra utlänningar prop. l99192172,
bet. 199293SfU l,rskr 1992939. Kommunerna möj-ges
lighet under introduktionsperiodatt bevilja introduktions-en
ersättning i stället för socialbidrag till flyktingar och andra
utlänningar omfattas det kommunala flyktingmotta-som av
gandet. Kommunen bestämmer introduktionsersättningens
storlek.

villkorEtt för beviljande introduktionsersättningenärav att
utlänningen förbinder sig följa introduktionsplanatt en som
fastställts kommunen. Om utlänningen inte följer denav
upprättade planen kan ersättningen helt eller delvis dras in.
Beslut inte utbetala introduktionsersättningatt får överklagas
hos länsrätten. Beslut introduktionsersättningens storlekom
får dock inte överklagas.

Lagen har iträtt kraft den januari1 1993.

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Riksdagen har antagit förslag ändrat avgiftssystemett om
inom äldre- och handikappomsorgen 199293prop. l29,bet.
SoU12, rskr. 132. Avgifter för hjälp i hemmet, service och
omvårdnad boende skall bestämmassamt så den enskildeatt
förbehålls tillräckliga medel för sina personliga behov. Där-

skallutöver liksom tidigare gälla avgifterna skallatt vara
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självkostnad.skäliga inte får överstiga kommunensoch deatt
helinackordering iavgifterSärregleringen som avserav

omvårdnad upphävs.särskilda boendeformer för service och
vårdinrättningarAvgifter för vård i sjukhem och andra som

landstingen får enligt deövertagit frånkommunerna nya
enligtochreglerna uppbäras kommunerna uttas sammaav

avgifter för hjälp i hemmet,grunder övriga kommunalasom
service omvårdnad boende.och samt

ordningen bl.a. endast kommu-Vidare innebär den attnya
denför sådan långtidssjukvårdfår vårdavgiftta ut somnen

1990 14042 9 lagenbetalningsansvar för enligt och §§har
sjuk-betalningsansvar för viss hälso- ochkommunernasom

fastställer skall bestäm-vård. Vårdavgifter kommunensom
för hjälp i hemmet,så tillsammans med avgifterde,attmas

socialtjänstlagenservice omvårdnad boende enligtoch samt
förbehållsinteså den enskildeinte uppgår till belopp attstort

personliga behov.tillräckliga medel för sina
1993.i kraft den lreglerna harDe trätt marsnya

Ändrat vissa institutioner inomförhuvudmannaskap
missbrukarvårdungdomsvård och

huvudmannaskapantagit ändratRiksdagen har förslagett om
missbrukarvårdungdomsvårdför vissa institutioner inom och

106. får19929361, SoU10, rskr. Statenbet.prop. ett
ungdomshemmenför särskildasamlat huvudmannaskap de

institu-statlig myndighet,och LVM-hemmen. StatensEn ny
skall förtionsstyrelse, inrättas. myndighet haDenna ansvaret

Myndighetenplaneringen driften aktuellaoch de hemmen.av
institutionför anvisa vidhar också plats denansvaret att som

i varje enskilt fall lämpligast.bedöms
huvudsakligenAvsikten övertagandet hemmenär att av

1993, dock före den lskall kunna slutföras årunder senast
juli 1994.

1.4.2 för riksdagsbehand-Förslag föremålärsom
ling

vård funk-Ansvaret för service till medoch personer
tionshinder

1992932159Regeringen har i proposition till riksdagenen
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föreslagit förbättrat stöd till med funktionshinder.personer
Förslagen främst med svåra funktionshinder.avser personer
Propositionen grundar sig på betänkande 1989 årsett av
Handikapputredning Handikapp Välfärd Rättvisa SOU-
199146. propositionenI föreslås införandet lagav en om
stöd serviceoch till vissa funktionshindrade LSS.

LSS s.k.utgör pluslag till socialtjänstlagen 1980620en
och hälso- och sjukvårdslagen 1982763. LSS denger
enskilde möjligheterstörre få stöd och hjälp än vadatt ett
åberopande enbart socialtjänstlagen eller hälso- och sjuk-av
vårdslagen skulle innebära. LSS lagen l985568omersätter
särskilda psykiskt utvecklingsstörda m.fl. ochomsorger om
lagen 1965 136 elevhem för vissa rörelsehindrade m.fl.om

Genom LSS införs till biträderätt personlig assistenten av
för svårt funktionshindrade kan ha behov insat-som anses av

enskildeDen skall kunna få insatsen kommu-sen. attgenom
anordnar assistansen eller i form ekonomiskt stödnen attav

själv arbetsgivare för assistenten.vara
Personer inte fyllt 65 år och bor i boende,egetsom son1

servicehus eller hos familj eller anhörig skall förutsatt att-
deras behov personlig assistans uppgår till minst 20 tim-av

vecka kunna erhålla statlig ersättning, s.k.mar per en ny-
assistansersättning. ersättningDenna avsedd inomär vissaatt
gränser täcka kostnader för personlig assistans. Uppgiften att
handlägga frågor assistansersättning läggs på de allmännaom
försäkringskassoma.

LSS tilläven andra insatserrätt personlig assistent.änger
enskildeDen kan bl.a. få rådgivning och personligtannat
frånstöd landstinget från kommunen ledsagarservice,samt

biträde kontaktperson, avlösarservice och bostad medav
särskild service för vuxna.

Målet för insatserna enligt LSS främjaär människorsatt
jämlikhet i levnadsvillkor och fulla delaktighet i samhällsli-

Verksamheten skall pågrundadvet. respekt för denvara
enskildes självbestämmande integritet.och

Kommunens eller landstingets beslut stöd och serviceom
enligt fårLSS överklagas hos länsrätten.

Vidare föreslås i propositionen sjukvårdshuvudmannenatt
tillägg i hälso- och sjukvårdslagenett åläggsgenom ett an-

för tillförsäkra med funktionshinderatt habili-svar personer
tering, rehabilitering och hjälpmedel god kvalitet.av
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sigskyldighetkommunens görasyfte klargöraMed attatt
medförlevnadsförhållandenaförtrogen medväl personer

verksamhetbedriva uppsökandeochfunktionshinder att
socialtjänstlagen.ändringariförslag vissaframläggs om

i fråga socialtjän-förändring föreslåsmotsvarandeEn om
föreslåsVidare kommunernaför äldre.insatser attstens

insatser försinaskyldighet planeraåläggs att personeren
funktionshinder.med

1.4.3 betänkandenAvlämnade

pensionärertillBostadsstöd

genomförtkommitté harparlamentarisk översynEn aven
särskiltbostadstillägg KBT ochkommunaltmedsystemet

Kommittén avlämnadebostadstillägg SKBT.kommunalt
pensionärer SOUBostadsstöd till1992 sitt betänkandevåren

omfattande förändringarUtredningen föreslår199221. av
ersättnings-inkomstberälmingen ochbostadsstödet vad avser

viktigaste förändringenprincipiellt ärnivåerna. Den ett
enhetliga regler förochförstatligande bostadsstödet attav

enligtFörstatligandeti riket.skall tillämpasstödet avses
fr.o.m. juli 1993.ske den lbetänkandet

proposition 19929336emellertid iRegeringen har om
ekonomin bedömtkommunalavissa frågor den att ettom

1993. Härefter harinte underförstatligande kan skeKBTav
1992931134 beslutatpå grundvalriksdagen omav prop.

förbostadstilläggenförändringari de kommunalavissa andra
ocksåSfU9, Riksdagen harår 1993 bet. rskr. 157. genom

förstat-tagit ställning till frågandenna proposition när ettom
avsiktenFörstatligandet fördröjs ochligande ärkan ske.

1995.fr.o.m. årdet skall skeattnumera

Psykiatriutredningen

kommitté,parlamentariskt tillsattPsykiatriutredningen, en
1992.sitt slutbetänkande den l september Be-avlämnade

vård förvalfrihet- service, stöd ochtänkandet, Välfärd och
huvudlinjer.199273, följer ärpsykiskt störda SOU Dettre

Ädelperspektivet, rehabiliterings-rättighetsperspektivet och

perspektivet.
Ädelperspektivet för vården deinnebär att ansvaret av psy-
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kiskt långtidssjuka skall fördelas på sätt ansvaretsamma som
för vården andra långtidssjuka. Utredningen föreslårav
därför för viss vård och serviceatt tillansvaret psykiskt
långtidssjuka överförs från landstingen till kommunerna.

Vad rättighetsperspektivet föreslås åtgärderavser som ger
de långvarigt och allvarligt psykiskt störda med omfattande
funktionshinder starkare stöd i lagstiftningen.ett Förslag om
vissa förändringar lämnas i den rättighetslagstiftning som
handikapputredningentagit initiativet till sitt huvudbe-genom
tänkande. Personkretsen bör utökas. Utredningen vill också

tillägg i rättighetskatalogen enligtett LSS i form rättse av
till biträde personligt ombud.av

Vad rehabiliteringsperspektivet föreslås åtgärder föravser
effektivisera rehabiliteringenatt psykiskt störda och min-av

ska deras beroende olika former kontantbidrag. Försla-av av
i denna del gäller framförallt försäkringskassans igen ansvar

den yrkesinriktade rehabiliteringen. Kassan bör samma
för alla försäkrade de har anställning elleroavsettansvar om

inte. En ersättning från sjukförsäkringen, s.k. rehabilite-ny
ringsbidrag, föreslås bli införd.

Utredningens övriga förslag berör bl.a. den enskildes kost-
nader för psykoterapi. dennaI del föreslår utredningen att

inte legitimeradeärterapeuter läkare skall möjlighetsom ges
efter ansökan förtecknas hosatt kassan enskilda vård-som

givare.
Ett förslag gäller vårdansvaret förannat de psykiskt störda

missbrukama. föreslårHär utredningen lagstiftningenatt
kompletteras med möjlighet för kommuner och landstingen

komma överens ekonomiskatt reglering.om en

Arbete för asylsökande flyktingaroch

Utredningen arbete för asylsökande har i betänkandeom ett
SOU 199269 lagt fram förslag meningsfull vistelse påom
asylförläggning. Förslagen innebär utveckling verksam-en av
het Invandrarverket bedrivit de åren för skapasom senaste att

meningsfull vistelse. Utredningen har bedömten att man
måste skapa arbetstillfällen utanför förläggningarna förnya
asylsökande på områden olika skäl inte utnyttjassom av av
den öppna arbetsmarknaden. Verksamheten bör regleras i en
särskild lag lagen arbete för asylsökande vistas påom som-
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godkännasarbetet skallfast b1.a.slåsförläggning. lagenI att
utförandevid arbetetsasylsökandelänsarbetsnämnd, attav

asylsökanden harocharbetstagareskallinte attanses som
nedkan dockDagbidraget sättasdagbidrag.förhöjttillrätt

erbjudet arbete.avvisargiltigt skälför den utansom

flyktingarochasylsökandeMottagandet av

asylsökande ochmottagandetgjortsharEn översyn avav
Översynen utredare.särskild Etthar lettsflyktingar. enav

1992133.1992i december SOUavlämnadesbetänkande
till asylsö-ekonomiskt biståndb1.a.lämnas rörFörslag som

framgårklartså detbör ändrasSocialtjänstlagenkande. att
föreligger för deninteenligt lagtill bistånd dennarättatt

till1988153enligt rättbistånd lagentillhar rätt omsom
social-självfalletbörfl.asylsökande Däremotbistånd m

exempelvis kommu-bestämmelser,övrigatjänstlagens om
gällaungdomar,barn och ävenför omomsorgernens ansvar

asylsökande.för

utredningar1.4.4 Pågående

arbetslöshetsförsäkringUtredningen om en ny

utformningtillförslaglämnaUtredningen i uppdraghar att
arbetslöshetsförsäkring. Iobligatoriskfinansieringoch av en

fjärdedelb1.a.199224Dir. konstaterasdirektiven att aven
arbetslöshetsersättning.någon formsaknararbetslösade av

fasti direktivenförsäkringen läggsprinciper för denSom nya
på sådantutformade sättskallreglernab1.a. attettatt vara

understödjasvidmakthållas ocharbetslinjen kanden s.k. samt
arbetskraft medomfatta alli princip skallförsäkringenatt

tillanknytninghar mycketförundantag svagpersoner som en
arbetsmarknaden.

sitt1993 be-april överlämnaiUtredningen planerar att
i förvägdockregeringen. Utredningen hartilltänkande

arbetslöshetsförsäkring.tillprincipskisspresenterat en nyen
3publicerades denpressmedddelandehar iskettDet ett som

1993.mars
1994.frånförsäkring gällaprincipskissen börEnligt en ny

inkomstrelaterasförmånemablir ochFörsäkringen allmän
förhöjs. kontantminimiersättningen Systemetsamtidigt som
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arbetsmarknadsstöd och nuvarande frivilliga försäkring slås
ihop till Försäkringen skall försäkringett system. ses som en
för underlätta omställning inteoch långvarigatt som en
försörjning.

Försäkringen avsedd i principär kompensera 80 %att av
inkomstbortfallet vid arbetslöshet, den försäkrade självom
väljer erlägga avgift. de allra flestaFöratt motsva-en egen

egenavgiften 12 % kostnaderna för försäkrings-rar ca av
skyddet.

försäkradEn inte själv vill bidra till betala för sittattsom
skydd dock alltidär garanterad kompensation motsvarandeen
60 % inkomstbortfallet eller lägst 6.300 krmånad vidav ca
heltidsarbetslöshet 5.300 kr månad för de under 21ärsom
år. Om inte kommer överens skallparterna annatom en
arbetsgivare för hälften kostnaden för skyddetsvara av ovan-
för kompensationsnivån 60 %. Grundskyddet garanteras upp
till taket 16.500 krmånad i ersättningsgrundande inkomst,
vilken nivå överensstämmer med brytpunkten för statlig
inkomstskatt. Kompletterande ugoprocentig kompensation -
med skyldighet för arbetsgivare för halva kostnadenatt svara

utsträcks till 21.500 krmånad. Detta tak 7,5motsvararca-
basbelopp, högsta ersättningsgrundandeår inkomst isom
sjukförsäkringen.

Ersättningsperioden minskas till 200 dagar från nuvarande
300 dagar andra regler för äldre arbetskraft. Ersättning kan
därefter erhållas för ytterligare perioder, förutsatt denatt
arbetslöse kvalificerar sig arbete eller vissa aktivite-genom

Efter perioder under kalendertid 3,5 årter. tre en av ca- -
arbete upphör tillrätten ersättning, inteutan arbets-nyttom

villkor upparbetas.
Företagare och uppdragstagare föreslås i princip jämställas

med anställda vad till ersättning.råttavser
För begränsa de negativa effekterna ståatt att utanav

regelbunden kontakt med arbetsmarknaden främjaoch arbets-
linjen föreslås särskilda åtgärder vidtas för kompetensutveck-
ling och aktivitet. Arbetslinjen skall hävdas och ökade krav
skall ställas både på samhället och den enskilde vidtaatt
åtgärder för arbetslösa skall kunna återgå i arbete.att

3 13-0187
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Alkoholpolitiska kommissionen

Kommissionen, parlamentarisk kommitté, skallärsom en
1991 124 hittillsvarandeenligt direktiven Dir. utvärdera den

fram förslag till strategi föralkoholpolitiken och lägga en
i EG-perspektiv.framtiden bl.a. ett-

Vidare skall kommissionen genomlysa de problem som
missbrukareföreligger inom vården och bedöma behovenav

kvinnligaförändringar vårdformer och vårdinnehåll. Deav av
vårdbehov särskild uppmärksam-missbrukamas skall ägnas

Kommissionen skall dessutom kartlägga och analyserahet.
för missbrukamas familjer ochmissbrukets konsekvenser

insatser behöver för debedöma vilka göras mötaattsom
Kommissionenanhörigas, särskilt behov stöd.barnens, av
1993.förutsätts sitt före utgångenavsluta arbete av

sjukvårdens organisation,finansiering ochHälso- och
HSU 2000

kommitté, skall analy-2000, parlamentariskHSU ärsom en
sjukvårdens resursbehovoch bedöma hälso- och samtsera

fram till år 2000dessa skall kunna tillgodoses inomhur
Samhällsekonomi i Dir. 199230.för balans Iramen en

sjukvårdenuppdraget ingår också hur hälso- ochövervägaatt
finansieras organiseras på övergripandebör och den sam-

analys värderinghällsnivån. Arbetet skall grundas ochen
i första olika ñnansierings- och organisations-hand treav

reformerad landstingsmodell, modell medmodeller en en-
primärvårdsstyrd värd med obligatorisk sjuk-och modellen
vårdsförsäkring.

samtliga för- och nackdelar medmodeller skallI prövas en
samordning med andra samhällssektorer eller förmåns-ökad

social-i första hand sjukpenningförsäkringen ochsystem,
tjänsten. framhålls psykiatriska vården, primär-denDet att
vården och missbrukarvården i övrigt sådan vård, därsamt
omvårdnaden tydlig anknytning till social-dominerar, har en
tjänsten och dess inte ovanligtDet är attyttersta ansvar.

landsting besparingsskäl skjuterkommuner och överav
uppgifter samtligaoch varandra. modeller börIansvar

hur avvägningen mellan hälso- och sjukvården ochprövas
angränsande verksamheter, främst kan skehos kommunerna,

hur gråzoner mellan olika kan undvikas.verksamhetersamt
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Utredningen skall avsluta sitt arbete år 1994.senast

Prioriteringar inom sjukvårdenhälso- och

kommitté har tillsattsEn med uppdrag bl.a. övervägaatt
hälso- sjukvårdensoch roll i välfårdsstaten. uppdraget ingårI
enligt direktiven Dir. 19928 lyfta fram grundläggandeatt
etiska principer kan vägledning och ligga till grundsom ge
för diskussioneröppna prioriteringar inom hälso- ochom
sjukvården.

Utredningen skall diskutera vad bör hälso- ochsom vara
sjukvårdens ansvarsområde. Därvid bör utredningen också
bl.a. och lämna förslagöverväga till vad den gemensamt
finansierade hälso- sjukvårdenoch ståskall för och vad den
enskilde patienten själv bör betala. Utredningen bör observe-

de effekter då kan uppstå följd exempelvisra som son1 av
knapp tillgång till specialistresurser. Oberoende tillgångenav
och efterfrågan på hälso- och sjukvård bör alla tillför-vara
säkrade grundtrygghet, viss miniminivå hälso- ochen en av
sjukvård.

Utredningen skall också diskutera vilka mekanismer som
finns för prioriteringar vad dessa övervä-styr samtsom- -

och lämna förslag till hur kan förfara i konkretaga man
beslutssituationer på olika nivåer. Tänkbara framkomstvägar

beskrivasbör och analyseras. Tillsynens roll i anslutning till
prioriteringsarbetet bör uppmärksammas.

Hälso- och sjukvårdens för förebyggande insatseransvar
särskiltbör observeras utredningen.av

Ett slutbetänkande skall lämnas den 31 decembersenast
1994.
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2 Några betydande reformer och

lagändringar efter socialtjänst-
reformen

2.1 Bakgrund
Socialtjänstlagen 1980620 och lagen 1980621 med sär-
skilda bestämmelser vård LVU antogsom av unga av
riksdagen våren 1980. 1981Hösten lagen 19811243antogs

vård missbrukare i vissa fall LVM. De lagarnatreom av
trädde i kraft samtidigt den 1 januari 1982 och deersatte
tidigare lagarna bamavård, nykterhetsvård, socialhjälp,om
social centralnämnd socialtjänstlagenI integreradesm.m.
också 1976 års barnomsorgslag med bestämmelser för-om
skole- och fritidshemsverksamhet. Genom införandet av en
samlad socialtjänstlag blev helhetssynen utmärkande för
socialtjänsten.

Socialtjänstlagen har utformats målinriktad ramlag.som en
uppbyggdDen är kring mål och delmål olika nivåer och

kommunerna frihet själva bestämma hur verksam-stor attger
heten skall utformad. 6lagensI § den s.k. biståndspa-vara -
ragrafen finns dock uttrycklig föreskrift den enskil-en om-
des till bistånd inomrätt socialtjänsten.

Socialtjänstlagen markerar tydligt uppbrott från detalje-ett
rade vårdlagar med starka kontrollinslag. Den avspeglar i
stället stark tilltro till människans förmåga och viljaen egen

förändra sin situation. allmänt hållnaDe och övergripandeatt
målen i lagens inledande paragraf- den s.k. portalparagrafen

uttryck för principen människors lika värde ochger om-
lika till socialrätt vårdtrygghet, och betonasDäromsorg.
också människans för sin och andras sociala situation.ansvar
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas själv-
bestämmanderätt och integritet. Vård och behandling, skall
så långt det möjligt,är genomförasi frivilliga former.
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framgått Socialutskottet vidtidigare uttalade redanSom
socialtjänstreformen, så omfattandebehandlingen attav en

systematiskreform bli bli föremål för utvärdering.borde en
socialtjänstreformensviktigt följa hur grund-ansågsDet att

förverkligas i praktiska tillämpning-läggande intentioner den

en.
198007 tillsattes i juni 1980 förSocialberedningen S att

riksdagen utvärderingen. Socialbe-genomföra den begärdaav
redningens huvudsakligen inriktasarbete kom över-att en

tvångsvård i ochbestämmelserna LVU LVM. Isyn av om
förberedningens arbete grundendessa delar lades genom

lagstiftning.beslut om ny
i augusti 1987Socialberedningens arbete avslutades med

Socialtjänsten,betänkandet 198722 Missbrukarna,SOU
för uppföljningen övergickTvånget. den allmännaAnsvaret

därefter till Socialstyrelsen.
1988 regeringen Socialstyrelsenjanuari uppdrogI att

genomföra utvärdering socialtjänstlagen. Uppdrageten av
socialtjänstensgällde särskilt verksamhet bland barn och

fullgjorts förungdomar och har inom det s.k. Rebus-ramen
projektet.

Socialtjänstlagen har ändrats åtskilliga gånger sedan lagen
i kraft. finns enligt kommitténs bedömning inteträdde Det

någon anledning redovisa de förändringarhär allaatt som
genomförts. Vissa de lagändringar skärpt eller utvid-av som

socialtjänstens skyldigheter dockbör uppmärksammas.gat
framförallt ändringargäller de beslutats medDet som an-

ledning gjortsde och detöversyner LVU LVM,av som av
ändrade huvudmannaskapet för socialtjänstens tvångsinstitu-

Ädelreformentioner och den s.k. inom äldre- och handikapp-
övrigt redovisas nyligen beslutadedenI ävenomsorgen.

ändringen vissa föränd-socialtjänstlagen andra4 § samtav
ringar.

2.2 Vård inom socialtjänstensamtyckeutan

Nya LVM

Syftet LVM-vårdenmed motivera missbrukaren tillär att att
frivilligt medverka till fortsatt behandling och att ta emot

för ifrånstöd komma sitt missbruk. Beslut tvångsvårdatt om
fattas länsrätten efter ansökan från länsstyrelsen.av
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från år 1981LVM år 1989 lag 1988870ersattes av en ny
vård missbrukare i vissa fall nya LVM. Nya LVMom av

trädde i kraft den 1 januari 1989 198788147,S0Uprop.
25, rskr.382.

denI lagen har villkoren för beslut tvångsvårdnya om
ändrats. Tvångsvård kan på tidigare stadium miss-ettges av
bruket och i mindre akuta skeden. krävsDet inte längre att
behovet vård for komma ifrån missbruket skallattav vara

Äventrängande. uppenbara sociala skadeverkningar miss-av
bruket skall beaktas vid bedömningen vård skall be-av om
slutas. förändringDenna i första hand sikte påtar unga
missbrukare, inte åsamkatsännu medicinska skadeverk-som
ningar till följd missbruket.av

tillLagen skillnadär tidigare obligatoriskt tillämpligmot
förutsättningarna för tvångsvård uppfyllda.är längstaDenom

vårdtiden har utökats från högst fyra månader till högst sex
månader.

Socialnämnden sedanär den 1 januari 1989 skyldig att
lämna länsstyrelsen redogörelse missbrukarensöver för-en
hållanden. Redogörelsen läggs till grund för länsstyrelsens
utredning beslutoch ansöka vård hos länsrätten.attom om

sambandI med införandet gjordesLVM vissaävenav nya
förändringar i 11 socialtjänstlagen.§ Sålunda infördes i
paragrafen tredje stycke, vari socialnämndenett sägsnytt att
aktivt skall sörja för missbrukare får den hjälp ochatt en
vård han behöver. Nämnden skall i samförstånd med densom
enskilde planera vården och bevaka planen följs.attnoga

Nya LVU

Den lagen med särskilda bestämmelser vårdnya om av unga
199052 träddei kraft den 1 juli 1990 prop. 19899028,
SoU 15, rskr. 112. Enligt den gamla lagen kunde vård utan
samtycke komma ifråga i två huvudtyper fall. det förstaIav
fallet skulle vård beredas brister i eller annatom omsorgen
förhållande i hemmet kunde medföra fara för barnets hälsa
eller utveckling de s.k. miljöfallen. andra falletDet gällde
ungdomar till följd missbruk, kriminellt beteendesom av
eller dylikt själva sin hälsa och utveckling för allvar-utsatte

faralig de s.k. beteendefallen.
Genom lagstiftning år 1985 gjordes i syfte förtydligaatt
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framförallt ungdomarför ungdomarsocialtjänstens ansvar -
vissalagöverträdaremissbruksproblem ochmed unga -

det gälleri socialtjänstlagen.ändringar i gamla och NärLVU
beslutasocialnämnden kaninnebar lagändringarnaLVU att
särskiltkontakt medskall hålla regelbundendenatt enunge
formeri behandling ieller delta öppnautsedd kontaktperson

mellantvånget. bestäm-socialtjänsten det s.k. Dessainom
paragraf 8i iinfördes LVU,melser aen ny

12 social-förtydligande tillägg i §Samtidigt gjordes ett
socialtjänstenstjänstlagen. tillägget betonasGenom ansvar

visat tecken utvecklasungdomarför barn och att ogynn-som
samt.

1990 motsvarandefrån är 1980 medLVU ersattes en ny
bam ochgrunderna för beredalagen harlag. denI attnya

utvidga möjlig-syfte bl.a.vård preciserats iungdomar att
ingripa i tidigare skede.heterna ettatt

förutsättning förgrundläggandefaraBegreppet attsom en
påtaglig risk för skadauttrycketvård medbereda ersattes

beteendefallen.miljöfallen ochbåde i fråga om
förändrades ocksåmed införandet LVUsambandI av nya

Ändringarna ställer bl.a.socialtjänstlagen.vissa paragraferi
familjehems-uppföljning inompå utredning ochökade krav

misshandelanmälanvården. Bestämmelserna m.m.omom
samtidigtsocialtjänstlagen utvidgadesunderåriga i 71 §mot

tidigare.myndigheter ochtill gälla fler änatt personer

Ändrat för vissahuvudmannaskap2.3

ungdomsvårdinom ochinstitutioner
missbrukarvård

nyligenriksdagentidigare framgått i avsnitt 1.4 harSom
för vissahuvudmannaskapantagit förslag ändratett om

missbrukarvårdungdomsvård och prop.institutioner inom
innebär106. Beslutetl9929361, SoU10, rskr.bet. att

särskildahuvudmannaskap för defår samlatettstaten ung-
myndighet,statligLVM-hemmen.domshemmen och En ny

planering och driftinrättas förinstitutionsstyrelse,Statens av
fär förmyndighetende aktuella hemmen. Den ansvaretnya

falli varje enskiltanvisa vid institutionplats denatt som
diffe-behövliglämpligast. Härigenom beräknasbedöms en
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rentiering vården ske, bl.a. för kunna tillgodose be-attav
särskilt bevakningsgrad. förut-hovet enheter med hög Detav

vid institutionerna organiseras såverksamhetensätts att att
behövlig vård huvudsakligen skall kunna regionvis.ges

kan i finnas anledning tecknadetta sammanhangDet att en
till riksdagensbakgrund beslut.

innan socialtjänstreformen huvudman förStaten var ung-
domsvårdsskolor institutioner för tvångsvårdoch alkohol-av

Åroch narkotikamissbrukare. 1983 överfördes huvudman-
förnaskapet dessa institutioner från till ochkommunerstaten

landsting. Kommunaliseringen tvångsvårdens institutionerav
direkt följd socialtjänstreformen.var en av

Riksdagens beslut innebar landstingetkommunerna ochatt
i varje län tillsammans fick för planera behovetansvaret att

ansvarsfördelningen och driften tvångsinstitu-av resurser, av
tionema.

kommunaliseringen år 1983 träffatSedan har över-staten
enskommelser med Landstingsförbundet och Svenska kom-
munförbundetom statsbidragssystemet. första årenUnder de
fördelades statsbidraget så gick till75 huvud-att procentca

för de tidigare statligt drivna institutionernamännen medan
resterande del gick till landsting haftkommuner och som
kostnader för institutionsvård. framkomGanska snart att
statsbidragssystemet bidrog till de gamlaatt permanenta
vårdformerna inte till stimulera insatser ioch den öppnaatt
vården.

För luckra mellan och sluten vårdgränserna öppenatt upp
föroch få till stånd inom socialtjäns-ökad samverkanatt en

båda kommunförbundenkom med deöverensten staten om
statsbidragssystem. kom gällaDetett nytt systemet attnya

från år 1986.och med bidraget fördelades 75Av nu ca pro-
till efter frittkommunerna schablon för disponerascent atten

till missbrukarvård ungdomsvård. utgickoch Resterande del
i form platsbidrag till före ungdomsvårdssko-detta statligaav

nykterhetsvårdsanstalter. förändringarlor och Ytterligare av
statsbidragssystemet genomfördes fr.o.m 1990.

Redan några år efter socialtjänstreformens genomförandeår
1982 från håll kritikuttrycktes många organisationenmot
med delat huvudmannaskap för institutionerdeett tarsom

de ungdomarna och de missbrukar-emot mest utsatta tyngsta
JO varnade redan tidigt för 12-hemmende s.k. § inomattna.
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ungdomsvården inte klarade den för deutgöraatt mestresurs
utagerande och kriminella ungdomarna de avseddasom var
för. Bl.a. i är 1987 framförde JO skarp kritikrapport moten
vad ämbetet uppfattade nedrustning dessa institu-som en av
tioner JOs ämbetsberättelse år 198788 144 Kritikens.

sikte dels på allmän resursbrist där kommunernas ochtog en
landstingens planer visade antalet platser skulle kommaatt

reduceras, på vissadels institutioner inte deatt att tog emot
svårbehandlade ungdomarna och vissa ungdomarmest att

kunde straffa sig från institutionerna.ut
Socialberedningen anförde liknande kritik. Sålunda anfördes

i betänkandet 198722SOU Missbrukama, Socialtjänsten,
Tvånget insatserna för de missbrukama inteatt tunga var
tillräckliga.

År 1990 Socialstyrelsenöverlämnade till regeringen en
inventering behov och inomöver denrapport en av resurser

missbrukar- och ungdomsvården. redovisa-Itunga rapporten
efterfrågeundersökningdes avsåg månad 1990.en som mars

visade 20Rapporten endast ungdomarna kundeatt procent av
Ävenberedas plats. inom missbrukarvården platsbristenvar

stor.
Riksdagen har under de åren vid flera tillfällensenaste

föruttryckt statsbidragssystemet inte i tillräckligt högattoro
grad haft effektstyrande på utvecklingen institutions-en av
vården för de 19909196Imest utsatta grupperna. prop. om
statsbidrag till missbrukarvârd föreslogs bl.a. tillfäl-m.m. en
lig omläggning statsbidragen till missbrukarvård ochav ung-
domsvård i syfte förutsättningar för snabb utbygg-att ge en

institutionsresursemanad för de ungdomarnamest utsattaav
och missbrukama.

Vid riksdagens behandling propositionen 199091bet.av
SoU14 konstaterade Socialutskottet den nödvändigaatt ut-
byggnaden och differentieringen inte ägtav resurserna rum

de bristfälliga institutionsresursema väl kändatrots att var
hos ansvariga instanser. båda kommunförbundenhade förDe

gjortutskottet klart nuvarande organisa-regelsystem ochatt
tion lägger hinder i för sådan utbyggnad.vägen Utskotteten
ansåg i detta läge lämpad huvudmanatt staten var mer som
för vården vid de särskilda ungdomshemmen. principbe-Ett
slut fattades huvudmannaskapsförändring för de sär-om en
skilda ungdomshemmen och omedelbara åtgärderattom
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skulle vidtas för sådan förändring.en
anledningMed riksdagens tillkalladebeslut regeringen iav

juni 1991 särskild utredare med uppdrag dels utreda deatten
åtgärder måste vidtas för överföra de särskildaattsom ung-
domshemmen till statligt huvudmannaskap, dels belysa miss-
brukarvårdens innehåll och organisation vad tvångsvår-avser

februari 1992den. överlämnadesI betänkandet Tvängsvård i
socialtjänsten innehålloch 1992 18.SOU Enansvar-
organisationskommitté därefterhar tillsatts med uppdrag att
förbereda de riksdagen beslutade förändringarna.av

Avsikten övertagandet hemmen huvudsakligenär att av
skall slutföras år 1993,under dock före den l julisenast
1994.

2.4 Vissa andra lagändringar berör barnsom
och unga

Socialtjänstens medverkan i frågor vårdnad och umgängeom
framförgäller allt samarbetssamtal och utredningar vård-om

nad ocheller domstolarna.umgänge Samarbetssamtal har
tidigare bedrivits ha varit reglerade i socialtjänst-utan att
lagen. Genom lagstiftning hösten 1990 infördes i socialtjänst-
lagen 12 enligt vilken kommunen sörja förskall atten a
föräldrar erbjuds samtal under sakkunnig ledning i syfte att
nå enighet i frågor rörande vårdnad och samarbets-umgänge
samtal 199091prop. 28, 13, rskr. 53.LU sammanhangetI
kan domstolen i mål vårdnad ellernoteras umgängeatt om
får uppdra socialnämnden eller något annat attorgan an-

samarbetssamtalordna mellan föräldrarna föräldrar-även om
inte samtycker. Lagändringarna hösten 1990 innebar ocksåna

tillägg gjorts till 12 § socialtjänstlagen. Sålunda skallatt ett
socialnämnden i sin barn och ungdom tillgodoseomsorg om
det särskilda behov stöd och hjälp kan föreliggaav som

tvist vårdnadsedan eller har avgjortsumgängeen om av
domstol.

Ädelreformen2.5 m.m.

efterKort det socialtjänstpropositionen framlagts tillkal-att
lade regeringen utredning för behandla frågoratten om
övergripande prioritering och samordning samhälletsav
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Äldrebe-insatser för äldre. Utredningen, antog namnetsom
redningen, lade år 1987 fram sitt slutbetänkande SOU

Äldreomsorg198721 i utveckling.
Äldreberedningenspå förslagByggt godkände riksdagen

hösten 1988 förslag till riktlinjer för inför 90-äldreomsorgen
198788176,talet prop. 198889SoU rskr. 55. Därvid

fastlades riktlinjerde och principer för samhällets serviceatt
vårdoch till äldre lagts fram i socialtjänstlagenbl.a.som

alltjämt skall gälla.
principer grundläggande betydelse för framtidaTre denav

äldreomsorgen fastslogs integritet, valfrihet.trygghet och
Vid riksdagsbehandlingen valfrihetenbetonades skallatt
gälla, såväl för den vårdbehov vill bo kvar itrots stortsom
den bostaden, för den inte längre kan villelleregna som som

i ordinärtbo kvar boende, vill flytta till någon särskildutan
boende- eller vårdform. Vidare betonades betydelsen attav
de äldre inflytande servicen vårdenhur och utfor-överges
mas.

riktlinjerna för äldreomsorgen innebar inte någonDe nya
förändring socialtjänstlagens bestämmelser äldreom-av om

planeringdet gäller kommunernas äldreom-Närsorgen. av
gjordes dock förtydligandei lagen.ettsorgen

Sålunda infördes paragrafi socialtjänstlagen, 20en ny a
föreskrivs sina insatserHär kommunen skall planera föratt

äldre och kommunen planeringen skall samverka medatt
landstingskommunen andra samhällsorgan och organisa-samt
tioner. paragrafen förutsätter inteDen dock plane-attnya
ringsskyldigheten skall preciseras central nivå. före-Det
skrevs inte heller någon skyldighet för kommunen utarbetaatt
särskilda plandokument.

väsentlig del riktlinjema för äldreomsorgenEn behand-av
lade samordningen samhällets insatser för äldre ochav sam-
verkan mellan kommuner och landsting. primärkom-ökatEtt
munalt för äldreomsorgen aviserades.ansvar

Regeringen inrättade i maj 1988 delegation för beredningen
frågan förändring huvudmannaskap inomav enom av m.m.

Äldredelegationen.samhällets äldreomsorg Delegationen
överlämnadei maj 1989 198927 förDs Ansvaretrapporten
äldreomsorgen.

1990Hösten lade regeringen fram förslag prop.ett
199091l4 ändrad ansvarsfördelning inom äldreomsor-om
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Ädelreformen. Riksdagen beslutade i decem-s.k.dengen
långvarigförsamlat1990 kommunernaber ettatt ansvarge

handikappadeservice och prop.värd och till äldre
träddei kraft 197. Reformen den19909114,SoU rskr.

januari 1992.
kommunemai 20 socialtjänstlageninnebär §Reformen att

boendeformerinrätta särskildafastlagd skyldighet attgetts en
Medomvårdnad för äldre behöver det.för service och som

servicebostäder,boendeformer bl.a.särskilda grupp-avses
ålderdomshem lokala sjukhem.boende, och Kommunerna är

särskild serviceskyldiga inrätta bostäder meddessutom att
21finns i §funktionshindrade. Bestämmelser dettaför om

socialtjänstlagen.
Ãdelreformen januarividare kommunerna den linnebär att

för drift-landstingskommunema1992 från övertog ansvaret
för somatiskvårdinrättningarde sjukhem och andraen av

ellerlångtidssjukvård huvudsakligen har kommunen ensom
upptagningsområde. Bestämmelserdel kommunenav som

Övertagande vissakring finns i lagen 1990 l402omdetta av
sjukhem och andra vårdinrättningar.

också skyldighet för kommu-reformen infördesGenom en
särskilda boendeformema ochbedriva sjukvård i deattnerna

med särskild service. hari bostäder Kommunerna även getts
befogenhet hemsjukvård i ordinärt boende. kommunEnatt ge

skalllandsting kommunenoch kan komma överensett attom
hemsjukvården. följdhela för Somöver ansvaretta aven

för tillgodoseförändringen får kommunerna ett attansvar
servicefårbehov tekniska hjälpmedel hos personer somav

boendeformer i bostäder medvård i särskilda och sär-och
sjukvårdför hälso- ochskild service. Kommunernas ansvar

1982763.i hälso- och sjukvårdslagenregleras
för bedriva dagverksamheter harKommunernas attansvar

social-tillägg i 10 första stycketförtydligats §ettgenom
fått obliga-tjänstlagen. har reformenKommunerna ettgenom

betalningsansvar för medicinskt färdigbehandladetoriskt
korttidssjukvårdinom somatisk långtids- ochpatienter och

geriatrik.
obligatoriskalandsting det be-och kanKommuner utöver

talningsansvaret utvidgat kommunaltkomma överens ettom
psykiat-hemsjukvård,betalningsansvar för sjukhusanknuten

långtidssjukvård medrisk korttidssjukvård psykiatriskoch
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omvårdnadsinriktning. Betalningsansvaret regleras i lagen
19901404 kommunernas betalningsansvar för vissom
hälso- och sjukvård.

Ädelbeslutet innebar även den dittills obligatoriskaatt
socialnämnden blev fakultativ specialreglerad nämnd. Denen

kommunallagen, trädde i kraft den 1 januari 1992,nya som
kommunerna frihet på det specialreglerade områdetattger

bestämma vilka nämnder skall finnas för fullgöraattsom
uppgifterna och bestämma deras verksamhetsområdenatt om
och inbördes förhållanden.

Ökad2.6 konkurrens inom kommunal
verksamhet

Riksdagen har nyligen beslutat tillägg i socialtjänstlagen,om
hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen och lagen om
försöksverksamhet med kommunal primärvård i syfte att
underlätta för kommuner och landsting öka inslagetatt av
konkurrens inom de verksamheter dessa lagar reglerarsom
prop. 19929343, bet. 199293SoU9,rslcr. 199293105.
Lagändringarna bygger på regeringens proposition
19929343 ökad konkurrens i kommunal verksamhet.om
Som skäl för förslagen anförs bl.a. den kommunala verk-att
samheten under de närmaste decennierna måste ställas om
från expansion till hushållning och organisation och verk-att
samhetsformer måste förändras för denmöta ekono-att nya
miska situationen. Av propositionen framgår vidare insla-att

konkurrensi verksamhetenget ökat i omfattningi mångaav
kommuner och landsting. många fallI använder sigman av
konkurrens mellan olika resultatenheter inom den kommu-
nala förvaltningen. finnsDet även exempel på kommuner och
landsting aktivt personalen koope-uppmuntrar attsom starta
rativ eller personalägda aktiebolag för driva kommunalatt
verksamhet på entreprenad.

råder enligtDet propositionen för närvarande osäkerhet om
rättsläget vad gäller möjligheterna lägga kommunalatt ut
verksamhet på entreprenad. lagändringarDe föreslås isom
propositionen, och beslutats riksdagen, syftar tillsom attav
klarlägga entreprenad skall tillåten iatt sådan kommunalvara
verksamhet inte innefattar myndighetsutövning.Tilläggetsom
i 4 § socialtjänstlagen har följande innehållgetts
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utförafår sluta avtal med någonKommunen attannan om
Uppgifterinom socialtjänsten.uppgifterkommunens som

dock inte med stödmyndighetsutövning fårinnefattar av
förening,till bolag,denna bestämmelse överlänmas ett en

enskildsamfällighet, stiftelse eller en person.enen

socialtjänstuppgifterpåbefogenheter läggaKommunens att ut
i avsnitt 1.3. framgårtidigare berörtsentreprenad har Det

till privat bedriven verk-frågor anknytningdär vissa medatt
kommitténs fortsattaikommer uppmärksammassamhet att

utredningsarbete.





SOU 199330

3 till biståndRätten i de nordiska
grannländema m.m.

3.1 Inledning
detta kapitel redovisas kortfattatI de nordiska grannlåndemas

lagstiftning inom socialtjänstens område.

3.2 Danmark

Danmarks socialtjänstlag lov social bistånd årantogsom- -
1976. Biståndslagen i jämförelseär denmed svenska social-
tjänstlagen mycket detaljerad. innehållerDen bestämmelser

både socialbidrag kontanthjälp och sociala tjänster.om
Kommunernas beslut kontanthjälp kan överklagas tillom en

besvårsnämnd ankenämnd, finns i varje motsva-amtsom
rande län. Denna nämnd ocksåavgör eventuella tvister mel-

kommunerlan för den enskildes bistånd.ansvaretom
Besvärsnämndens beslut kan överklagas till social an-en

kestyrelse prej udikatsinstans förär besvärsnämndemassom,
avgöranden. Ankestyrelsen också tillsynsmyndighetär i
socialbidragsärenden.

Av kommunen utgiven kontanthjälp till hälftenersätts av
staten.

3.2.1 Kontanthj älp

Förutsättningen för till ekonomiskträtt bistånd till försörj-
ningen kontanthjålp det för enskildeär den inträffatatt en
sådan förändring han inte längre kan försörja sig själv ochatt
sin familj. Vidare krävs bidragssökande de skall haattav
utnyttjat sina möjligheter erhålla arbete och de saknaratt att
förmögenhet.

Kontanthjälpen till uppehälle består grundbidrag,m.m. av
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bostadstillägg och barntillägg. olika bidragens storlekDe är
fastställda i lag, riksdagen varje år ändrar med hänsynsom
till prisutvecklingen.

grundbidraget har utbetalats under sammanhängandeNär en
period nio månader sänks beloppen.av

Bostadstillägget skall täcka faktiskaden boendekostnaden

inklusive elektricitet och intevärme, m.m. harvatten, gas,
angivits till något bestämt belopp.

Bamtillägget utgår med belopp barnetsoavsettsamma
ålder.

biståndslagen fastställs s.k. högsta gränsbelopp förI ett
biståndet. den sammanlagdaOm grundbidraget,summan av
bostadstillägget och eventuellt barntillägg överstiger detta

utgår bidraggränsbelopp med högre belopp endast denom
bidragssökande tidigare haft nettoinkomster denna nivå.över

så fallet utgårOm det högre beloppet till högst 90är procent
tidigare nettoinkomst.av

har uppburit kontanthjälp till uppehälle ochPersoner som
verksamhet kan kontanthjälpstartar motsvaran-som egen

de hälften det utbetalda fast må-beloppetsenast ettav som
natligt bidrag till år. Intäkter från den verk-ettupp egna
samheten inte iavräknas detta fall. till sådan hjälpRätt

föreligger enskildeden haft kontanthjälp underom sam-en
manhängande tid minst nio månader. harDenav som upp-
burit kontanthjälp 3-9 månader kan få sådan hjälp.

Kontanthjälp till utbildning, yrkesträning omskolningeller
utgår till den behöver det för i framtiden kunna klaraattsom
sig själv och sörja för sin familj. Hjälpen utgår endast om
hjälp inte kan med stöd lagstiftning.ges av annan

Föreligger behov rehabilitering kontanthjälpkan utgåett av
i form rehabiliteringsbidrag.av

Hjälp kan utgå till täckandeäven enstaka utgifter. Dennaav
kontanthjälp utgåkan särskilt eller i samband med kontant-

hjälp till uppehållet i rehabiliterande syfte. Utgiften skall
skälig.vara

lagen redovisas antal fall då särskildI hjälp till utgifter-ett
kan utgå. på utgifterExempel kan på dettaersättasna som

bl.a. sjukvård, medicin tandvård,sätt är och i sambandresor
med utövande flyttkostnader.umgängesrätt Dessutomsamtav
kan ersättning utgå till föräldrar med allvarligt fysisktett
eller psykiskt handikappat bam eller bam drabbassom av
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allvarlig sjukdom kräver sjukhusvård eller motsvarandesom
under minst 25 dagar.

3.2.2 Kontanthjälp till ungdomar 25under år

Till under 23 år berättigade tillär kontanthjälppersoner som
utbetalas lägre sammanlagt belopp inkl. boendekostna-ett
der. Beloppet högre denär har hushåll änegetom unge om
han bor tillsammans med föräldrarna.

3.2.3 Lag ungdomsgarantiom

Sedan juli1 1992 finns särskild lag ungdomsgarantien om
för ungdomar under 25 år. innebärDen de ungdomar,att

erhåller kontanthjälp har fårätt kommunenattsom en av
anvisad ungdomsplats. ungdomarFör till 20 år skallupp en
sådan plats anvisas inom 14 dagar efter den dag, då den unge
första gången ansökte kontanthjälp. För ungdomar iom
åldern 20-25 år skall sådan plats anvisas inom 13 veckor
från första kontakten med socialkontoret. Ungdomsplatsema
anvisas antingen inom det privata näringslivet eller inom
offentlig verksamhet.

Anvisad ungdomsplats i 5 månader. Efter vissvarar en
kvaliñkationstid kan den erhålla ytterligare högstunge en,

periodertvâ i ungdomsplats.
deFör ungdomar, erhåller ungdomsplats inom privatsom

verksamhet utgår ersättning motsvarande avtalsenlig lön för
den aktuella branschen. Kommunen ersätter arbetsgivaren
den delenstörsta denna kostnad. ungdomar,Förav som
erhåller ungdomsplats inom offentlig tjänst utgår formen av
oppläringslön under de första fem månaderna. Om ytterli-

period i ungdomsplats beviljas höjs denna ersättninggare
förutsättningunder den fått särskilt opplärings-att ettunge
ibevis samband med den första periodens genomförande.

Ungdomsgarantin förär avsedd arbetslösa ungdomar utan
sociala eller andra problem. någonOm under 25 år erbjuds

ungdomsplats vägrar denna dras kontant-accepteraen men
hjälpen in.

För ungdomar med missbruksproblem, kriminalitet eller
sociala problem har kommunen skyldighet hjälp,atten ge
både ekonomisk och i form vård, behandling ellerav annan
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stödinsats. denna ungdomar ungdomsgarantinFör grupp av
vanligtvis inte aktuell.

3.2.4 Sociala tjänster

sociala tjänster i omfattarlagen praktisk hjälpDe som anges
barnfamiljertill på grund sjukdom, konvalescens påellerav

grund födelse. Bistånd form tjänsterbarns iettav av om-
fattar också hemhjälp till äldre och funktionshindrade, av-
lösarservice till föräldrar funktionshindrademed barn eller
anhöriga vårdar sjuk, funktionshindrad eller döendesom en
familjemedlem. också bistånd tillkan lämnaKommunen
boende i särskilda kollektiva förboendeformer äldre eller
funktionshindrade. Bistånd också för färdtjänstkan lämnas i
form ekonomisk hjälp för dem hälsomässiga skälav som av
inte kan använda kollektiva transportmedel.

bistånd formBeslut i sociala tjänster kan inte över-om av
klagas till myndighet.annan

3.3 Finland

till ekonomiskt bistånd utkomststöd regleras i social-Rätten

vårdslagen 1982710. Enligt denna lag, trädde i kraftsom
år 1984, kommunen också tillhandahållaskyldig vissaär att
sociala tjänster.

3.3.1 Utkomststöd

enskilde berättigad till iDen utkomststöd han behovär ärom
stöd och inte få sin förvärvsarbetekan utkomstav genom

eller verksamhet företagare, andra inkomstersom genom
tillgångareller eller omvårdnad från sådangenom persons

sida försörjningsskyldigär honom ellergentemotsom
sätt.annat

reglerna för stårDe närmare utkomststödet inte i lagen utan
statsrådet ibestäms särskilt beslut. årSenast skedde dettaav

1988.

lagen kommunernaI bevilja kompletterande,rätt attges
förebyggande utkomststöd enligt grunder de själva fast-som
ställer.

Utkomststödet omfattar grunddel utgifter fören som avser
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dagligadet uppehållet. Grunddelen också andra utgifteravser
såsom hälsovårdsutgifter, avgift försmärre lokaltrafiken eller

förmotsvarande utgift arbetsresor, licensavgift förannan
television, prenumerationsavgift för tidning, användnings-
kostnader för telefon, klädutgifter utgifter för barnssamt
intresseverksamhet.

utgår ersättning erforderligaDärutöver med belopp för
boendekostnader, hälsovårdsutgifter större ringa,är änsom
utgifter för arbetsresor avgiften förär större än lokaltra-som
frken övriga arbetet förorsakade utgifter. Därutöversamt av
utgår ersättning för utgifter för bamdagvård barnomsorg,
utgifter nödvändiga på grund ellersom anses av personens
familjens särskilda behov förhållanden.eller

Nivån på grunddelen fastställs statsrådet och kopplatärav
till folkpensionen för ensamstående 80 folkpen-procent av
sionen. Finland finnsI med dyrortsgrupper. Avett system
detta skäl fastställs två olika beloppsnivåer för utkomststödet.

varje barn utgår visst månadsbelopp.För reduce-Dettaett
för varje tillkommande barn första.detutöverras

Beslut fattatsutkomststöd tjänsteman prövasom som av av
socialnämnden den sökande inte nöjd med beslutet.ärom

Beslut utkomststöd fattats socialnämnd kanom som av
överklagas till länsrätten, högsta instans i dennaär typsom

mål.av

3.3.2 Sociala tjänster

sociala tjänsterna i socialvårdslagenDe regleras omfattaroch
hjälp familjerstöd och till enskilda,och har svårt attsom

klara de dagliga isyssloma hemmet. Exempel sådana
situationer kan föräldrars sjukdom, förlossning, behovvara

konvalescens eller sjukdom barnen.hos Hemservice utgårav
också till äldre funktionshindrade,eller förmågasaknarsom

sitt hushållklara på hand.att egen
hemhjälpFörutom till äldre utgår också färdtjänst och

ledsagarservice. Socialtjänsten tillhandahåller också avbytar-
service till heltidsarbetande lantbrukarei särskilda situatio-

ner.
Socialvårdslagen kommunerna också skyldighet attger en

ordna bostäder för äldre, funktionshindrade och personer
med missbruksproblem. Motivet till socialvården har dettaatt
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bostadsbristår eller dålig bostad inte skallattansvar vara
skäl anvisa institutionsboende.att personer

Dessutom har kommunen skyldighet erbjudaatt personer
med behov vård och stöd boende i särskilda boendefor-av
mer.

Beslut enligt socialvårdslagen beträffande sociala tjänster
kan inte överklagas den enskilde. Lagregleringen stödav av
och hjälp i boendet endast kommunens skyldigheter.anger

Alla barn under 3 år har till kommunalrätt dagvårdsplats
eller hemvårdsstöd vårdnadsbidrag enligt familjens val.
Barndagvård vård på daghem, i familjedaghem ellerges som

lek- och verksamhetshandledning. till dagbarnvårdRättsom
föreligger då barnets vårdnadshavare grund förvärvsar-av
bete utanför hemmet, företagsverksamhet, studier, sjukdom,
rehabilitering eller orsak inte själv kan vårda barnet.annan

Skyddet för barn och regleras i särskild lag, barna-unga en
vårdslagen. Denna lag reglerar kommunernas skyldigheter att
vidta olika stödåtgärder för barn föräldraroch i hemmet, i

vårdformeröppna eller omhändertagande och place-genom
ring barn och ungdomari familjehem eller institution.av

vård missbrukareFör finns sedan 1988 skyldighetslagav en
för kommunerna. Missbruksvården sker så långt möjligtsom
inom för den allmänna social- och hälsovården i öppnaramen
former del arbetet vid socialkontoren, inom hem-som en av
servicen ioch äldreomsorgen. finnsDessutom särskilden
missbrukarservice i form polikliniska öppenvårdsenheterav
och ungdomsstationer anstaltsvård i form avgift-samt av
ningsstationer och rehabiliteringsenheter.

enskilde missbrukarenDen kan inte överklaga kommunens
beslut vård och behandling.om

3.3.3 Särskild rättighetslag för funktionshindrade

Sedan år 1988 finns i Finland särskild rättighetslag fören
funktionshindrade, lagen service och stöd till handikappa-om
de. innehållerLagen bl.a. regler serviceboende ochom
färdtjänst och kommer från och med 1994 omfattaävenatt
tolktjänst.

Kommunens beslut enligt lagen service och stöd tillom
handikappade kan överklagas till länsrätt och till högsta
förvaltningsdomstolen.
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3.4 Norge

socialtjänstlagEn lagen sociale tjensterny om m.m.- -
trädde i kraft den januaril 1993. reglerar både ekono-Lagen
miskt stöd till uppehållet och andra sociala tjänster.

övergripandeDe målen för all verksamhet med stöd av
lagen främja ekonomisk socialär och trygghet, förbätt-att att

levnadsvillkoren för vanskeligstilte, bidra till ökatattra
likavärde jämlikhetoch förebygga sociala problem.samt
Socialtjänstens verksamhet skall bidra till den enskilde fåratt
möjlighet leva och bo självständigt och ha aktiv ochatt en
meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

3.4.1 Ekonomiskt stöd till försörjningen

inte kan sörja för sitt livsuppehälleDen arbetesom genom
eller andra ekonomiska rättigheter har till ekono-rättgenom
miskt stöd. Ekonomiskt stöd kan utgå villkordessaäven om
inte uppfylldaär för den enskilde skall kunna övervinnaatt -
eller sig till- svår livssituation.anpassa en
Varje kommun har bestämma nivånrätt på stödet tillatt
försörjningen. det gäller nivåernaNär på det ekonomiska
stödet har funnits skillnader mellan kommunerna. Denstora

lagen fortsatt möjlighet för kommunerna självaattnya ger
bestämma normnivåer.om

enskildeDen har överklaga kommunensrätt beslutatt om
ekonomiskt stöd till fylkesmannen. den enskildeInnan kan
anföra besvär tjänstemansöver beslut ekonomiskt stöden om
skall socialnämnden eller motsvarande ärendet.pröva Fylkes-

har allsidigrätt göra prövning beslutet ochattmannen en av
kan ändra detta det uppenbart orimligt.ärom

Fylkesmannens beslut intekan överklagas vidare.

lagenI sägs departementet kan vägledande riktlinjeratt ge
nivån på det ekonomiska stödet. Riktlinjer för kommuner-om
handläggning det ekonomiska stödet har nyligen ut-nas av

färdats. emellertidDessa ingen vägledning för kommu-ger
beträffande nivån på det ekonomiska stödet. Däremotnerna
vilka kostnader för det löpande uppehållet, stödetanges som

skall täcka.
ekonomiskaDet stödet skall sikte hjälp till självhjälp.ta

har möjlighetKommunen ställa villkor för utbetalningatt av
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ekonomiskt tillstöd uppehållet. Villkoren skall ha näraett
samband med beslutet och får inte på orimligt be-sättett

bidragsmottagarens handlings- valfrihet.gränsa och Villkoren
får inte heller stå i strid med andra bestämmelser i social-

tjänstlagen eller i andra lagar.
lagen kommunerna dock möjlighet ställa villkorI attges

bidragsmottagaren utföraskall passande arbetsupp-attom
gifter i vistelsekommunen så länge det ekonomiska stödet

utgår. Regeln arbetsplikt för bidragstagare tillkomom
stortingsbehandlingenunder propositionen till socialtjänst-av

lagen ñnns därföroch inte kommenterad i lagensnärmare
förarbeten.

den enskilde inte speciellaOm skäl utföra devägrarutan
anvisade arbetsuppgifterna kan det löpande stödet stoppas.
Om nödsituation uppståskulle kan dock ekonomiskt stöd ien
form nödhjälp utgå för förhindra den enskildeatt attav
svälter.

enskilde kan bådeDen överklaga kommunens beslut om
påkrav arbetsplikt och beslut nödhjälp till fylkes-om

kan ändra beslutet det uppenbart orim-ärmannen, som om
ligt.

Vid kontakt med Socialdepartmentet, Oslo, har uppgivits att
de arbetsuppgifter, får anvisas den enskilde, inte skallsom
ha karaktären reguljära Arbetsuppgifternaarbete. skallav
dock meningsfulla och kunna bidra till den enskildesvara
rehabilitering.

anvisatDe arbete kommer omfattastar attpersoner, som av
arbetsmiljölagstiftningen. Arbetet blir dock inte pensions-
eller sjukförsäkringsgrundande. Ersättning det ekono-utöver
miska bidraget till försörjningen inte utgå till denär avsett att

anvisat arbete. Enligt Socialdepartementet finns docktarsom
inte något hinder Stimulansbidrag idenutöveratt utge ett
kommunen gällande normen.

Någon praxis har inte hunnit utvecklas i kommunernaännu
varken beträffande vilka arbetsuppgifter kommer attsom
tillhandahållas eller hur kommunerna kommer organiseraatt
arbetet. Många frågor beträffande arbetsplikten enligtär
Socialdepartementet fortfarande februari 1993 obesvarade.
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3.4.2 Sociala tjänster

enskildes till sociala tjänster omfattar praktisk hjälpDen rätt
och stöd till särskilt hjälpbehovdem har på grundettsom av
sjukdom, funktionshinder, ålder eller andra orsaker. Denav
enskilde ocksåhar till stödinsatser, institutionsvård ellerrätt
heldygnsomsorg på grund funktionshinder, ålder ellerav
sociala problem. Ersättning eller avlastning utgå tillkan

med särskilt vård- ochett tungtpersoner omsorgsansvar.
Socialtjänsten har skyldighet ordna tillfällig förbostadatten
den inte kan klara själv.dettasom

sociala tjänsterBeslut kan överklagas till fylkesmannenom
motsvarande länsstyrelsen, kan ändra kommunenssom
beslut det uppenbart orimligt.ärom

3.4.3 Skyddet för barn och unga

Skyddet för barn och regleras i i särskildNorgeunga en
lagstiftning bamevemloven. lag, i kraftträddeDenna som-

januari 1993,l reglerar både insatser förebyg-generelltav
gande karaktär och individuellt riktade insatser. inne-Lagen
håller bestämmelser både insatser enligt denom som ges
enskildes önskemål eller med dennes insatsersamtycke och

tvångskaraktär.av
Enligt barnevernsloven åläggs kommunen skyldigheter att

vissinom angiven tid genomföra barnavårdsutredningavseen-
de barn far illa inom viss tid verkställa beslutsamt attsom

tvångsâtgärder. så inteOm sker kan tillsynsmyndighetenom
fylkesmannen utdöma vite.

vidtas föräldrars ochellerInsatser den viljamotsom unges
till skydd för barn eller tonåring beslutas särskildett en av en

i varje fylke.nämnd Fylkesnämndens beslut kan överklagas
till allmän domstol.

Sammanfattande3.5 kommentar

Bestämmelserna till ekonomiskt bistånd och tillrättenom
sociala tjänster i de nordiska länderna uppvisar många lik-

ocksåheter skillnader.men
Ekonomiskt till försörjningenstöd utgår i Finland och

Danmark enligt enhetligabeslutade medanstatenav normer
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saknarNorge bestämmelser sådan enhetlig I Norgeom norm.
finns riktlinjer från regeringen vilka behov, skallom som
täckas det ekonomiska stödet, dock ingen rekommenderadav
enhetlig nivå. iEndast den norska lagstiftningen finns regler

påkrav motprestationer i form arbetsplikt för attom av
socialbidrag skall utgå.

allaI de länderna finns möjlighet överklaga kommu-tre att
beslut ekonomiskt bistånd. FinlandI förvalt-prövarnens om

ningsdomstol länsrätten den enskildes besvär, i Norge- -
fylkesmannen ioch Danmark särskild besvärsnämnd ien
varje FinlandI och finns endastNorge besvärsin-amt. en

Danmark kanI beslut besvärsnämnden överkla-stans. ett av
till särskild besvärsmyndighet social ankestyrelse,gas en

också central tillsynsmyndighetär för kommunernassom
handläggning socialbidrag.av

alla de ländernaI regleras de sociala tjänsterna i övrigttre
i sociala lagar. målgrupper,De kan erhålla hjälp ochsom
stöd från samhället desamma i Sverigeär äldre, funk-som
tionshindrade, barnfamiljer, psykiskt störda missbrukare.och

Kommunens beslut sociala tjänster ikan överkla-Norgeom
till fylkesmannen, endaär besvärsinstans ochgas som som

kan ändra kommunens beslut endast det är uppenbartom
orimligt. FinlandI och Danmark regleras de sociala tjäns-

endast i form skyldighetslagstiftning för kommuner-terna av
Undantaget härifrån Finlands rättighetslagstiftningär förna.

funktionshindrade. Enligt denna lag kan beslut insatserom
överklagas till länsrätt och vidare till högsta förvaltnings-
domstolen.

Skyddet för barn och regleras i och Finland iNorgeunga
särskilda lagar. dessaI länder reglerar bådelagsamma
frivilliga insatser och tvångsåtgärder. Beslut tvångsåt-om
gärder till skydd för barn och ikan Norge och Finlandunga
överklagas till domstol.

3.6 Rekommendation EGs ministerrådav

ministerrådEGs har den 24 juni 1992 utfärdat rekom-en
mendation bl.a. socialt bistånd inom medlemsländemasom
välfårdssystem 92441EEC. Rekommendationen före-har
gåtts behandling i Europaparlamentet och EGs ekonomis-av
ka och sociala kommitté.
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Ministerrådet ihar allmänna uttalanden i inledningen till
rekommendationen bl.a. framhållit strävan hållaatt att sam-

inom EG ställer krav på främja solidariteten med deattman
i samhället.mest utsatta

Medlemsstaterna bör enligt rekommendationen erkänna den
enskildes grundläggande till tillräckligträtt ekonomiskt och
socialt sufñcientstöd and social assistance ettresources

förenligtsätt är med värdigt liv för den enskilde.ettsom
Detta led iutgör fast bekämpasträvan socialett att ut-en
slagning combat social exclusion.

tillRätten detta stöd komplementutgör till andra socialaett
rättigheter. Försök bör göras parallellt med stödet integre-att

de fattigaste människomai de allmänna välfárdssystemen.ra
Medlemsstaterna bör fastställa vad erforderligtsom anses

för täcka de grundläggande behoven.att börDetta ske med
hänsyn till vad respekten för värdigt liv kräver.ettsom
Fastställandet levnadsnivån sker med beaktande lev-av av
nadsstandard och prisnivåer i landet. Statistik medelin-om
komster, hushållens konsumtion och minimilöner, sådanaom
finns, lämpligtutgör bedömningsunderlag. Stödet differentie-

beroende på hushällskategori.ras
Nivån bör kunna höjas för särskildamöta behov.att

de människorFör inkomster understiger den levnadsni-vars
vå på detta fastställtssätt lämnas stödet utfyllnadsom som

till denna nivå.upp
Medlemsstaterna bör till enskilda, med hänsynattse som

åldertill och förhållandenai övrigt kan arbete, får hjälpta att
komma i arbetslivet.ut

till biståndRätten bör förenad med överklagningsrätt.vara
Rekommendationen innehåller också regler bl.a. råd-om

givning informationoch till enskilda statistikinhämt-samt om
ning och utvärdering verksamheten.av

Avslutningsvis kan framhållas rekommendationer EGatt av
saknar rättsligt bindande verkan för medlemsstaterna. Sådan
verkan har däremot förordningar och direktiv. Förordningar

omedelbart bindande.är Direktiv skall inom bestämd tiden
överföras till nationell lagstiftning. Staterna självaavgör hur
det skall genomföras.
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4 Kommunens ochyttersta ansvar

gränsdragningen andramot
huvudmän

Vårt förslag

Kommunen skall med vissa begränsningari fråga om-
hälso- och sjukvärdsinsatser ha kvar det yttersta-

för de vistas i kommunen får det stödansvaret att som
och den hjälp de behöver. Kommunens ytterstasom

i förhållande till ansvarig huvudmanansvar annan
tydliggörs 3 tillförs§ SoL tredjeatt ett nyttgenom
stycke.

paragrafiI socialtjänstlagen, 72 kom-en ny a ges
möjlighet hos länsrätten föra talan äter-attmunen om

betalning frän huvudman för utförda åtgärderannan
med anledning det yttersta ansvaret.av

Länsrätten kan därvid, finnerden det skäligt,om
besluta fördela kostnaderna mellan kommunen ochatt
den andre huvudmannen med hänsyn till hjälpbehovets
karaktär och övriga omständigheter betydelse förav
kostnadsansvaret.

4.1 Inledning

Kommittén skall enligt direktiven särskilt uppmärksamma
konsekvenserna kommunens och läggaytterstaav ansvar
fram förslag i syfte ytterligare tydliggöra ansvarsförhål-att
landena mellan olika huvumän.

3I § socialtjänstlagen fastslås principen kommunensom
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föreskrivs kommunen har detDäryttersta att ytterstaansvar.
vistas får ochför de i kommunen det stödattansvaret som

hjälp paragrafens andra styckeden de behöver. I angessom
inte innebär någon inskränkningdetatt yttersta ansvaret av

åvilar andra huvudmän.det somansvar
bistånd inte tillgodosestill föreligger behovet kanRätt om

på sätt.annat
tillgodoses någon huvudman har denbehovetKan annanav

biståndenskilde enligt huvudregelni 6 inte någon till§ rätt
hindrar inte socialtjänsten i kraftfrån socialtjänsten. Detta att

måste tillgodosedet ibland behovyttersta ansvaret somav
faller inom huvudmans ansvarsområde.annan

har bl.a. hävdatsdebatten kommunensI yttersta ansvarom
3 socialtjänstlagen utnyttjatsbestämmelsen i § haratt av

Kritiken har framförallt gällt landstingenandra huvudmän. att
brustit i för vissa hälso- sjukvårdsuppgifter. Prob-ochansvar
lemen sammanhänger inte bara med det ytterstaatt ansvaret
ligger också med sjukvårdshuvud-hos kommunen attutan

beslut vård inte kan överklagas i förvaltnings-mannens om
domstolarna.

följande redovisas först frågans behandlingi proposi-detI
1979 801 socialtjänsten. Därefter kommenterastion Om

ansvarsfördelningen mellan socialtjänsten och vissa andra
Avsnittethuvudmän där det kan oklart vad gäller.somvara

genomgång Regeringsrättens praxisbygger bl.a. på ochen av
gränsdragningen sjukvården, kriminal-gäller hälso- ochmot

vården övrigt socialtjäns-och Invandrarverket. berörsI även
rehabiliteringen.medverkan i den arbetslivsinriktadetens

kommitténs överväganden förslag.Kapitlet avslutas med och

Proposition l979801 socialtjänsten4.2 Om

för sociala insatser innan social-Kommunens ansvar var
tjänststreformen särskilda hjälpbehovbegränsat till de som

i dåvarande socialhjälpslag, nykterhetsvårdslag ochangavs
barnavårdslag. socialtjänstlagen fick kommunenMed en
skyldighet bistå sådanaSom exempelatt nya grupper.

handikappadei propositionen äldre ochnämnsgrupper som
behöver social hemhjälp, invandrare och andra grupper av
hjälpbehövande kan ha svårt finna till denvägarnaattsom
hjälp serviceoch samhället kansom ge.
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Socialtjänstens huvuduppgift skall enligt propositionen vara
bistå sådanamed hjälp- och stödinsatseratt inte fallerson1

inom något samhällsorgans ansvarsområde.annat Därutöver
uppgifterna den enskilde råd och anvisningaratt ochanges ge

vid behov förmedla insatser från andraatt samhällsorgan som
särskilt betydelsefulla.

Kommunens ansågs viktigyttersta utgöra förut-ansvar en
sättning för den enskildes ekonomiska och socialaatt trygg-
het skall kunna samhället. dettaAvgaranteras av ansvar
följer b1.a. socialtjänstens uppgift bedriva uppsökandeatt
verksamhet för reda vilka hjälpbehov finnsatt ta isom
kommunen. Socialtjänsten ocksåär skyldig vidta tillfälligaatt
åtgärder i påväntan ansvarig huvudman kanatt denen ge
enskilde behövlig vård 1979801prop. del 144 ft.A. Is
vissa fall kan det osäkert vilken huvudman skallvara som
ombesörja vården. Enligt specialmotiveringen prop. 524s.

kommunenär skyldig vidta tillfälliga åtgärder iävenatt
sådana fall.

Bestämmelsen kommunens innebär inteytterstaom ansvar
någon begränsning den enskildes för sin ochegetav ansvar
andras sociala situation. Kommunens fåryttersta ansvar
enligt propositionen inte leda till enskilda och organisatio-att

fritas från solidariskt stödja och hjälpa sinaattner ansvar
medmänniskor. insatserDe enskildagörs och frivilli-som av

organisationer beskrivs där betydelsefulla komple-ga som
till den kommunala socialtjänsten.ment

Det får inte heller leda tillyttersta inomansvaret att man
socialtjänsten behandlingsresurserupprättar för tillgodoseatt
sådana behov faller inom huvudmans verksam-som en annan
hetsområde. Om den enskilde behöver sjukvård skall nämn-
den förstai hand hänvisa honom till sådan vård och vid be-
hov förmedla kontakt mellan den hjälpbehövande och värdin-
rättningen. Kommunen har enligt propositionen inte någon
skyldighet interimistiskt tillhandahållaatt sjukvårdsinsat-ens

skall för insatser ligger inomutan förser svara som ramen
socialtjänsten och bästär ägnade stödja och hjälpaattsom
den enskilde prop. 1979801 148.s.

Av propositionen framgår b1.a. flera remissin-att tunga
kritiserat Socialutredningen förstanser inte tillräckligtatt

ha förgränserna olika huvudmänsangettnoga ansvarsom-
råden.
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svåra gränsdrag-det fannsSocialstyrelsen ansåg t.ex. att
vårdenframför äldreomsorgen ochinom alltningsproblem

narkotikamissbrukare.behandlingen alkohol-och Ut-och av
krimi-inom psykiatri ochvårdformervecklingen öppnaremot

på preciseringnalvård ansågs vidare ställa krav av ansvars-
ochkompetensområden mellan dessa verksamheteroch so-

cialtjänsten.
risken förkommunförbundet påtalade bl.a.Svenska att

angränsandeundviker byggahuvudmänandra att ut resurser
princip begrän-i bordeansåg det kommunalaoch ansvaretatt

kompetensområdet.kommunalatill detsas
ansvarsfördel-framför alltpropositionen kommenterasI

krimi-sjukvården respektivesocialtjänsten ochningen mellan

principenff..nalvården del 147 betonasA Det att ettoms.
någon ändring iinte innebärför kommunernayttersta ansvar

på respektiveuppgifter ligger huvud-fördelningen de somav
man.

ansvarsfördel-detaljerade förpropositionen reglersaknasI
sjukvården. Enligt proposi-socialtjänsten ochmellanningen

svårigheteri allmänhet inte någrationen det avgöramöter att
landstingskommunenvårdbehov skall tillgodosesett avom

ansågs gällasocialtjänsten.kommunalaeller den Dettaav
fall vårdbehov. tveksam-i flertalet Deäven sammansattav

i fråga fördelningkomma dennaheter kan an-omsom upp
överenskommelser mel-smidigast få sin lösningsågs genom

lan huvudmännen.
socialtjäns-ansvarsfördelningen mellanVad anförtssom om

iansågs också tillämpas generelltoch sjukvården kunnaten
socialtjänsten och andrafråga gränsdragningen mellanom

verksamhetsområden.

ansvarsfördelningen mellan socialtjäns-därefterVad gäller
propositionen delkriminalvården hänvisades ioch prop.ten

synpunkter på och kommunernas149 ff. till deA statenss.
behandlingsåtgärder inom kriminal-för vissakostnadsansvar

redovisat Brottsföre-särskild tillvården arbetsgruppensom
till principöverens-rådet. Vidare hänvisadesbyggande en

kom-Kriminalvårdsstyrelsen och Svenskakommelse mellan
klienter medi samband medmunförbundet ansvaret attom

kriminalvårdi34 1974203om anstalt med-stöd § lagenav
anstaltstiden vistas utanför anstalten.under Deträtt attges

förorda någonenligt propositionen ingen anledningfanns att
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ändring den ansvarsfördelning kommit till uttryck iav som
bl.a. den nämnda principöverenskommelsen. Samtidigt po-
ängterades de redovisade principerna inte innebar någonatt
begränsning klientens pårätt villkor gällerattav samma som
för andra få ekonomisk hjälp eller bistånd inom social-annat
tjänsten.

fråga socialtjänstensI för handikappade avsågsom ansvar
socialtjänstlagen utgöra klarläggande kommunernasett av
förstahandsansvar för handikappade. Kommunernas ansvar
konstaterades långtgående. Socialtjänstlagens åläggandevara
avsågs dock inte förändra de andra huvudmännens skyldighet

för åtgärder ankommer dem.att propositionenIsvara som
del 300A anfördes sålunda kommunerna inte skulleatts.

skyldiga vidta åtgärder landstingen ellerattvara statensom
på grund särskilda bestämmelser för. sådana fallIav svarar
ansågs kommunernas medföra skyldighetyttersta ansvar en
för dem till den andre huvudmannen förmedlaatt kunskap om
de behov kommunen skaffar sig kännedomsom om genom
sin aktiva, uppsökande socialtjänst.

kan finnasDet skäl kortfattatäven återge vissa uttalan-att
iden propositionen förslagetmed till hälso- och sjuk-ny

vårdslag 19818297.Iprop. denna uttalades hälso- ochatt
sjukvårdens vårdansvar i princip borde begränsas till att
omfatta sådana vårdbehov bedöms kräva insatsersom av
medicinskt utbildad personal eller sådan ipersonalav samar-
bete med personal med psykologisk kompetenst.ex. prop.

44. Samtidigt framhölls det i praktiken svårtatts. attvar
strikt tillämpa dessa avgränsningsprinciper, bl.a. grund av
kravet kontinuitet i behandling. förhållandetDet atten
principerna för gränsdragningen inte kunde exakt väg-ge en
ledning vilken vårdgivare i varje enskilt fall harom som
skyldighet för vårdbehovet tillgodoses fickatt dockattsvara
inte leda till människa viss situation inte fåratt denen en
vård hjälpeller hon behöver.

4.3 Gränsdragningen landstingetmot

Landstingets regleras främst i hälso- sjukvårdsla-ochansvar
omsorgslagen och elevhemslagen.gen,

Hälso- och sjukvårdslagen HSL reglerar landstingens
verksamhet för medicinskt förebygga, utreda och behandlaatt

13-01874
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sjukvårdenochMålet för hälso- ärskador.sjukdomar och en
befolkningen.för hela Ipå lika villkorvårdhälsa ochgod en
bedrivas såskallverksamhetenföreskrivs bl.a.lagen attatt

tidigare framgåttvård.på god Somuppfyller kravenden en
vårdbehovtilli princip begränsatvårdansvarlandstingetsär

personal ellerutbildadmedicinsktinsatserkräver avavsom
med psykolo-personalmedpersonal i samverkansådan t.ex.

gisk kompetens.
socialtjänstlagentill såvälpluslagOmsorgslagen OL är en
psykiskt utveck-desjukvårdlagen.hälso-och Den gersom
särskilda i lagentillvissa andra rättlingsstörda och personer

inte kanbehovetvillkor gällerangivna Som attomsorger.
kansärskildaBesluttillgodoses sätt.annat omsorgerom

Landstingen i dagförvaltningsbesvär. äröverklagas genom
enligt lagenkanomsorgsverksamhetenförhuvudmän men

överflyttamed kommunernakomma ansvaretöverens attom
dit.

rörelsehind-för vissaelevhem1965 136Enligt lagen om
rörelsehindrade ellerskallm.fl. elevhemslagenbarnrade

inackorderingbehöverhandikappade barnfysiskteljest som
fågrundskoleundervisningelleri förskolakunna deltaför att

landsting-erforderlig vårdelevhem ochinackordering på
bekostnad.ens

praxisRegeringsrättens4.3.1

i dis-oftast kommerfrågorPsykoterapin tillhör de uppsom
praxisDenkussionen kommunens yttersta somansvar.om

RÅRÅRÅ84 921991 ref581,263, 1987utvecklats not
fåttinte psykotera-olika orsakerenskilda,innebär att som av

inte kanförsorg ochsjukvårdshuvudmannens somgenom
biståndfå denmedel, kaninsatsen medbekosta somegna

6 socialtjänstlagen.stöd §med av
RÅ intressan-principelltref 92 det1991Rättsfallet är mest

målet åladesaktuelladärför utförligare. detrefereras Iochta
förkostnadsansvaretdistriktsnämnd i Stockholmsocial enen

behandlingstillfäl-3-5omfattadepsykoterapibehandling som
framgår t.f.målet bl.a.handlingarnaiilen veckan. Av att

mottagning, ditvid Serafens psykiatriskaöverläkaren mannen
anfört den nödvän-distriktsnämnden,hänvisats sociala attav

skälgenomföras där. Sombehandlingen inte kundediga
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b1.a. praxis inte någonsin vidatt handengettangavs att en
mycket frekvent psykoterapi bör påutövas institutions-en
mottagning och det för del lämpade sigatt bättre attmannens
bli behandlad privatpraktiserande psykoterapeut. Man-av en

hade hänvisats till Psykoterapiinstituteti Stock-nen senare
holm, där inte heller ansåg sig ha skyldighetman att ta emot
honom för behandling. Klinikchefen anförde institutet inteatt

någothar totalansvar för befolkningen och dess åtagandeatt
bedriva utbildning och forskning inomatt psykoterapiom-

rådet har betydelse vid urvalet de sökandestor kanav som
erhålla behandling. Ingen behandling vid institutet sker med
högre frekvens två gångerän i veckan.

Regeringsrätten konstaterade landstinget inteatt gett man-
den sjukvård vår kursivering i form psykoterapinen av som

behövde och anfördemannen

Oavsett anledningen härtill landstingets bristande resur--
eller vägran för kostnaderna åligger detattser svara -

under sådana omständigheter sociala distriktsnänmden att ge
mannen, inte med medel kan bekosta behand-som egna
lingen, bistånd för den skall kunna genomföras.att Anser
nämnden landstinget böratt över har nämndenta ansvaret,
möjlighet frågan med företrädare för landstinget.att ta upp

sociala distriktsnämndenDen ansågs i detta fall skyldigvara
för sjukvårdinsats däratt behovet insatsen intesvara en av

tillfällig natur.avvar
detI avgjorda psykoterapimålet mål 2659.1991senast nr

ansåg Regeringsrätten kommunen inte skyldigatt att utgevar
bistånd i form psykoterapi. detta fallI hade landstingetav
inte den enskildevägrat behandling saknat attmen resurser
omgående lämna den erforderliga behandlingen. Mannen
hade därför placerats i kö varade ungefär år. Avetten som
utredningen i målet framgår inte haft omedelbartatt mannen
behov psykoterapi fördet hans psykiska hälsaattav men
varit angeläget behandlingen kunnat påbörjas såatt snart som
möjligt. Frågan gällde landstingskommunen, attom genom

behandling först efter viss tid, brustit i sina åliggandenge
enligt hälso- och sjukvårdslagen meddela god vård. Denatt
omständigheten det föreligger kösituationatt ansågs i sigen
inte medföra hälso- och sjukvårdslagensatt krav på god vård

åsidosatts.har En bedömning måste igöras varje enskilt fall.
Då inte befanns ha haft omedelbart behovmannen ett av
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biståndskyldigintepsykoterapi ansågs kommunen att gevara
3 socialtjänstlagen.enligt §sittpå grund yttersta ansvarav

det s.k.uppmärksamhetväckt ärmålEtt storannat som
akupunkturmå1etRÅ85 kvinnaMålet gällde234. somen

kiropraktiker för lindraakupunkturansåg sig behöva attav en
ansökanavslog hennesnickelallergi.svårartad Kommunenen

naturläkarebehandling hosmotiveringenbistånd med attom
behandlingSocialstyrelsen ochsanktioneradinte attavvar

kvinnans behov be-legitimerad läkare. Atthoskunde ske av
intesjukvården ansågsinomtillgodoseshandling kunde utrett

tillberättigadansågs därförRegeringsrätten. Hon varaav
akupunkturbehand-förkostnaderform hjälp medbistånd i av

lingen.
gränsdragningen landstingeti övrigt berörmålDe motsom

någonuppgifterför olikaansvarsfördelningengäller utan

koppling till detdirekt ansvaret.yttersta
RÅ sammanhangintresse i detta1990 ref 45målEtt av

eftervård påförfrågan kommunensgällde ettansvarom
efter sjukhus-gälldeMåletbehandlingshem. person somen

medicinsk vård ochför fortsattschizofreni begärtvård för att
behandlingshem. Sjuk-vissttillrehabilitering få komma ett

ekonomiskabristandevårdshuvudmannen åberopade resurser
behandlingshem.till andra Rege-hänvisade patientenoch

erbjödsjukvårdenbehandlingfann denringsrätten att som
vård.på godsjukvårdslagens krav Denhälso- ochuppfyllde

behandlingshempatientens önskemålomständigheten att om
förmedföra någon skyldighetansågs inteuppfylltsinte so-

önskade hem-bistånd till vård detlämnacialnämnden att
met.

Övriga ansvarsfördelningen mellan kommunenmål rör som
ansvarig förlandstingetsocialtjänsten ochansvarig för som

huvudmanutvecklingsstörda ochpsykiskttill somomsorger
för Särskolan.

uppgifter.för vissalandstingetsmål gällerFöljande ansvar
skyldig för kort-landstingetfall ansågsI attett svaravara

tidigast frånutanför enligt omsorgslagentidstillsyn hemmet
sådan tillsynfyller 13 år, dess-med den dag barnet näroch

RÅsocialtjänstlagen.enligtförinnan beretts kommunenav
1988 ref 3.

nittonåringförståndshandikappadansågsfallI annatett en
till vårdstörningar berättigadpsykosocialamed genomvara
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landstingets försorg enligt omsorgslagen den påtrots att unge
grund akut behov åtnjöt bistånd enligt socialtjänstlagen iav

RÅform boendei familjehem 1991 ref 5.av
psykisktEn utvecklingsstörd med behov vistelse påav

särskoleintemat ansågs inte berättigad till bistånd enligtvara
6 socialtjänstlagen,§ då hans behov kunde tillgodoses genom
landstinget enligt omsorgslagen och skollagen. Landstingets
skyldighet ansågs föreligga den direkta anledningentrots att
till vistelsen på intematet förebygga dålig socialattvar en

RÅutveckling för den utvecklingsstörde. 1991 ref 65.
Följande mål visar situationer i vilka kommunen förpliktats

bistånd till omfattas landstingetsatt utge personer som av
för särskildaansvar omsorger.

RÅ 1991 ref 25 Kommunen ansågs skyldig att utgevara
bistånd till psykiskt utvecklingsstörd vägrat atten person som

erbjudande särskilda dagligacceptera verk-ett om omsorger
samhet i dagcenter och korttidsvistelse utanför det hem-egna

enligtmet omsorgslagen. ytterligare hjälpDen mannen an-
sågs behöva avsåg omvårdnad och hjälp inom socialtjänstens
vanliga verksamhetsområde.

RÅ 1991 ref 101 Frågan gällde den särskildaom omsorg
enligt 4 5§ omsorgslagen utgörs boende isom av grupp-

förbostad inte kan bo i bostad innefattarvuxna som egen
hemutrustningi formäven personligt möblemang och inreav

lösöre. Domstolen ansåg det kommunens skyldighetatt var
bistånd för sådan utrustning.att utge

RÅSlutligen kan kommuneninämnas två mål 1989 refatt
RÅ49 och 1990 ref 117 skyldig sigansetts att tavara

kostnaderna för personlig vårdare till elever i särskolan.

4.3.2 Nuläget

gränsdragningsproblemDe funnits under 1980-talet harsom
framför allt gällt samhällets service och värd till äldre och
till fysiskamed eller psykiska funktionshinder.personer

Ädel-Vad gäller äldre och funktionshindrade harpersoner
reformen lagt grunden för klarare ansvarsfördelning mel-en
lan kommuner och landsting. innehållet iFör reformen har
tidigare redogjorts i avsnitt 2.5.

Riksdagen fattade i juni 1991 beslut den ekonomiskaom
Ädelreformen.reglering följde Regleringen innebarsom av
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landstingen till kommu-fördes från20,3 mdkrtotalt överatt
statligtsamtidigt utökatbeslutadeRiksdagen ettomnerna.

funktions-till äldre ochför insatserstöd till kommunerna
femårspe-5,5 mdkr undermedlen totalthindrade. Av en-

till byggandeStimulansbidragriod 2 mdkr utges somavses-
utveck-åldersdemens ochgruppbostäder för medpersonerav

psykiskt sjuka.handikappade ochlingsstöming fysisktsamt
nybyggnad äldrebostädersjukhemombyggnadFör samt avav

l mdkr.avsattes
Socialstyrel-1991Regeringen beslutade i september att ge

Ädelrefor-fem år följa och utvärderai uppdrag underattsen
i med Boverketingår bl.a. samarbeteuppdragetI attmen.

boendeformergäller särskildabeskriva utvecklingen detnär
stimulansbidragen. börutnyttjandetfölja Detsamt avupp

1991 16Betalningsansvarsutredningen Sockså tilläggas att
effekterna detuppgift följa tillämpningen ochhar i att av

sjukvården.betalningsansvaret inom hälso- ochkommunala I
utform-föreslå förändringariingår vid behovuppdraget att

betalningsansvar.ningen medsystemetav
nyli-regeringenförslag till rättighetslag LSSDet somny

199293 159 kommerfram för riksdagenlagt prop. attgen
ansvarsfördelningenförtydligandeninnebära ytterligare av

beträffarlandsting framför allt vadmellan kommuner och
Även Psykiatriut-utvecklingsstörda personer.omsorgema om

för närvarande199273,redningens förslag SOU re-som
innehåller förslag i syfte klarläggamissbehandlas, att an-

landsting.svarsförhållandena mellan kommuner och
serviceproposition 1992931159 stöd ochRegeringens om

Psykiatriutredningenvissa funktionshindradehar -liksomtill
i avsnitt 1.4.översiktligt behandlats-

Psykiatriutred-tilläggasi detta sammanhangbörDet att
psykisktutsträckning berört vårdenningen i viss även av

Viss information lämnas bl.a. iungdomar.störda barn och
19923 Psykiat-utredningens delbetänkanden SOUett av -

probleminventering socialtjänstensriutredningens per-ur
enkätundersökningfrånspektiv innehåller resultat ensom-

utläsas mångatill betänkandet kan bl.a.kommunerna. Av att
missnöjda med160 besvarat enkätende kommuner ärav som

för psykiskt störda barn och ungdomar.landstingens insatser
barn-särskilt gränsdragningen mellan denProblemen gäller

landstingenspsykiatriska mottagningen på sjukhus, BUP,
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behandlingshem och socialtjänsten. tillDe delstoranses
sammanhänga med den åldersgräns på 18 år tillämpassom
för barn-avgränsa och ungdomspsykiatrinatt från vuxenpsy-
kiatrin. Kommunerna gällandegör många ungdomar iatt
åldrarna kring 18 år i dag lämnas det stöd de be-utan som
höver. Detta främst bero på de vuxenpsykiatriskaattanses
klinikerna i utsträckning saknar den specialistkompetensstor

behövs för bearbeta ungdomarnas psykiskaatt problemsom
och de samtidigt avvisas från påatt BUP grund ålders-av

Följdengränsen. har blivit kommunerna ofta går in ochatt
betalar vård specialiserade familjehem eller småsom ges av
privata institutioner.

övrigtI framkommer samarbetet mellan socialtjänstenatt
och iBUP de flesta kommuner fungerar bra.

4.3.3 Framtiden

tidigareSom framgått i avsnitt 1.4 utreds hälso- och sjukvår-
förden närvarande två statliga utredningar. Denav ut-ena

redningen 2000HSU 199204S skall bl.a. hurpröva- -
gråzoner mellan olika verksamheter kan undvikas och hur
awägningen mellan olika delar hälso- sjukvårdenoch ochav
kommunernas verksamheter skall ske. Utredningen skall av-

sittsluta arbete år 1994.senast
andraDen utredningen, den s.k. Prioriteringskommittén

199202,S skall bl.a. diskutera vad bör hälso-som vara
sjukvårdensoch framtida ansvarsområde. I uppdraget ingår

del lyfta fram grundläggande etiskaatt principersom en som
kan vägledning och ligga till förgrund diskussioneröppnage

prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Arbetet skallom
sini helhet avslutat den 31 december 1994.senastvara

dettaInom område pågår också försöksverksamhet med
kommunalt Övertagande primärvården i vissa län, påav som
sikt kan värdefulla erfarenheter ändrad ansvarsför-ge av en
delning mellan kommuner och landsting.

4.4 Gränsdragningen kriminalvårdenmot

Kriminalvârdslagstiftningen vilar i allt väsentligt princi-
normalisering och närhet slogs fastperna om som genom

1974 års kriminalvårdsreform. Normaliseringsprincipen inne-
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stårellerkriminalvårdsanstaltpåintagenbär den äratt som
tillfrivården har rättinomövervakningunder sam-samma

andra.alla Dettavårdinsatserochstödåtgärderhällets som
primärt harmyndigheterkriminalvårdensandrabetyder änatt

anskaffningellersjukvårdochhälso-för t.ex. avett ansvar
klienter.kriminalvårdens Personertillbostadocharbete som

frigång frånhaft s.k.frigivna ellervillkorligtvarithar en
tillberättigadesålundakriminalvårdsanstalt har ansetts vara

RÅ83RÅ84 och232 III,socialtjänstenfrånbistånd

279.
möjligadömde i störstainnebär denNärhetsprincipen att

placeradfrigivningen skallinförutsträckning envara
sin hemort.i närhetenanstalt av

anstalt finnskriminalvårdibestämmelsernaDe närmare om
anstalt KvaL. Därkriminalvård i1974203i lagen om

såutformasskallkriminalvårdeni anstalt attföreskrivs att
skadligafrämjas ochsamhälletanpassning iintagnesden

Målsättningen ärmotverkas.frihetsberövandet attföljder av
konkreta åt-inriktasfrån början skallanstaltsvården redan
utanförför tillvaronintagnedenförberedergärder an-som

påkravetskedetta kanutsträckningi denstalten attutan
utvecklingenår harUndereftersätts.samhällsskydd senare

vidinriktningverksamhetensspecialiseringökadgått mot av
förTill grundlokalanstalterna.riksanstalternasåväl som

differentieringökadbl.a. de kravutveckling liggerdenna
år.underuttalatstatsmakternade intagna senaresomav

narkotika-inriktatsfrämsthittillsSpecialiseringen har
harHIVAIDS-problemetanledningMedmissbrukama. av

kriminalvårdeninomsatsningargjortsårunder storasenare
narkotikamissbrukaremotiveraochfånga attför un-att upp

riks- ochVid 25-talbehandling.sig adekvatderkasta ett
och be-motivations-särskildafinnslokalanstalter numera
för in-avdelningarsärskildaliksomhandlingsavdelningar
platsersådananarkotika. Antaletmissbrukarintetagna som

påbedrivs300.tillnärvarande drygt Dessutomföruppskattas
narkotika-blandverksamhetuppsökandemånga häkten en

kriminalvårdeninomvidtasåtgärdermissbrukama. De som
§-place-stånd 34utsträckning få tilltill i ökadsyftar bl.a. att

fri-vidbehandlingsprogrambehandlingshem ellerpåringar
givningen.
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4.4.1 34 §-placeringar

Personer intagna påär kriminalvårdsanstalt kan,som om
särskilda föreligger,skäl i rehabiliteringssyfte få vistas utan-
för anstalt under verkställighetstiden. Bestämmelser dettaom
finns i 34 § KvaL.

Är den intagne långtidsdömd två år eller mer skall Krimi-
nalvårdsnämnden beslut 34 §-vistelse. övriga fallIta om en
beslutar de lokala övervakningsnämndema.

Möjligheten till vistelse utanför anstalt är avsedd tillföraatt
anstaltsvården betydligt vidgade möjligheter för planmäs-en
sig rehabiliteringsverksamhet. normalfalletI skall 34en
placering fortsätta efter verkställighetstidensäven slut. Den
principöverenskommelse år 1974 träffats Krimi-mellansom
nalvårdsstyrelsen och Svenska kommunförbundeti fråga om
34 §-placeringar innebär kostnadsansvaret ligger kvar hosatt
kriminalvården under hela verkställighetstiden. Vid dagen för
frigivningen eller den villkorliga frigivningen övergår kost-
nadsansvaret till kommunen.

Kriminalvårdsstyrelsen har under år publicerat flerasenare
utvecklingen 34 §-institutet.rapporter Den senasteom av

artikelnr 4444 från juni 1992 gäller samtligarapporten
påbörjade vistelser under budgetåret 199091 och har bl.a.
utgjort underlag för Kriminalvårdsstyrelsens fördjupade an-
slagsframställan för budgetåren 199394-l99596.Rapporten

påbygger enkätundersökning till samtliga kriminalvårds-en
anstalter innehålleroch både uppföljning och framtids-en en
analys.

visarRapporten antalet placeringar för första gångenatt
minskat sedan 34 §-institutet infördes år 1974. Under bud-
getåret 199091 påbörjades sammanlagt 839 placeringar,
jämfört med 900 placeringar budgetåret 198889. Ica genom-
snitt vistades ungefär intagna145 varje dag utanför anstalt
enligt 34 § KvaL. Detta antal ungefär slutnamotsvarar tre
lokalanstalter. Fördelningen mellan olika placeringsaltemativ
har i varit oförändrad sedan mitten 80-talet.stort sett av
Ungefär 75 vistelsema behandlingshem ochprocent av avser
15-20 familjehem. finnsDärutöver vissa andra place-procent
ringsaltemativ.

34Att §-institutet för första gången minskat i omfattning
kan enligt Kriminalvårdsstyrelsen i huvudsak hänföras till
faktorer hänger med kommunernas ansträngdasom samman
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ansvarsförbin-få fram beslutSvårighetemaekonomi. att om
uppfattas Kri-efter frigivningenför vårdkostnadendelser av

problemeti medarbetetminalvårdsstyrelsen det störstasom
tillämpningen detproblem gäller34 §-vistelser. Andra av

inflytandekommunernas ökadeochs.k. vistelsebegreppet
placeringsaltemativ.valetöver av

ytterliga-placeringar minskadeantaletkan tilläggasDet att
710199192. genomfördes endastbudgetåret Dåunderre

20minskning med drygtplaceringar. ärDetta procenten
198889.budgetåretjämfört med

4.4.2 Kontraktsvård

utvidgats till omfattapåföljdssystemetår harUnder attsenare
med kommunerna.åtgärder berör samarbetetandraäven som

kontraktsvården.Dit hör

skyddstillsyn i form kontrakts-tillMöjligheten dömaatt av
1988. Kontraktsvården skalljanuarivård infördes den 1

fängelsestraff huvud-ersättning föranvändaskunna som en
ibrottsligheten har sin grund alko-i sådana fall dåsakligen

förutsättning för kontrakts-narkotikamissbruk.hol- eller En
behandlingundergågärningsmannen bereddvård ärär attatt

behandlings-domstolen fastställdenligt särskild och aven
skulle skallfängelsestraff ha dömtsplan. Det utsom annars

i domen.anges
34principöverenskommelsentidigare nämndaDen om

vid kontraktsvård. Sedanplaceringar tillämpas analogt starten
till kontraktsvård.370 årligen dömts Atthar ca personer

fått genomslag beror enligtkontraktsvården inte har större
både ansträngdaKriminalvårdsstyrelsen kommunernas

narkotikamissbrukareöppenvården förekonomi och äratt
enskilde kani många kommuner. dendåligt utbyggd För

kontraktsvård ifrågan fängelse ellerinnebäradetta att om
praktiken kommunen.avgörs av

4.4.3 Framtiden

kommeri fråga för 34 §-placering utgörsDe som enpersoner
mångårigmissbrukarei till del meddag stor grava enav

påföljder översti-problematik. Majoriteten har tilldömts som
Kriminalvårdsstyrelsens6 månader. finns enligtDetger
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bedömning skäl och utvidgaompröva målgruppen föratt
Även34 §-vistelser. andra intagna bör enligtgrupper av

styrelsen kunna motiveras för adekvat vård och behandling.
Som exempel nämns med stark kriminell identifiering,unga
psykiskt störda, spelberoende och dömda förärpersoner som
sexual- och våldsbrott.

Skall 34 §-institutet kunna utvecklas efter målde och rikt-
linjer lagts fast regering och riksdag måste desom av pro-
blem finns i samarbetet med kommunerna lösas.som

Kriminalvårdsstyrelsen har i sin från juni 1992rapport
artikelnr 4444 pekat på flera alternativa framkomstvägar.
Ett tänkbart alternativ kan enligt styrelsen att statenvara
innehåller del statsbidragen till kommunerna och samti-en av
digt befriar kommunerna från kostnadsansvaret. Alternativt
skulle kommunen i efterhand fä del det innehällna stats-av
bidraget redovisa sina kostnader för 34 §-vården.attgenom
En möjlighet förs fram kan återgång tillannan som vara en
riktade statsbidrag till delar missbrukarvärden.av

För närvarande arbetar två kommittéer med frågor ärsom
betydelse för den framtida kriminalvårdsverksamhe-storav

ten.
Den utredningen, den s.k. Fängelseutredningen JUena

199206, skall göra genomgripande översyn de prin-en av
ciper och det regelverk lades fast 1974 års krimi-som genom
nalvårdsreform. Kommitténs huvuduppgift är övervägaatt
vilka princper för anstaltsplacering bör tillämpas i fram-som
tiden och regelverket till dessa.att Intressetanpassa attav
hålla anstalterna narkotikafria skall därvid särskild upp-
märksammas.

direktivenI några områden kommittén särskiltanges som
bör behandla. Kommittén skall bl.a. göra samlad bedöm-en
ning utvecklingen under år i fråga tillämpning-av senare om

normaliserings- och närhetsprincipen övervägaen av samt
behoven frångöra dessa principer. Kommitténsatt avstegav
överväganden i fråga möjligheterna tillämpa normali-attom
seringsprincipen bör bl.a. bakgrundgöras utveckling-mot av

inom socialtjänsten och den allmänna hälso- och sjukvår-en
den. Till kommitténs uppgifter hör också bedöm-göraatt en
ning hur s.k. 34 §-vistelser bör utnyttjas i framtiden.av
Kommitténs arbete skall avslutat den 1 juli 1993.senastvara

Den andra utredningen, den s.k. Straffsystemkommittén
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straffrättsliga på-deti uppdrag199207, har överJ U att se
ingåruppdragetuppbyggnad.innehåll och Iföljdssystemets

perspektiv böri längretill vadfram förslaglägga ettatt som
Kommittén skallfängelsestraff.frigivning frånförgälla

frigivning skallVillkorligmeddärvid pröva systemetom
övrigtutformat.falli så bör Ibehållas och hur detta vara
vida-möjligheternakommittén bl.a.skall överväga att

fangelsetraff.olika alternativ tillanvändningenreutveckla av
förutsätt-ingår bl.a. prövadel uppdragetdennaI att omav

ikontraktsvård behöver ändrastillför dömaningarna att
föreredovisa sina förslagKommittén skallnågot avseende.

1994.årutgången av

InvandrarverketGränsdragningen4.5 mot

förekonomisktövergripandeharStaten mottagan-ett ansvar
övrigt delatiflyktingar. ärasylsökande och Ansvaretdet av

statliginvandrarverk äroch kommun. Statensmellan stat
driver utred-Invandrarverketmottagandet.huvudman för

asylsökande och skallförförläggningarningsslussar och
mottagandemed kommunernaträffa överenskommelser om

flyktingar.av

4.5.1 Asylsökande

ibistånd regleras lagentill ekonomisktasylsökandes rättEn
förordning-m.fl.bistånd asylsökande1988 153 samtom

m.fl. asylsökan-bistånd asylsökande1988 156 Enomen
bistånd hantillde har rätt om

förläggningvistas på-
anvisats plats Invand-hanvistats i kommun där aven-

rarverket
kommuni hantillfälligt ivistas väntan att an-en-

förläggning i kommunpå ellervisas plats annanenen
eller

familjeanlmyt-har starki hanvistas kommun somen-
vistassynnerliga skälning andratill eller att

dagbidragkostnadsfri bostad,i formBistånd lämnaskan av
särskilt bidrag.och
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Regeringsrättens praxis

bistånd till asylsökande harförVad gäller kommunens ansvar
bistånd enligt asyl-Regeringsrätten medansett att systemet

behovi tillgodoser den asylsökandesbiständslagen allmänhet
Från regel gjorts vissasocialtjänstlagen. denna harenligt

familjeanknytningenskilde haft starkdenundantag när en
synnerliga vistas i kommunen.eller andra skäl att

innan asylbiståndslagen träd-praxis fast redanslogsDenna
kraft.ide

RÅ förhållanden före införandet1987 ref 12, avsågI som
m.fl.1987 153 bistånd asylsökandelagen pröva-omav

enligt 6bistånd §frågan asylsökandes behovdes om en av
han till-kunde tillgodosettsocialtjänstlagen attgenomanses

statlig utredningsförläggning.handahölls plats på Rege-en
ansåg, hänvisning bl.a. till den asylsökandesringsrätten med

familjeanknytning till äldre20 år, hansålder han att envar
värdefullt denutgjort så stöd underoch hennes ettsyster man

socialnämn-frågan uppehållstillstånd prövadestid attsom om
placering i för-bort beakta familjeanknytningen.den En en

långt från ansågs inte tillgodose den asylsö-läggning systern
kandes särskilda behov.

RÅ måleträttsfallet 1989 ref 123 blev utgången iI en an-
Målet gällde chilensk medborgare ansöktenan. som omen

två veckorasyl anlände till Göteborg.dag han Drygtsamma
slussförläggningefter ankomsten placerades mannen en

för sinutanför Nässjö. återvände till Göteborg där hanHan
dagbidrag enligt asylbiståndslagen.vistelse ansökte Man-om

för inte kunnapsykiska problem skälåberopade attsomnen
ansågs emellertid inte havistas på förläggningen. Mannen

vistas i Regeringsrättenhaft särskilda skäl Göteborg.att
därför bifall.lämnade besvär utanmannens

RÅRättsfallet 1991 ref 30 gällde asylsökande,en som
påtillsammans och barn anvisats platsmed hustru tre en

iförläggning. Familjen valde i stället bo kvarstatlig att en
där hustruns föräldrar och syskon bosatta.kommun Rättvar

Regeringsrätten inte enligt sigtill bistånd förelåg enligt vare
social-2 asylbiståndslagen eller enligt 6§ första stycket 4 §

tjänstlagen.
RÅ beviljats1991 ref 41 ansågs asylsökande,I somen

för tillståndetuppehållstillstånd, tiden efter detpermanent att
bistånd enligt 6beviljats inte ha fått sitt behov § SoLav
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tillgodosett erbjudande plats statlig förlägg-genom av en
ning.

4.5.2 Flyktingar

flykting placerats iEn kommun har till social-rättsom en
bidrag under förutsättningar gäller övriga invåna-samma som

i landet. Från den 1 januari 1991 utgår schablonersätt-re en
ning till kommuner flyktingar. Ersättningen ärtar emotsom
avsedd intetäcka bara socialbidrag kostnaderävenatt utan
för svenskundervisning.

Som tidigare framgått i avsnitt 1.4 har kommunemai en ny
lag möjlighet fr.o.m. den 1 januari 1993 beviljagetts att
introduktionsersättningi stället för socialbidrag till flyktingar
och andra omfattas det kommunala flyktingmottagan-som av
det. Jämfört med socialbidrag får introduktionsersättningen

starkare koppling till den enskildes deltagande i intro-etten
duktionsprogram.

Följer flyktingen inte den uppgjorda planen godtag-ett
bart får kommunensätt besluta introduktionsersättningatt
inte utgå.skall

beslutKommunens inte introduktionsersättning kanatt utge
den enskilde överklagas till länsrätten. Nivån introduk-av

tionsbidraget kan däremot inte överklagas. flyktingEn som
introduktionsbidraget inte skälig försörjningattanser ger en

har möjlighet söka kompletterande socialbidrag.att

4.5.3 Framtiden

tidigareSom framgått i avsnitt 1.4 har det nuvarande syste-
för mottagande asylsökande och flyktingar nyligenmet av
över särskild utredare. Utredarens förslagsetts redovi-av en

i betänkandet SOU 1992 133 Mottagandet asylsökan-sas av
de och flyktingar. föreslåsDär bl.a. kommunerna böratt
kunna delta i mottagandet asylsökande efter ungefärav sam-

principer i dag gäller för det kommunala flykting-ma som
mottagandet. enligtDet är utredaren önskvärt de asylsö-att
kande i ökad usträckning bor utanför förläggningar och deatt
efter förmåga försörjer sig sin familj.och Rätten arbetaatt
bör därför inträda omedelbart efter det ansökan asylatt om
gjorts.
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konflikter mellan bi-undvika eventuella lagenFör att om
socialtjänstlagen föreslås social-asylsökande ochstånd att

till biståndså framgårtjänstlagen ändras det klart rättattatt
föreligger för den har till bi-enligt lag intedenna rättsom

bistånd m.fl.stånd enligt lagen till asylsökande Irättom
gälla för asylsökan-övrigt socialtjänstlagens reglerbör även

de.
förförslag remissbehandlas närvarande.Utredarens

för arbetslivsinriktad4.6 Samhällets ansvar
rehabilitering

för arbetslivsin-l januari 1992 gäller reglerSedan den nya
försäkringrehabilitering i lagen allmän och arbets-riktad om

i för-milj bestämmelser lagen allmänGenom omnya
försäkrade fått lagstadgad tillsäkring AFL har den rätt

rehabilitering. på regeringens propositionReformen grundas
rehabiliteringsersättning19909l141 rehabilitering ochom

viktigt i samhällets satsning på denoch ledutgör ettm.m.
s.k. arbetslinjen.

viktigaste rehabiliteringsaktörerna arbetsgivarna,De år
försäkringskassoma Arbetsmarknadsverket. Socialtjänst-och

någonför åtgärder träder in först reha-närens ansvar annan
biliteringsaktör inte för enskilde ochhar denansvaret varar
till rehabiliteringsaktör skyldigdess är överatt taannan

framgår i regeringens proposi-uttalandenDettaansvaret. av
199091 141 rehabilitering och rehabiliteringsersätt-tion om

ning m.m.
några för olikaInledningsvis kommenteras vanliga begrepp

rehabiliteringsinsatser.typer av
formermedicinsk rehabilitering olika behand-Med avses av

syftar till återställa funktioner.ling grundläggandeattsom
för den medicinska rehabiliteringen åvilar hälso-Ansvaret

sjukvården.och

yrkesinriktade männi-rehabiliteringen vänder sig tillDen
medicinska, sociala liknande svårtskor eller skäl harsom av

erhålla behålla enskilda fallet må-och arbete. detI äratt ett
återinträde i eller stärkt ställning på arbetsmark-let arbete en

naden.
sociala rehabiliteringen åtgärderbestår service,Den av som

råd, upplysning och bistånd i personliga angelägenheter.
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Kommunernas för den sociala rehabiliteringen följeransvar
socialtjänstlagen.av

Om målen för medicinsk och yrkesinriktad rehabilitering är
klara och tydliga och kan beskrivas bättre hälsa respekti-som

återinträde i arbete kan målen för den sociala rehabilite-ve
ringen variera. Målet kan i det enskilda fallet handatt tavara

sitt barn på bättre minskasätt, beroendet alko-ett attom av
hol eller narkotika, bryta social isolering, återgå tillatt att
arbete eller flera dessa mål i kombination. därförDet ärav
inte vidare givet vad social rehabiliteringär ochutan som
vad kommunernasär och socialtjänstenssom ansvar.

Bestämmelserna yrkesinriktad rehabilitering gäller allaom
inskrivna hosär allmänna försäkringskassor. Allasom svens-

ka och utländska medborgare 16 åröver bosatta iärsom
riket inskrivna i försäkringskassaär och omfattas därmed av
bestämmelserna rehabilitering och den ansvarsfördelningom

där borde såledesDet inte finnas någonsom anges. grupp
saknar rehabiliteringsaktör. oklarheter i ansvarsfördel-som

ningen gäller i första hand de s.k. restarbetslösa obero-som
ende konjunkturläget har svårt få arbete och oftaattav som
har inre arbetshinder såsom dåligt självförtroende, språksvå-
righeter, psykiska störningar, överkonsumtion alkohol,av
narkotika eller läkemedel, svåra relationsproblem Manetc.
brukar här tala människor har psykosociala arbets-om som
hinder eller arbetslösaär socialmedicinska skäl.som av
Många i den här uppbär socialbidrag eller har bådegruppen
socialbidrag och bidrag såsom sjukpenning, utbild-annat
ningsbidrag eller kontant arbetsmarknadsstöd KAS.

4.6.1 Försäkringskassorna

Försäkringskassoma har reformen fått det övergripan-genom
de samordningsansvaret och skall i denna roll bevaka att
behovet rehabilitering klarläggs och erforderliga reha-attav
biliteringsåtgärder kommer tillstånd för enskilda individer.

Försäkringskassorna kan köpa rehabiliteringsåtgärder, dock
inte sjukvård, för enskilda individer. dettaFör ändamål dis-

kassoma 700över mkr för budgetåret 9293. Försäk-ponerar
ringskassorna kan också träffa avtal med länsarbetsnämnder-

vissa skall för arbetslösa långtids-att avsättasna om resurser
sjuka.
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Vidare har i Dagmaruppgörelsen mellan sjuk-ochstaten
vårdshuvudmannen särskilda förmedel ökadavsatts sats-en
ning rehabiliterings- och behandlingsinsatser inom hälso-
och sjukvården. Beloppet uppgick år 1992 till 485 mkr. För-
säkringskassan och sjukvårdshuvudmannen träffar varje år
avtal hur skall fördelas. Därigenom kan försäk-om pengarna
ringskassan påverka utbudet sjukvård generellt för helaav
landstinget.

Enskilda deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering kansom
försäkringskassan få rehabiliteringsersättning. Ersätt-genom

ningen består rehabiliteringspenning och särskilt bidrag.av

4.6.2 Arbetsmarknadsverket

Sedan budgetåret 9192 har arbetsförmedlingarna frihetstörre
disponera sina efter lokala förhållanden tidiga-änatt resurser
Förmedlingarna självakan bestämma hur tilldelade medelre.

skall fördelas mellan arbetsmarknadsutbildning,t.ex. ung-
domspraktik, beredskapsarbeten och rekryteringsstöd. Däre-

kan de medel till arbetshandikappademot avsatts t.ex.som
lönebidrag, arbetsbiträde, arbetshjälpmedel och platser på
Samhall inte omdisponeras till andra ändamål.

ArbetsmarknadsverketInom definieras arbetshandikappade
på grund funktionsnedsättningarär isom personer som av

behov särskilda väglednings- och rehabiliteringsinsatserav
eller inte kan placeras de arbetmarknadspolitiskautan attsom
åtgärder, förbehållna sökandeär med arbetshandikappsom
vidtas. Om funktionsnedsättningen inte påverkar arbetsut-
budet och inte heller i övrigt betydelse för de arbets-är av
uppgifter aktuella räknas den sökande inteärsom som ar-
betshandikappad.

handikappade klassificerasDe i åtta olika De tregrupper.
i 1992största september de rörelsehindrade,grupperna var

de med övriga somatiska handikapp och de socialmedicinskt
handikappade.

4.6.3 Ansvaret för arbetslösa personer

Försäkringskassan har samordningsansvar för inskrivnaalla i
försäkringskassan. deFör saknar anställning skall kas-som

Åtgärdernatill behovet rehabilitering utreds.attsan se av
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bekostas Arbetsmarknadsverket. praktiken stårdock Iav
utanför inte sjuk-flera uppbärDesystemet.grupper som

penning, förtidspension sjukbidrag ändåeller harmen som
arbetshandikappsvårigheter få arbete på grund iäratt av

inte försäkringskassan. finns ocksåallmänhet kända Detav
människor sjuka anlita sjukvården delär utan att t.ex.som en
psykiskt sjuka missbrukare. initiativ skall föroch Om tas

form rehabiliteringsutredningdessa i får dengrupper av en
enskilde själv myndighet socialtjänsteneller t.ex.annan
aktualisera frågan.

1992de i september anmäldaAv personer som var som
kvarstående på arbetsförmedlingenarbetssökande beräknades

10 66 000 arbetshandikappade.ca personerprocentca vara
Utanför O-klassadestår också de s.k. inte ärsystemet som

kända försäkringskassan i sjukdom.samband med Deav
lämnar aldrig in läkarintyg, eftersom de ändå inte får sjuk-
penning. många fall söker inte heller arbetsförmedling-deI

alltså långtidssjuka arbetshandikappadekan ochDeen. vara
någon initiativ till rehabiliteringinsatser inteutan att tar om

socialtjänsten det i samband socialbidragsutgivning.medgör
O-klassade i åldrarna 20-64 år iGruppen decembervar

1991 drygt 500 000 10motsvaradeDe procentpersoner. ca
hela försäkrade åldersgruppen 20-64den år. dessaAvav var

60 förtidspensionärer heltid. övrigtnästan I rörprocent
det sig bl.a. ungdomar inte fått sitt första arbe-ännuom som

invandrare inte etablerats på arbetsmarknadenännute, som
och O-klassats för de inte aktivt söker arbeteattpersoner som

psykiskt missbrukare. O-klassadestörda och Antalett.ex.
kommer sannolikt öka på alltflergrund ungdomaratt attav

sjukpenninggrundandeinkomst.saknar
Gränsen mellan sjukdom föranleder arbetshinderar-som

betsoförmåga givetvisoch hälsa inte alldeles klar. Allaär

sjuka inte sjukvård.söker Två befinnerärsom grupper som
isig gränslandet psykiskt sjuka och missbrukare läke-är av

Ävenmedel, narkotika och alkohol. de faller utanför sys-
och i många fall hänvisade till socialtjänstenärtemet som

rehabiliteringsaktör.enda
regeringskanslietInom genomförs för närvarande över-en
det samlade ersättningssystemet för undersökaattsyn av om

det innehåller hinder för genomförande arbetslinjen. Arbe-av
beräknas avslutat under våren 1993.tet vara
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ibör detta sammanhangDet riksdagen fattatnämnas haratt
beslut lokal försöksverksamhet finansiellmed samordningom
mellan socialförsäkring och sjukvårdhälso- och prop.
199192105, bet. l99192SfUl7, rskr. 199l92347. För-
söksverksamheten bygger på tvåpartssamverkan och regleras

1992863lag försöksverksamhetlokal med ñ-genom om
nansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso- och
sjukvård. Försöket geografisktär till Malmöhusavgränsat
län Hörby ochHöör, Eslövs kommuner, Gävleborgs län
Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner, Västmanlands

Köpings,län Arboga och kommuner,Kungsörs Söderman-
lands län Eskilstuna Nyköpingsoch kommuner Got-samt

Riksdagenslands län. beslut innebär sjukvårdshuvudman-att
och försäkringskassan tillsammans fär möjlighet attnen an-

vända del sjukförsäkringsmedlen flexibelt. Genomen av mer
använda till vård aktivoch rehabilitering i ställetatt pengar

för till passiv sjukskrivning hoppas samtidigt kunnaman
begränsa kostnadsökningar inom sjukförsäkringen och öka
människors välfärd. Försöksverksamheten startade den 1
januari 1993 och skall pågå år.under tre

Sedan flera kommuner, bl.a. Stenungsunds kommuni Göte-
borgs och Bohus län, till regeringen framfört önskemål om

få delta i den beskrivna försöksverksamheten haratt ovan
inom Socialdepartementet påbörjats arbete syftar tillett som

klargöra bl.a. juridiska och organisatoriska förutsättningaratt
för finansiell trepartssamverkan mellan hälso- och sjukvård,
socialförsäkring och socialtjänst. kan därför inteDet uteslu-

försöksverksamheten på sikt kommer beröraävenatttas att
olika delar socialtjänstens verksamhet.av

Våra4.7 överväganden förslagoch

oklarheter finnsDe i ansvarsfördelningen mellan social-som
tjänsten och andra huvudmän gäller enligt vår bedömning
framför allt avgränsningen landstingets verksamhet förmot
människor psykiskamed problem och störningar. Psykiatriut-
redningen har nyligen lagt omfattande förslag hurett om

för långvarigtde psykiskt sjuka i framtiden skallansvaret
fördelas mellan kommuner och landsting. Utredningens slut-
betänkande remissbehandlas för närvarande. Enligt proposi-
tion 199293 lO0,bil. kommer regeringen läggaattsenare
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till riksdagen. Vifram förslag den psykiatriska vårdenom
till denna fråga.därför ingen anledning här behandlaattser

psykisktFrågor gäller huvudmannens för stördaansvarsom
olika formeroch för barn och ungdomar medmissbrukare av

psykosociala störningar dock delvis behandlatshar bara av
Psykiatriutredningen därför analyseras vidare.och behöver

förFrågor socialtjänstens insatser barn ochrör utsattasom
behandlas i vårt huvudbetänkande. Viungdomar kommer att

också anledning återkomma till vårdenha dekan att av psy-
kiskt missbrukama. beror på hur Psykiatriutred-störda Det

förslag remissinstansema och i vilkenningens tas emot av
utsträckning frågan Alkoholpolitiskakommer behandlasatt av
kommissionen.

Vi inte funnit några oklara mellan kom-har ansvarsgränser
kriminalvården.och principöverenskommelseDenmunerna

tillämpas i fråga 34 §-placeringar kontrakts-s.k. ochsom om
vård inom kriminalvården vållat problem i denhar dock

enligt vårpraktiska tillämpningen. Problemen sammanhänger
bedömning inte otydliga med kom-med ansvarsgränser utan

prioriteringar inom vården missbrukare. Vimunernas av
återkommer till detta.strax

Vi har inte heller funnit några problem istörre ansvars-
fördelningen mellan gälleroch kommunerna vad mot-staten
tagandet asylsökande och flyktingar. detta områdeInomav
pågår för omfattande reformarbete på siktnärvarande ett som

leda till ändrade förutsättningar i flera olika avseenden.kan
ansvarsfördelning nyligen fast i frågalagtsDen som om

insatsersamhällets för arbetslivsinriktad rehabilitering inne-

arbetsgivarna,bär försäkringskassoma och Arbetsmark-att
nadsverket tillsammans har för enskildesdenansvaret att

arbetslivsinriktadbehov rehabilitering tillgodoses. Det ärav
i viss mån ioklart hur socialtjänsten bör medverka detta

Viarbete. det naturligt försäkringskassansattser som nya
roll skapar osäkerhet inom socialtjänsten tidoch detatt tar

hitta vårtsamverkansformer. Vi skall i huvudbetänk-att nya
behandla frågan socialtjänstens framtida inriktningande om

och organisation och får i det anledningsammanhanget att
återkomma till frågor uppgiftsfördelningen mellanrörsom
socialtjänsten, försåkringskassoma och arbetsmarknadsmyn-
dighetema.

slutligenVad gäller kriminalvårdensamverkan mellan och
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på utveckling skett isocialtjänsten vi med den somoroser
kontrakts-medverkan i arbetet medfråga kommunernasom

frågan fängelse eller kon-34 §-placeringar.vård och Att om
socialtjänstens möjlighetertraktsvård så beroendeär attav

vår bedömningansvarsförbindelse enligtställa med ärenupp
genomföra 34otillfredsställande. Möjligheterna kunnaatt

enskildeinte bara för denplaceringar betydelseär storav
samhällsekonomisk råder förockså från synpunkt. Detutan

platsbrist vid kriminalvårdens anstalter.närvarande stor
befintliga minskar behovetanlita redanGenom att resurser av

visat flestaErfarenheten har dessutom deanstalter. attnya
oftautanför med stöd 34 §placeras anstalt KvaLavsom

villkorliga frigivning-placeringen vid dagen för denavbryter
för fåtid därefter. arbete läggskorteller Det attsom neren

rim-ansvarsförbindelse står ofta inte ifram beslutett enom
ikomma fråga.lig proportion till de kostnader kansom

kriminalvården kunnaskäl sålunda för börFlera talar att
kontraktsvärd 34 §-placeringarföranstalta och utan attom

ekonomiska ochberoende kommunernas resurservara av
bedömningar. denna bakgrundkan övervägasDet mot om

slå fast principer för kostnadsfördel-i dessa fall bör nyaman
tidigare redovisatsoch kommun.ningen mellan Somstat

flera möjliga framkomstvä-anvisar Kriminalvårdsstyrelsen
förnärvarande saknas dock underlag bedömaFör attgar.

förslagen. Vi därför inte be-konsekvenserna de olika ärav
vår mening inteförorda något dem. Enligtredda att gerav

för ytterligare utredningvåra direktivheller utrymme en av
framfört till Fängel-tanke på frågans vikt harfrågan. Med

seutredningen frågan i dess arbete.böratt tas upp
övergår till konsekvenserna kommunensVi belysaatt avnu

i förvaltningsdomstolarnautslag harGenomyttersta ansvar.
kommunemai vissa fall fått bekosta långvariga psykotera-

behandling tillhöra lands-piinsatser och ansettsannan som
givetvis otillfredsställandetingets ansvarsområde. Detta är ur

måste varje huvud-kommunal synpunkt. Grundregeln attvara
ansvarsfördel-för sina uppgifter och denatttar ansvarman

efterlevs så långtmellan olika huvudmänning gällersom
möjligt.som

viktig prin-Psykoterapifrågan allt blivithar dömaattav en
bedömningcipfråga för kommunerna. Enligt vår den dockär

förbegränsad praktisk ekonomisk betydelse kommu-ochav
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i allmänhet.nerna
Stickprov från några landets kommuner viss in-av ger en

formation kommunernas kostnader för psykoterapi. Iom
Stockholm det sigrör 700 hushåll och årlig kostnadom ca en
på 15 1991.mkr beloppDetta knappt tvåmotsvararca pro-

kommunens kostnader för socialbidrag det aktuellacent av
året. tilläggaskanDet kostnaderna låg högrei slutet påatt
1980-talet 17ca mkr år 1989 kostnaderna minskatattmen
sedan kommunen skärpt sina regler.

Malmö har ingen statistik visar hur kostnadernastorasom
Göteborg hade under perioden januari oktober 1992-

psykoterapikostnaderi storleksordningen kost-procenten av
förnaden socialbidrag, då låg på 458 mkr.som

undersökningEn genomförts Kommunförbundetisom av
Värmlands visarlän 36 vid given tidpunkt åratt personer en
1992 erhöll bistånd i form psykoterapi. TrollhättanIav
50 000 invånare erhöll i oktober 1992 totalt sju personer
bistånd i form psykoterapi till ungefärlig årskostnad påav en
400 000 kronor. Detta belopp knapptmotsvarar procenten av
den totala socialbidragskostnaden.

Vi har inte genomfört några undersökningar som ger oss
underlag för överblicka de ekonomiska konsekvensernaatt av
kommunens för landet helhet. berorDetyttersta ansvar som
på kommunerna inte enkelt kan sammanställa uppgifteratt

kostnaderna för olika biståndsinsatser. För kunnaattom
lämna sådana uppgifter krävs i princip aktstudier i enskilda
ärenden. Såvitt vi känner till finns det inte heller några tidi-

undersökningar i årendeantal och kronor räknatgare som
belyser konsekvenserna kommunernas ytterstaav ansvar.

Vi befinner i skede med snabba samhällsförändring-ettoss
och krav på besparingar inom hela den offentligastoraar

sektorn. kostnadsskälAv har varje huvudman strävan atten
tillse det ansvarsområdet inte utvidgas. sådanatt Iegna en
utveckling regeln kommunensär sär-ytterstaom ansvar av
skilt betydelse för den enskilde. härigenomFörst skapasstor
garantier för den enskilde kan det stöd och den hjälpatt

han har krävarätt samhället.attsom av
Vi därför bestämmelsen kommunensatt ytterstaanser om

i 3 § socialtjänstlagen skall kvar i princip oför-ansvar vara
ändrad. enskildeDen bör förtroendemed kunna vända sig till
socialtjänsten i förvissning där har föratt ettom man ansvar
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hjälpa honom. viktiga inte blir avvisadhanDet äratt att utan
Ärhan alltid kan räkna med någon form hjälp. detatt av

oklart har i viss situation får den nöd-ansvaretvem som en
hjälpen inte fördröjasvändiga utebli eller tvister mellanav

olika huvudmän. enskilde får inte heller bli nödvän-Den utan
dig hjälp stårdet klart behovet skall tillgodosesäven attom

huvudman. Vilka åtgärder måste vidtas fårav en annan som
bestämmas med utgångspunkt från omständigheterna i det
enskilda fallet.

kan här inträffa inträffatoch har kommunenDet att- -
vidtar åtgärd hör hemma inom hälso- och sjukvårdenen som
och egentligen skulle ankommit på landstinget. Rätts-som
praxis från Regeringsrätten visar emellertid kommunerna,att

utgångspunktimed i några fall ålagtsnuvarande regler, ett
enligt socialtjänstlagen egentligenstörre vadänansvar som

kan tyckas rimligt. exempel på detta det förut redovi-Ett är
falletsade med akupunkturbehandling nickelallergimot

RÅ85 234.
Enligt vår mening bör förkommunens hälso-yttersta ansvar

sjukvårdsinsatseroch inträda i vissa fall.endast
Vi för första intedet kommunen bör skyldigattanser vara

tillfälligt sjukvårdsinsatserför hälso- ochatt ens svara som
inte erbjuds inom den offentliga hålso- och sjukvården. Den
enskilde bör sålunda inte erhålla bistånd frånkunna kommu-

insatsertill sådana inte står i överensstämmelse mednen som
vetenskap erfarenhetoch beprövad eller på något annatsom

står i strid kvalitetskravde ställs uppi hälso-sätt mot som
och sjukvårdslagen. givetvisbör inte hellerKommunen vara
skyldig bistånd för insatser förbjudna enligtäratt utge som

1960409lagen förbud vissa fall verksamhetmotom
hälso- och sjukvårdens område den s.k. kvacksalverilagen.

det andra vi viktigtdet socialtjänstensFör äratt attmenar
i den mån insatser på hälso- sjukvårdsområdetochansvar -

blirlikväl aktuella i tiden.begränsas kan sålunda ald-Det-
rig varit avsiktenha socialtjänsten under flera år skallatt

för hälso- sjukvårdsinsatser ioch form psykoterapi,svara av
eftersom sådant åtagande knappast kan betraktasett som
tillfälligt.

Slutligen förkan det det tredje inte heller meningen attvara
socialtjänsten vidare iskall träda hälso- och sjukvårds-utan
huvudmannens ställe den enskilde inte får den vård hanom
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Ävensig behöva. det kan rimligt kommu-attanser om anses
ibland blir nödsakad beakta de sannolika konsekven-attnen

vård hos landstinget uteblivit måste det enligt vårattserna av
mening markeras det endast kan gälla deatt yttersta ansvaret
verkligt akuta behoven, dvs. dem där den omständigheten att
landstinget för stunden inte kunnat ställa medförtupp en
allvarlig risk för den enskildes hälsa.

underlag förFör hur dessa gränsdragningar mellanatt ge
för landstinget och det för kommu-ansvaret yttersta ansvaret

skall kunna iakttas behöver de grundläggande skillnader-nen
mellan hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagenna

lyftas fram och belysas. Därvid bortses från kommu-ävenatt
har visst inom hälso- sjukvårdenochettnerna numera ansvar

den dominerande delen äldreomsorgen och för vissaav -
kommuner tidsbegränsad försöksverksamhet med primär--
kommunal primärvård.

Hälso- sjukvårdslagenoch renodlad ansvarslag iär deten
den lägger skyldighet på landstingen erbjuda dematt atten

bosatta där god hälso-är och sjukvård. sålun-Den ärsom en
inteda socialtjänstlagen rättighetslag, till-som en som- -

erkänner medborgarna vissa rättigheter de kan görasom
gällande hos förvaltningsdomstolarnai förvalt-attgenom
ningsbesvärens form överklaga beslut går dem emot.som

hälso-Inom och sjukvården står endast kommunalbesvär

enligt kommunallagen till förfogande för länsinvånare som
sig förfördelade. Till dessa frågor återkommer vi i detanser

följande. bör emellertid tilläggasDet det inom hälso- ochatt
sjukvården också föreligger möjligheten aktualisera dis-att
ciplinärt enligt lagen 1980 1 l tillsyn hälso-överansvar om
och sjukvårdspersonalen m.fl. den s.k. tillsynslagen mot
läkare och andra åsidosatt vad ålegat dem i derassom som
yrkesutövning. Någon motsvarande reglering som avser per-
sonalen inom socialtjänsten finns inte.

skillnadEn gäller kvalitetsaspektema inomannan resp.
sektor. Hälso- och sjukvårdslagen innehåller i särskilden
paragraf eller mindre tydliga krav kvalitet i vårdenmer
medan socialtjänstlagen har allmänt hållna uttryck förmer
motsvarande förhållanden.

frågor sigDessa på olikagör gällandesätt skallnär man
försöka förnärmare vad alltidgränsen hälso-ärange som
och sjukvårdens och det rimligtnär kommunenär attansvar
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går in inom för sitt för den enskildeyttersta attramen ansvar
inte tillskall komma skada.

Hälso- sjukvårdslagenoch kravenettanger som av en
hälso- och sjukvårdgod den skall lätt tillgänglig.att vara

viktigt krav kan uppenbara skäl inteDetta är ett tasmen av
helt och hållet bokstavligt. inte möjligt förDet är samhället

tillhandahålla sådana och behöveratt attresurser var en som
vård kan hand omedelbart behöva vänta.tas utan attom

fall måste gåAkuta alltid före mindre akuta. Prioriteringar
inom vården kan både ansvariggöras hälso- ochnärmastav
sjukvårdspersonal och på generella grunder demer av- -
politiskt ansvariga nämnderna landstinget.hos Ställnings-

fårtaganden denna den enskilde i finna sigregel Detartav
för kommunen måste därför enligt våryttersta ansvaret me-

ining dessa hänseenden träda in utomordentligt ochsparsamt
vi i det föregående tillgripas endast dennärsagtsom- -

enskildes hälsa för allvarlig fara på grund ingenutsätts attav
vid det aktuella tillfället står till förfogande.utväg Detannan

får alltså allmänt aldrig bli så den enskilde intesett att som
vill godta landstingets prioriteringar förbikan andra i kön

i stället sigvända till kommunen och åberopa dessattgenom
enligt socialtjänstlagen.yttersta ansvar

det gäller vad hälso- och sjukvårdNär avgränsa äratt som
från vad socialtjänst finner vi det naturligt utgåär attsom
från legaldeñnitionen själva begreppet hälso- sjuk-ochav
vård, sådan tillden kommer uttrycki l § hälso- och sjuk-
vårdslagen

Med hälso- och sjukvård i denna lag åtgärder för attavses
medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och
skador. Till hälso- sjukvården hör Sjuktransporteroch även

hand avlidna.samt att ta om

Vi alltså kommunens främst böratt ytterstaanser ansvar vara
situationertillbegränsat där mellan medicinska,gränsen

sociala och psykologiska insatser oskarp. Som ytterligareär
vårdbehovetvillkor bör gälla akut i den bemärkelseäratt

förutvi beskrivit insatsen i frågaoch normalt kanattsom
tillhandahållas inte just inomnu den offentligamen- -

sjukvården.hälso-och

preciserade på skiljemärket landsting-Den mellanmer syn
och kommunens vi försökt lägga fram härets ansvar som

måste för effekt följas förslagmed tillatt ettge upp- -
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ändring i själva lagtextbestämmelsen det yttersta ansvaretom
Vi fram sådant förslag.och dess läggergränser. ett

vårt vi uppehållitarbete har mycket vid fråganI oss om en
inom förkommun, sitt tagit sigytterstasom ramen anvar

kostnader egentligen bort bestridas huvudman,som av annan
skall kunna få ersättning för detta. sådana krav skallAtt

aktualiseras i för sig förutsatts ikunna har och psykotera-en
RÅpidom Regeringsrätten 1991 ref 92. domen kon-Iav

socialnämnden, den landstinget bortstateras att ansett attom
haft möjlighet frågan med företrä-överta ansvaret, att ta upp

dare för landstinget.
Om kommunen och landstinget inte kommer vidöverens en

förhandling det slag berörts, det alltär attav som avnu
möjligtdöma för kommunen väcka talan landstingetatt mot

med stöd bestämmelserna fastställelse- fullgörel-ochav om
i rättegångsbalken.setalan

fysisk eller juridisk blivit betalaEn tvungen attperson som
belopp egentligen faller på har enligtett som en annan person

allmänna rättsgrundsatser i princip få detta belopprätt att ut
betalningsansvarige.den benämnsDetta regressrätt. Ettav

vanligt sådanexempel borgensmansrätt ären en regress-
huvudgäldenäreni skuldförhållande.rätt mot ett

förutsättning för i principEn beloppet iregressrätt är att
fråga har betalats aldrigkanRegressråttenut. ett annatavse
belopp det belopp betalatsän ut.som

Omfattningen förutsättningarna föroch kanregressrättav
regleras avtal. Vidare förekommer lagbeståmmelsergenom
på olika rättsområden inom försäkringsrätten ocht.ex. ar-
betsrätten inskränker Fråganregressrätten.som om regress-

kan allmän domstol.rätt prövas av
På socialtjänstens område finns inga lagbestämmelser som

fråganreglerar Principenregressrätt. regressrätt ärom om
enligt vår bedömning tillämplig här. betyderäven Det att en
kommun lämnat bistånd för insats, otvetydigtdetsom en som
älegat någon huvudman för, kan ha rättatt attannan ansvara
återfå det belopp kommunen tvist föreliggerlagt Om kanut.
i så fall allmän frågan.domstol Någon sådan prövningpröva
har, enligt vad vi erfarit, dock aldrig förekommit.

Problemet med inom socialtjänstens områderegressrätt är
det inte alltid otvetydigt huvudmanär skallatt att annan

för insatsen. har med kommunensDetta göraatt ytters-svara
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Bestämmelsen kommunens in-ta ytterstaansvar. om ansvar
nebär ingen inskränkning det vilar andraav ansvar som
huvudmän. vissa situationerI kommunen ändåär skyldig att
betala för insatser till eller liggergränsar inomsom annan
huvudmans ansvarsområde. innebärDetta både kommunenatt
och huvudman samtidigt kan ansvariga fören annan vara en
insats åt den enskilde.

enskildeFör den samverkanär mellan huvudmännen av
mycket betydelse. Oklarheter mellan huvudmännen ibörstor
första hand regleras frivilliga överenskommelser. Vigenom
förutsätter detta blir det normala också i framtiden.att

Vi bedömer emellertid frivilliga överenskommelser ochatt
den nuvarande ordningen för inte tillräckligaregressrätt är
medel för lösa gränsdragningsproblemen det gälleratt när
kostnadsansvaret för stöd hjälpoch enskilda. Vi föreslår
därför det i socialtjänstlagen införs bestämmelse medatt en
innebörden överenskommelsenär på frivillig grundatt en-
inte kunnat uppnås mellan de berörda huvudmännen en-
tvist det ekonomiska för biståndsinsatser kanansvaretom
lösas domstol.av

framgåttSom kan kommunen och huvudmanovan en annan
samtidigt ansvariga för insats till enskildvara en en person.

regresskravEtt bör bakgrund härav inte alltid leda tillmot att
kommunen får fullt betalt för sin insats till följd sitt ytter-av

kommerDet också finnas fall där kommunensta attansvar.
visserligen framfört regressanspråk där anspråket be-men
döms ogrundat därför kommunen inte hade anledningattsom

aktualisera sittatt ansvar.
Vi föreslår instansordning denän normalten annan som

gäller för regressrätten, dvs. frågan allmänprövasatt av
domstol. Allmän domstol har i övrigt ingenting göra medatt
frågor insatser inomrör socialtjänsten och hälso- ochsom
sjukvården. Vi därför frågan bör för-prövasattanser av
valtningsdomstol, handlägger frågor överklagandesom om
inom socialtjänsten och därför har erfarenhet och kompetens
inom detta område.

Med vårt förslag blir sålunda länsrätten första instans också
i socialtjänstmål rör regressrätt.som

Eftersom det inte rimligtär krav detta slag skallatt av
kunna aktualiseras på rättslig under obegränsadväg tid, före-
slår vi också preskriptionsbestämmelse. Enligt vårt förslagen
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år efter tillkomsten.preskriberas Iregressfordranskall treen
preskriptions-ipreskriptionsreglemaövrigt de allmännabör

sådana fordringar.130 i fråga1981 gällalagen om
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5 Vistelsebegreppet och

ansvarsfördelningen mellan
kommunerna

Våra förslag

Vistelsekommunens för stöd och hjälp enligtansvar so-
cialtjänstlagen ligger fast. Från denna regel följ-görs
ande undantag.

Placeringskommunen, dvs. den kommun beslu-som-
vistelse i familjehem eller i hem förtat vård ellerom

boende 22 § iSoL, särskild boendeform 20 § SoL,
i bostad med särskild service 21 § SoL eller i enskilt
vårdhem i kommun skall för den hjälp ochannan svara
det stöd, den enskilde behöver under vistelsen isom
den andra kommunen. Undantagsbestämmelsen ut-ger
tryck för principen sammanhållet vårdansvarettom
och gäller både biståndsinsatser enligt 6 § SoL och
sociala tjänster enligt 10 första§ stycket SoL i huvud-
sak hemtjänst färdtjänst.och

kommunDen beslutat vistelse enligt vadsom om
skall också fullgöra skyldighetemasagtssom ovan

enligt lagen 1990 1404 kommunernas betalnings-om
för viss hälso- och sjukvård denävenansvar om en-

skilde inte folkbokfördiär denna kommun.
Genom tillägg till 4 § SoL kommunen möjlig-ett ges

het träffa avtal värd eller boendeatt rörom som en
inte längre folkbokfördiär kommunen.person som



Vistelsebegreppet och ansvarsfördelningen mellan kommunerna126 SOU 199330

Folkbokföringskommunen skall för den hjälpsvara-
och det stöd, enskilde krimi-den behöver undersom
nalvård i anstalt, vård sjukhusunder eller under
vård i enskilt vårdhem på initiativ kom-änav annan

omfattar insatser aktuali-Detta ävenmun. ansvar som
inför frigivningenutskrivningen. Folkbokfö-seras

ringskommunens upphör dessa insatser harnäransvar
genomförts överflyttatseller ärendet till kom-en annan
mun.

kommun har vårdansvaret för underårigEn som en
skall oförhindrad besluta den underårigesattvara om
placering i familjehem vårdnadshavarennär ärett

ibosatt kommun. oklarhet rått iDenen annan som
fråga undanröjsdenna ändring i 30 första§genom

stycket SoL.
skall i vissa fall flyttasärende kunna frånEtt över en

socialnämnd till denäven nämn-en annan, om senare
den inte tillsamtycker ärendet. sådanEnatt ta emot
överflyttning skall kunna beslutas länsrätten,av om
den enskilde har den starkaste anknytningen till den
andra kommunen och det med med hänsyn till varak-

tigheten hjälpbehovet och övriga omständigheter iav
ärendet framstår lämpligast för den enskilde.som
Frågan överflyttning länsrätten iavgörs det län,om av
inom vilket kommunden begärt Överflyttningen,som

belägen.är
kommun inlett utredningEn skyddet försom en om

barn och eller vård missbrukare måste slutföraunga av
utredningen slutligoch ställning i ärendet, äventa om

enskildeden flyttat från kommunen under utrednings-
tiden.

5.1 Inledning

Kommittén skall enligt direktiven föreslå preciseringarde
behövs för undanröja oklarheter vilken kommunattsom om
har för tillgodose den enskildes behovansvaret attsom av
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bistånd. Uppdraget skall bakgrund de tvistermotses av som
förekommer mellan kommunerna för handlägg-ansvaretom
ningen vissa ärendetyper.av

Enligt direktiven skall EG-aspektenäven beaktas. Kapitlet
innehåller därför även avsnitt fria rörlighetett om personers
enligt EES-avtalet.

5.2 Gällande regler och förarbeten

förAnsvaret den enskilde får den hjälp hanatt behöversom
åvilar enligt 3 § SoL vistelsekommunen. Med vistelsekom-

den kommun där den enskilde befinner sig närmun avses
älpbehovet inträder.

Idag gäller vissa begränsningar i vistelsekommunens an-
Vistelsekommunen inteär skyldig vidta alla det.ex. attsvar.

åtgärder kan behövas den enskildenär bosatt iärsom en
kommun. sådantI fall bör ärendet enligtettannan prop.

l97980l Om socialtjänsten Del kunna flyttasA tillöver
hemkommunen den enskildes hjälpbehov lämpligen kanom
tillgodoses där. Möjligheten överflytta ärende gäller iatt ett
princip endast ärenden där den enskilde under längre tiden
har behov insatser inom socialtjänsten. Vidare krävsav att
den andra kommunen samtycker till överflyttningen 72 §
SoL. Socialnämnden i Vistelsekommunen alltsåär ensam
ansvarig för behövliga åtgärder kommer till stånd till dessatt

socialnämnden i den andra kommunen haratt samtyckt till att
över ärendet.ta
socialtjänstlagenI finns ytterligare några bestämmelser som

har viss betydelse i detta sammanhang. bestämmelserDe
22, 26 30är och §§ SoL och gäller placering-som avses som

i familjehem ioch hem för vård eller boende.ar
Socialnämnden skall enligt 22 § sörjaSoL för denatt som

behöver vårdas eller bo i hem detänett annat tas emotegna
i familjehem eller i hem för vårdett eller boende. Social-ett

inämnden placeringskommunen för denattansvarar som
nämndens försorg har tagits i hem änemotgenom ett annat

det får god vård.egna
Enligt 26 och 30 §§ SoL skall den socialnämnd harsom

lämnat medgivande till underärig får föratt tas emot sta-en
digvarande vård fostranoch i hem detän med-ett annat egna

tillverka de får god vård och fostran ioch övrigtatt gynn-
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också förverkaNämnden skalluppväxtförhållanden.samma
ochvårdnadshavarnalämnalämplig utbildningfårde samtatt

hjälpochunderåriga råd, stödsådanavårdardem annansom
behöver.desom

praxisRegeringsrättens5.3

förkostnadsansvaretmål gällerregeringsrättensNågra av
behandlingshem.vård

RÅ84232 eftergälldeIImålen attEtt person somenav
i Kumla skullekriminalvårdsanstaltenpåstraffavtjänatha

KatrineholmsVallmotorpibehandlingshemmettillföras över
Uppsala, där hanbistånd iansöktekommun. Personen om

konstateradeRegeringsrättenkyrkobokförd. att mannensvar
i samband med denuppkomenligt 6till bistånd § SoLrätt

vista-intetidpunktDå vid dennafrigivningen. hanvillkorliga
förskyldighet dennaförelåg ingeni Uppsala kommundes

på behand-till vistelsenbiståndhonomlämnakommun att
lingshemmet.

RÅ84fallliknandesamtidigtavgjordeRegeringsrätten ett
mantalsskrivenfall hade232 dettaIII. I som varen person,

34med stödstraff i Tidaholm,avtjänadeBoråsi och avsom
möjlighet kommai anstalt fåttkriminalvårdlagen§ attom

Klockargård i Vetlanda kom-Skedebehandlingshemmettill
isocialnämndemabistånd hosansökteMannen ommun.

frigivning-villkorligatiden efter denförBorås och Tidaholm
Socialnämndenibegäran.avslog hansBåda nämndernaen.

vistades i kommunen.intetillBorås hänvisade att mannnen
kriminalvården bordeansågi TidaholmSocialnämnden att

frigiv-villkorligaför denvid tidpunktenDåbetala. mannen
Vetlanda kommunbehandlingshemmetipåvistadesningen

biståndet.skyldig föransågs denna kommun att svaravara
RÅ84 mång-med295 hademålI annatett personen

försorgLandskrona kommunsalkoholproblemåriga genom
Ångermanland.ibehandlingshem Mannenpåplacerats ett

ochi alkoholmissbrukåterfallpå grundavbröt vården av
vård påansökte hansig till Lidköping. Därbegav ettom

LidköpingiSocialnämndeni Jönköping.behandlingshem
motiveradesi form. Avslagetbistånd dennavägrade mannen

Lidköping. Regerings-iinte hade inträttvårdbehovetmed att
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åberopade 2 och 3rätten §§ SoL och konstaterade att mannen
befann sig i Lidköping han ansöktenär bistånd. Lidkö-om
pings kommun därmed skyldig lämna honom behövligtattvar
bistånd. Socialnämndens påpekande behovet hadeattom
kunnat tillgodoses hade begett sig till Lands-om personen
krona, fritog inte nämnden från skyldigheten tillgodoseatt
hans biståndsbehov så länge han vistades i Lidköping.

RÅ84Regeringsrätten ihar mål 232 slagitIett annat
fast, mantalsskriven i Säffle kommunatt en person som var

befann sig vårdhem i kommun,Hammaröettmen som
hade till bistånd från sistnämndarätt kommun för taxiresor
till Karlstad.

RÅ84Vidare har regeringsrätten i två mål 233 ochI II
fråganprövat vistelsekommunens för bistånd iom ansvar

form och hemhjälp vid semestervistelse itransporterav en
kommun hemkommunen.Iän det fallet ansökteannan ena en

kvinna från Borås färdtjänst hos socialnämnden i Var-om
berg. det andra falletI gällde frågan hemhjälp med samma
kommuner inblandade. Regeringsrätten fann Varbergatt var
skyldig bistånd i båda fallen.att utge

RÅdet s.k. Schweiz-måletI 1987 ref 174 prövades frågan
och vilkaunder förutsättningar den kommun, i vilkenom en

varit bosatt, behåller sitt i fråganärperson ansvar personen
till utlandet.avreser

Målet gällde cancersjuk lade sig kli-en man som en
förnik antroposoñsk terapi i Schweiz. följdeHustrun med
fickoch själv behandling på kliniken för svår allergi. För att

klara ekonomin sålde makarna sina tillgångar och hyrde ut
sin lägenheti Göteborg. Makarna hade i målet uppgivit deatt
betraktade vistelsen i Schweiz tillfällig och de hadeattsom
för avsikt återvända till Göteborg.att senare

Efter några månaders vistelse i Schweiz ansökte makarna
bistånd hos Göteborgs kommun för betalning lån samtom av

till vård-, medicin- och resekostnader. Kommunen avslog
deras ansökan med motiveringen makarna inte vistades iatt
kommunen.

omständighetenDen vistelsen i kommunen avbrutits påatt
grund utlandsresa ansågs Regeringsrätten inte be-av en av
höva medföra kommunen fri från enligtär social-att ansvar
tjänstlagen. sådantEtt måste enligt domstolenansvar anses
föreligga så länge den hjälpbehövande alltjämt betraktaär att

l3-0l875
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meningen han där har kvarkommunenii denbosatt attsom
hemvist.egentliga bo ochsitt

biståndskyldighetfrågan kommunensEftersom att utgeom
föråter till Göteborgvisades måleti sakinte prövats ny

behandling.
RÅ frågan119 prövades1990 refmålI annatett om en

tillbiståndspliktig med hänsynkundeviss kommun anses
bosättningsförhållanden.sökandens

fyra minder-frånskild kvinna medzigensk,Målet gällde en
år åter-i Finland underEfter ha vistatsåriga barn. ettatt ca

sin ifick bo hos Bot-Sverige, där honhon tillvände syster
sin lägen-tid sadeEfter kortkommun.kyrka systern uppen

olika perio-Finland. Underavflyttade tillBotkyrka ochhet i
i Botkyrka ochsläktingardärefter bosatt hoskvinnander var

för domstolarnasVid tidpunkten pröv-Södertälje kommuner.
campingplats i Söder-i husvagnkvinnanning bodde enen

tälje.
bistånd i formBotkyrka kommunansökte hosKvinnan om

ansökanavslog hennesboende. Kommunenpermanentav
deninte disponeradesocialtjänstenmotiveringenmed att

begärde.kvinnanbiståndform somav
biståndsbehov i vadkvinnansfannRegeringsrätten att avser

ochi Botkyrka kommunuppkommit bosatthonbostad när var
bistånd i detta hänseen-begärtockså i denna kommunhonatt

bostadsfråganspåi avvaktanomständigheten honde. Den att
inte med-ansågsvistas i kommunlösning tvingats en annan

frånbiståndet gåttifrågavarande överför detföra att ansvaret
någon kommun.Botkyrka till annan

RÅRÅ 1991 ref 89 be-501989 ref ochmålTvå andra
anknytning till tidigare beslutfrågeställningar medvissalyser

fallet fastslogförsta Rege-familjehemsplaceringar. detIom
underårig stödtidigareringsrätten kommun gettatt ensomen

behörigfamiljehemplacering iform bl.a.i att ome-varav
denunderårige enligt LVU, ävenomhänderta dendelbart om

iinte då vistades kommunen.underårige
beslut15-årig pojke,måletandra gälldeDet som genomen

i Boxholms kom-familjehemsplaceratsTranås kommunav
till familje-medgivandeåtertagit sittSedan modernmun.
placeringenTranås kommunhemssplaceringen beslutade att

dock, med stödmedgavupphöra.skulle Kommunen av
Pojkeni hem.pojken fick kvar25 § SoL, stannaatt samma
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ansökte därefter hos Tranås kommun ekonomiskt biståndom
till sitt uppehälle. Kommunen avslog framställningen med
motiveringen hans behov kunde tillgodosesatt hanattgenom
flyttade hem till sin mamma.

Kammarrätten ansåg det Boxholms kommun iatt var som
egenskap vistelsekommun skulle bära föransvaret attav
pojkens behov blev tillgodosett.

Regeringsrätten fann dock behov stöd och hjälp iatt ett av
någon form måste ha uppkommit redan socialnämn-näranses
den i Tranås beslutade familjehemsplacera pojken. Enligtatt

framgickrätten det utredningen sådant behov fort-att ettav
farande bestod. Tranås kommun fick därför ha kvar ettanses

för pojken fick stöd och hjälp enligt socialtjänst-attansvar
lagen.

RÅRegeringsrätten har i målet 1990 ref 23 fråganprövat
under vilka omständigheter kommun kan förpliktas atten
betala för serviceboende i kommun.en persons en annan
Målet gällde 90-årig kvinna, bosatt i Uddevallaen som var
kommun. hadeHon lägenhet och klarade sig utanen egen
hjälp från kommunen. Kvinnan ville flytta till servicehusett
i Stockholm för kunna bosätta sig i närheten sinatt dotter.av

ansökteHon därför bistånd i hemkommunen för kunnaattom
genomföra flyttningen.

Uddevalla kommun avslog kvinnans ansökan. Kommunen
hänvisade till kvinnan kunde få den service ochatt det bi-
stånd hon kunde behövai sin hemkommun.anses

Regeringsrätten erinrade vistelsekommunensom ansvar
enligt socialtjänstlagen. Rätten anförde detta dock inteatt
hindrar kommun kan skyldig betala föratt atten t.ex.vara en
vårdinsats inte kan tillgodoses utanförän kommu-annatsom

kommunEn har bistånd till placering igettnen. ettsom en
hem i kommun behåller för iansvareten annan personen

Ärendetfråga. kan dock flyttas tillöver social-en annan
nämnd denna nämnd samtycker till det. anfördeRättenom
vidare hjälpbehövandenär självmantatt, avflyttar frånen
kommunen samband med beslutad placering,utan ansvareten
enligt SoL i fortsättningen kommer åvila den kommun däratt
han eller hon då kommer vistas.att

Regeringsrätten konstaterade kvinnans ansökan bi-att om
stånd för boendei servicehus i Stockholm inteett motive-var
rad särskilt vårdbehov inte kundeett tillgodoses inomav som
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förståeliga önskan bohennesUddevalla kommun attutan av
Uddevallainoteradesanhöriga.sina enda Detnära att egen-

hjälpa ochförsöktpå olika sättvistelsekommunskap av
liksom henneflyttai önskankvinnan hennesstödja attatt ge

Uddeval-livsföring iklara sinbehövde förhjälp honden att
stödsocialtjänstlagen intefann dockDomstolenla. att gav
fort-förplikta denbestridandeför kommunens attatt mot

tillgodose kvinnans behovförför kostnaderlöpande attsvara
flyttat till Stockholm.honservice efter detochboende attav

angivna formen.få bistånd i dendärför inteKvinnan kunde
tolkning vistel-striktpåtyderRegeringsrättens domar aven

harvistelsekommuneninnebärandesebegreppet ansvaret.att
kommunädömtRegeringsrättenfall dockvissa harI annan
vistelse-regelnvisarför kostnaderna. Detta attatt omsvara

tillämplig. Undantag kanalltidinte ärkommunens ansvar
praktiskt.lagligt ochmotiverade,vara

behandlingFrågornas tidigare5.4

tidigareharvistelsekommunensHuvudprincipen ansvarom
ladestill lösningarSocialberedningen. Förslagbehandlats av

socialtjänstfrágor SOUAktuellai betänkandetfram
80-taletfram i mittenlyftesproblem198619. De avsom

färdtjänst, hemtjänstförkostnadsansvaretframför alltgällde
andrasemestervistelser ellermedsocialbidrag i sambandoch

biståndsin-för olikakostnadsansvarettillfälliga vistelser samt
familjehemsplacering-institutions- ochi samband medsatser

utanför kommunen.den egnaar
varit då place-hadeproblemen störstkonstateradesDet att

kriminal-försorg,huvudmansringen skett t.ex.genom annan
sjukvårdshuvudmannen.vården eller

ingen anledningtidpunktenfann vid denSocialberedningen
vistelse-huvudprincipenförändringföreslå någonatt omav

principen resul-konstaterades ärDetkommunens attansvar.
utveckling vistelsebegreppetlång historisk och atttatet enav

förför enskilde ochmedfört fördelar både deni settstort
för falldock gälla deVissa undantag föreslogskommunerna.

hem detboendeinågon vistas för vård eller ändå ett annat
placeringen, dvs. place-ombesörjtkommunDen somegna.

för alltenligt förslaget haringskommunen, skulle ansvaret
Vistelse-enskilde behöver.bistånd enligt 6 dendet § som
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kommunens föreslogs begränsat till sådana tjäns-ansvar vara
utgår enligt kommunens regler,ter bamom-t.ex.som egna

Om sådan vistelse tillkommit på initiativsorg. en av en an-
huvudman föreslogs motsvarande ifrågagälla dennan om

kommun den enskilde bosättning eller påsom annatgenom
harsätt anknytning till. sådana fall förutsattesI dockmest

huvudmannen samråda med hemkommunen innan place-en
ring kommer till stånd.

Socialberedningen föreslog dessutom ärende skallatt ett
kunna flyttas frånöver socialnämnd till ävenen en annan, om
den nämnden inte samtycker. sådanEn överflyttningsenare

enligtskulle Socialberedningen kunna beslutas länsrätten,av
den berörs ärendet har anknytning till denmestom som av

andra kommunen. ytterligareEn förutsättning skulle attvara
överflyttning lämpligär med hänsyn till det frågaären att

hjälpbehov någorlundaär varaktigt.ett sådantEttom som
ärende skulle enligt förslaget avgöras länsrätten i det länav
inom vilket den kommun, där frågan bistånd har uppkom-om
mit, ligger.

Socialberedningens förslag fick positivt mottagande hosett
flertalet remissinstanser. invändningarDe fördes framsom

remissinstansema gällde framför allt uttrycket mestav an-
knytning till ansågs alltför Förslagen leddevagt.som vara
dock aldrig fram till någon proposition och ärendet överläm-
nades till Socialtjänstkommittén för fortsatta överväganden.

5.5 Aktuella problemsituationer

problemDe Socialberedningen redovisade i betänkandetsom
Aktuella socialtjänstfrågor 1986SOU 19 fortfarandeär
aktuella och behandlas därför i följande.det Därutöver be-
handlas vissa frågor har samband med den folkbok-som nya

Ädelreformen.föringslagen och

5.5.1 Tillfälliga vistelser i kommunannan

Behov bistånd kan i vissa fall uppkommai samband medav
kortare vistelser i kommun hemkommunen.än Deten annan
kan gälla påt.ex. är tillbring-personer som genomresa, som

fritidsin i kommunen eller tillfälligt arbetar ellerar som
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ienskilde kani kommunen. Densläkt ochbesöker vänner en
till uppehälle,biståndtillfälligt behövasituationsådan res-

långt-i allmänhethjälp beviljasSådankostnader utanetc.
emellan.diskussioner kommunernagående

Är vistelsekommu-kankaraktärbiståndsbehovet av annan
med någonellerhemkommunensamråda medbehövanen

vistats.tidigare har Bestäm-enskildedär denkommunannan
enskilde i regeldeninnebärsekretesslagenimelserna att

kontakt.nämnden dennatillsitt samtyckemåste lämna taratt
anledningnågon motsät-allmänhet inteienskilde har attDen

nämndenfårsitt samtyckelämnahansig detta. Vägrar attta
bistånd.avslå ansökandock hans om

fritidsboendemedi sambandaktualiserasinsatserDe som
Regeringsrättenshemtjänst.ochframför färdtjänstalltgäller

vis-innebär detentydig och äravseendepraxis i dettaär att
insatser.för sådanaskalltelsekommunen svarasom

attraktiva turistkom-befarades detillkomstVid lagens att
följd be-kostnader tilldrabbasskulle stora avavmunerna

Studiervistelsekommunensstämmelsen somansvar.om
problemenkommunförbundetvisargenomförts Svenska attav

år 1991 stude-Förbundet harblivit såinte har senaststora.
i fjorton utpräg-vistelsekommunenseffekternarat ansvarav

Norrtälje, Varberg,Gotland,lade turistkommuner Tanum,
Östhammar,Åre, Strömstad,Lysekil, Halmstad,Värmdö,

Östersund. FlertaletochFalkenbergRonneby, Nynäshamn,
vid tidpunktenansåg denundersökta kommunernade attav

någotinte utgjordesocialtjänstlagenenligtbiståndsansvaret
i baradetnämnda kommunernadeproblem. Av stort settvar

problem medansåg sig hafortfarandeNorrtälje attstorasom
förbiståndsinsatser ochtillgodose behovetkunna att svaraav

fiitidsboendei kommunen.bistånd tillförkostnaderna
pådelvis berokanblivitutvecklingen harAtt annanen

rekommendation färdtjänst-kommunförbundetsSvenska om
i korthetRekommendationen innebäri kommun.resa annan
för kost-färdtjänstberättigades hemkommundenatt svarar

månader.understiger Dennaså vistelsennaderna länge tre
ifår företasockså mångahurbestämmerkommun resor som

förreglerövrigt gäller vistelsekommunenskommun. Iannan
egenavgift,längd,i frågafärdtjänst, dvs. typ avresansom

etc.resa
och till-praktisk betydelseRekommendationen är storav
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lämpas i princip samtliga kommuner. Förbundsstyrelsenav
beslutadei september 1991 rekommendationen skall gällaatt
tills vidare i avvaktan på översynen socialtjänstlagenatt av
blir klar.

Svenska kommunförbundet genomfördei maj-juni 1992 en
studie hur rekommendationen fungerari praktiken. Studienav
bygger på telefonintervjuer med handläggare 30-tal kom-ett

bekräftarDen bl.a. det finns del tekniskaattmuner. en pro-
blem måste lösas för skall fungera detatt systemetsom som

tänkt. I samtliga tillfrågade kommunerstort sett dockvar var
nöjda med rekommendationen och tremånadersgränsen. De
ansåg det nuvarande iatt fungerar brasystemet stort sett -
framför allt för kunden. Systemet innebär den äratt son1
berättigad till färdtjänst i sin kommun fritt kan besökaegen
andra kommuner till färdtjänsträtten ifrågasätts.utan att
Kunden slipper i god tid kontakta vistelsekommunenatt
och kan också besöka flera kommuner under ochen samma

De önskemål förändringar fördes fram frånresa. om som
undersökningskommunerna avsåg bl.a. kommunens rätt att
begränsa antalet och möjligheter högreatt ta utresor en
avgift för fårdtjänstresor i kommun.annan

5.5.2 Kommunala placeringar i familjehem eller i
hem för vård eller boende utanför
hemkommunen

iharDet regel självklart den kommunansetts haratt som
beslutat placering i familjehem eller i hem förettom en ett
vård eller boende skall för ersättningen till familjehem-svara

eller vårdavgiften till institutionen.met kostnaderDe som
därutöver kan förekomma i huvudsakär följande

kostnader för hyra pâ hemortenm.m.-
ñckpengar, kläder, tandvård under placerings-m.m-
tiden
kostnader för särskilda stödinsatser under placerings--
tiden t.ex. förstärkningsresurser inom förskola och
skola samt
kostnader för insatser aktualiseras i anslutning tillsom-

placeringen upphör.att

ochBarn ungdomar placeras i familjehem folkbokförssom
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familjehemmet ligger. Ansvaretdäri den kommunnormalt
kommunen.därmed den Den-skolgång åvilarför barnets nya

behövasstöd kanför detkommun även extra somansvararna
formstödundervisning igällakani skolan. extraDet av

elevassistent ellerpersonligt stödlärartimmar eller t.ex.av
tillknutnakanElevassistentema varaperson.vuxenannan

till skolan.ellertill klassenenskilda elever,
ofta problemharbarnenfamiljehemsplaceradeDe som

fall detvissa kanskolan.stödinsatser i Isärskildakräver
iundervisningenskildnödvändigt barnetattt.o.m. gevara

hemmet.
kani vistelsekommunenförfogarskolan överDe resurser

dessabehoven hosförotillräckliga mötaemellertid attvara
begärvistelsekommunendärför vanligtbarn. Det är att er-

för deplaceringskommunensättning från extra somresurser
skolgång-förskolgång. Eftersomför barnetsbehövs ansvaret

belägetfamiljehemmetdär äråvilar den kommuni regelen
någon skyl-inteskolmyndigheteni placeringskommunenhar

blivitFöljden harsådana kostnader.fördighet attatt svara
beslutatharnämndriktas denanspråken i stället attmot som

nämndenmånga falli familjehemmet.barnet Iplacera tar
familjinteförsig kostnaderna äventyraatt

placeringskommunenocksåförekommerDet att sammaav
stödinsatsersärskildaför desig kostnadernaskäl tar som

inom barnomsorgen.kan behövas
boen-värd elleri hem förplacerasungdomarochBarn som

hemmetdär ärinte i den kommunfolkbokförsi allmänhetde
därför iplaceringskommunenSkolmyndigheteni ärbeläget.

skolgång iför barnetssig kostnadernaskyldigregel att ta
ersättningarnainterkommunalaandra kommunen. Deden

från Svenskarekommendationerskolområdet regleras genom
tilläggassammanhangi dettakommunförbundet. börDet att

delvisellerboende heltvård elleri hem förvårdavgiften ett
skolgång.för barnetskostnaderinkluderakanäven

familjehemsplace-för5.5.3 Ansvarig kommun
vissa fallringar i

föranvarigvilken kommunsärskilt problem gäller ärEtt som
i olika kommu-barnet borochvården vårdnadshavarennär

medgivandeimed reglernasambandProblemet har omner.
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25 30och §§ SoL.

Enligt 25 första stycket får underårig inte§ SoL utanen
socialnämndens medgivande för stadigvarande vårdtas emot

fostran i enskilt inte tillhör någonoch hem hansett som av
föräldrar eller någon vårdnadenhar honom.annan som om

medgivandeSom socialnämndens beslut äarréissett attanses
underårigeden vård i visst familjehem. 30 föreskrivsI §ett

medgivande enligt 25 första§ stycket meddelasatt ett av
socialnämnden i vårdnadshavares hemkommun. nämndDenna
skall också fullgöra de skyldigheter i 26 vilketsom anges
bl.a. innebär nämnden skall medverka till den under-att att
årige får god vård och fostran i övrigtoch lev-gynnsamma
nadsförhållanden.

specialmotiveringen till 30 anförs 542I § s. att genom
bestämmelsen i 30 § uttrycks den princip i SoL,ärsom ny
nämligen och socialnämnd skall ha detatt en samma sam-
manhållande för alla beslut barn iröransvaret ett ettsom

hem det regler innanän De gällde social-annat egna. som
tjänstreformen innebar vistelsekommunen och inte place-att
ringskommunen skulle godkänna familjehemmet.

Socialstyrelsen ihar skrivelse till socialtjänstkommitténen
den 18 1992november tagit de oklarheter ñnnsupp som om
vilken kommun skall ansvarig kommun vidsom anses som
familj ehemsplaceringar barnet och vårdnadshavaren bor inär
olika kommuner. Styrelsen hänvisar till beslut Rege-ett av
ringsrätten juliden 4 1989 2059-1989.dnr Målet avsåg
vilken kommun behörig fatta beslut omhän-attsom var om
dertagande underårig enligt lagen l99052 medav person
särskilda bestämmelser vård måletLVU. Iom av unga var
vårdnadshavaren bosatt i kommun den kommunänen annan

behörig fatta beslut omhändertagandet.ansetts attsom om
Regeringsrätten ansåg denna kommun på grund speci-att av
alreglema i 30 inte§ behörig besluta eventuellattvar om en
familjehemsplacering med anledning omhändertagandet.av

bör tilläggasDet inte innehåller någraLVU regleratt om
vilken kommun ansvarig för åtgärderär vidtas. Den-attsom

fallerlag i detta hänseende tillbaka på de reglerna om an-
svarig kommun finns i socialtjänstlagen.som

Socialstyrelsen framhålleri sin skrivelse till kommittén att
det råder osäkerhet vilken kommun skallstor om som anses

ansvarig kommun. Socialstyrelsen anför bl.a.som
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Det kan få till konsekvens nämnd behörig-att en som pga
hetsreglerna i 2 och 3 §§ SoL, inte vård-ärmen som
nadshavarens hemkommun, fattat beslutett ettom om-
händertagande eller där länsrätten beslutat vård medom
stöd LVU, kan placera den omhändertagne på hemav ett
för värd eller boende inte i familjehem.ettmen

Vidare anför Socialstyrelsen förhållande kanatt samma upp-
stå då kommun A placerat barn i hem för vårdett etten som
eller boende, efter tid önskar omplacera den underårigeen
till familjehem. Vårdnadshavarna kan tidenett under ha
flyttat till kommun inte känner till familjen sedansom
tidigare.

5.5.4 Kommunala placeringar i särskilda
boendeformer och i bostäder med sär-
skild service utanför hemkommunen

harKommunen sedan den 1 januari 1992 skyldighet atten
inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för
äldre människor med behov särskilt stöd. Dettaav ansvar
regleras i 20 § SoL.

Kommunen enligt 21är § SoL skyldigäven inrätta bo-att
städer med särskild service för människor fysiska,som av
psykiska eller andra skäl betydandemöter svårigheter i sin

Ädelrefor-livsföring. Bestämmelsen tillkom i samband med
och främst sikte på funktions-medtarmen yngre personer

nedsättningar. lagens förarbetenI 19909l14prop. 147s.
anförs bl.a. kommunen bör ha varierat utbudatt olikaett av
bostäder med särskild service för kunna tillgodose deatt
enskildas behov på ändamålsenligt förutsättssätt. Detett att

ansökan plats i bostad med särskild service i all-en om en
mänhet biståndprövas enligt 6 § SoL.som

199293159I med förslag till rättighetslag förprop. ny
vissa funktionshindrade vissa deges av vuxna personer

i 21 § SoL tillrätt bostad med särskild servicesom avses en
eller särskilt anpassad bostad. sådanEn bostad kanannan
enligt propositionen 180s. utformas på olika hu-sätt. Tre
vudformer kan dock urskiljas. kanDet frågavara om en av
kommunen anvisad särskilt anpassad bostad fast beman-utan
ning, servicebostad med visst fast basstöd anställden genom
personal för anläggningen eller gruppbostad med erforder-en
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i huvudsak skall täcka dekollektiv bemanninglig fast som
hela stödbehov.boendes

Även bestämmelser-omfattasandra deän avpersoner som
bistånd i såda-behövatillfälligt elleri LSS kan permanentna

psykisktgällaangivits kanformer Det t.ex.som ovan.na
missbruksproblem.medellerstörda personer grava

särskild servicebostad medbistånd i formbeslutEtt om av
tillfälligbåde och ka-såledeskan behov permanentavse av

inom denbiståndsbeslutet inte verkställasraktär. Kan egna
avtala plats ioförhindradkommunenkommunen är att om en

kommun.annan
Åldersutvecklingen ökade kravsannolikt ställakommer att

särskildaantal platser ibåde i frågapå kommunerna om
innehåll.differentiering vårdensboendeformer och av

olikapå differentierat utbudLikaså finns ökade krav ett av
människor olika funktionshin-boendeformer för medyngre

der.
kommunemai ökaddärför skälfinnsDet ut-att anta att

enskilda vård-upphandla tjänstersträckning kommer att av
sina åtaganden.för klaragivare eller andra kommuner attav

idag.också i betydande omfattning redanSå sker
fler äldrefinns också anledning räkna med alltDet attatt

personliga skäl villfunktionshindermedoch avpersoner
boendeformeritill särskilda andra kommuner.flytta

Ädel-reglering skett i samband medekonomiskaDen som
beträffandetill vissa komplikationer kost-reformen har lett

iboendeformer bedrivsför vård i särskildanadsansvaret som
kommun.annan

i avsnitt 2.5 sedantidigare framgått har kommunernaSom
för särskilda boendeformerjanuari 1992 alladen l ansvaret

tidpunkt kom-service omvårdnad. Vid dennaför och övertog
för driften de sjukhem och andraochansvaretmunerna av

inrättats för somatisk lång-vårdinrättningari kommunen som
betalningsan-Samtidigt infördes kommunalttidssjukvård. ett

bedrivssomatisk långtidssjukvårdmotsvarandeför somsvar
landstingskommuneroch enskilda vårdgivare. kommu-Detav

folkbokfördaibetalningsansvaretnala ärpersoner somavser
1990 1404 kommuner-regleras i lagenkommunen och om

sjukvård.betalningsansvar för viss hälso- ochnas
i kraftfolkbokföringslagen, trädde denEnligt den nya som

flyttar till särskild boende-juli 1992, kan enskildal som en
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form för service och omvårdnad välja mellan fort-ävenatt
sättningsvis folkbokförd i hemförsamlingen eller attvara
folkbokföra sig i den församling där den boendeformennya
ligger. enskildes valfrihet iDen den gamla folkbok-var
föringslagen begränsad till kommunala servicehus med hel-
inackordering ålderdomshem gäller alla särskildamen nu
boendeformeri kommunal eller privat regi. Valfriheten gäller
dock inte somatisk långtidssjukvård på enskilda vårdhem som
drivs enligt stadgan enskilda vårdhem.om

den ekonomiskaI reglering föregick genomförandetsom av
Ädelreformen har kommunerna i erhållitallmänhet medel
motsvarande de folkbokfördavid landstingens sjukhem obero-
ende ukhemmen ligger. de anvisningarI utav var som gavs
inför regleringen förutsattes detta skulle regleras mellanatt
berörda kommuner. Flera kommuner därefterhar träffat
överenskommelser innebär de åtar sig kostnadsansva-attsom

för sjukhemsvård i kommun beträffanderet annan personer
tidigare har varit inte längre folkbokfördaiär kom-som men

Sådana avtal kan strida kompetensreglema imotmunen.
kommunallagen. Svenska kommunförbundet har därför i en
skrivelse till regeringen hemställt kommunernaattom ges en
befogenhet kostnadsåtaganden förgöra ävenatt personer som
inte längre folkbokfördaiär kommunen. Skrivelsen har i
december 1992 regeringen tillöverlämnats Socialtjänst-av
kommittén.

Nacka kommun ihar skrivelse hemställt So-atten annan
cialdepartementet initierar regelöversyn beträffandeen sam-
bandet mellan betalningsansvaret inom äldreomsorgen och
folkbokföringskommunen. Skrivelsen har i 1992december

regeringen överlämnats till kommittén.av
Skrivelsen gäller förhållandena vid Stiftelsen Danvikshemi

Nacka och beskriver Nacka kommuns ickesynpunkt önsk-ur
värda konsekvenser det obligatoriska betalningsansvaretsav
koppling till folkbokföringskommunen.Danvikshem omfattar
både ålderdomshem sjukhemoch med sammanlagtett ett
drygt 200 platser. majoritetEn boendede i ålder-stor av
domshemsdelen har tidigare varit bosatta i Stockholms stad,

också betalar för vården. Genom rutinmässigtettsom an-
mälningsförfarande vid inskrivningen till ålderdomshemmet
har stockholmspensionärernai så samtliga fall folk-gott som
bokförts i Nacka. Därigenom har obligatoriskadet betal-
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förställetiNacka kommunkommit gällaningsansvaret att
föralltså betalamåsteStockholms Nacka kommunstad.

för vård därsjukhemsvård ochstockholmspensionäremas
färdigbehand-medicinsktgällande förbetalningsansvaret görs

kom-önskarbakgrundklinik. dennavidpatienter Motlade
betal-sambandet mellanbeträffanderegelöversynmunen en

folkbokföringskommunen.ochningsansvaret

tillflyttaenskildes5.5.5 rättDen att
i kommunservicebostad annan

Äldreomsorgen inför 90-talet198788176propositionenI
förlandetinomfri rörlighet ävenframhålls betydelsen av

Enligtvårdbehov.service- elleromfattandemedmänniskor
möjlighetenförsta handi prövapropositionen bör attman

överenskommelser mellanpå frivilligfrågan väglösa genom
fram-siginte visardettahuvudmännen. Först envaraom

åtgärderandra övervägas.komlig börvåg
Äldredelegationen på prob-olika lösningarfleradiskuterade

socialtjänstlagen.ändring iingenföresloglemet men
iservicebostadfå flytta tillenskildaförFrågan rätt attom

handikapp-1989 årsbehandlatsharkommun senast avannan
föreslås iutredningens arbeteresultatutredning. Som ett av

funktions-till vissaservice159 stöd och199293 omprop.
isigtänker bosättahindrade att annanensomen person

förhandsbesked rättenansökaskall kunnakommun ett omom
LSS.lagen Kommunenmed stöd deninsatsertill nyaav

för-insatserförberedaochdröjsmål planeraskall utan som
isigtill han bosätterenskildedenhandsbeskedet rätt omger

månaderundergällerFörhandsbeskedetkommunen. sex
för dentillgängligablirdå insatsernafrån den dagräknat

enskilde.
funktions-försyfte underlättatillBestämmelsen har att

specialmotive-olika kommuner. Avflytta mellanhindrade att
måstetillflytta kommunenframgår avsiktenringen attatt

exempelvis inteenskilde kanbestämd.ochklar Denvara
tid.för Enflera kommunerförhandsbeskedkräva sammaav

tänker bosät-frånförhandsbeskedansökan person somenom
villkorbehandlasskallsig i kommunen omta somsamma

insatsertillhandahållaSkyldighetenbosatthan attvar
tillsökanden flyttat kommunen.först sedandockinträder
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Någon motsvarande bestämmelse förhandsbesked finnsom
Äldreinte i socialtjänstlagen. möjligheter flyttaattpersoners

till serviceboendei kommun regleras för närvarandeen annan
rekommendation från Svenska kommunförbundetgenom en

cirkulär 198965. Där kommunerna positivtattuppmanas
förverka äldre och med handikappatt personer personer ges

möjlighet erhålla bostad i servicehus helinackorde-medatt
ring eller servicebostad i kommun hemkommunen.änannan

rekommendationen framgårAv också krav betalningatt
kommunerna inte förekommaiemellan bör dessa ärenden.

kan i detta sammanhang tilläggas SocialstyrelsenDet att
vårenunder 1992 genomfört kommunenkät för kart-atten

lägga hur äldre och handikappade under föregående år utnytt-
jat möjligheten flytta till särskilt boendei kom-att en annan

Enkäten ingår del i regeringsuppdrag ochettmun. som en
redovisasskall i maj månad 1993.senast

5.5.6 Intagna kriminalvårdsanstalterpå vissaoch
sjukvårdsinrättningar utanför hemkommunen

Vissa de intagna på kriminalvårdsan-ärav personer som en
stalt eller vistas sjukvårdsinrättning utanför hem-som en
kommunen ofta svårigheter de ansöker biståndmöter när om
inför frigivningen eller utskrivningen. Vistelsekommunen,
dvs. den kommun där anstalten eller sjukvårdsinrättningen är
belägen, har enligt 3 § SoL för den enskilde fåransvaret att
det stöd och den hjälp han behöver. de allra flesta fallIsom
har den enskilde inte för avsikt kvar i denna kom-att stanna

efteråt. enskilde därförDen hänvisas ofta till sökaattmun
bistånd i hemkommunen. Enligt gällande regler har hem-nu
kommunen ingen formell skyldighet befatta sig med ären-att

sådet länge den enskilde inte vistas Följdendär. kan bli att
den enskilde får avslag på sin framställning i båda kommu-

och eftervårdsinsatserde planerats kraftigtattnerna som
fördröjs eller går intet.om

flesta kommuner tillämparDe dock inte pålagen det sättet.
Är den enskilde känd inom socialtjänsten i hemkommunenär
det vanligt hans biståndsansökan behandlas däratt trots att
han vistas på ort.annan

Problemen gäller därför främst intetidigarepersoner som
ikända hemkommunenär och fastsaknarpersoner som an-
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någonknytning till bero varitkommun. kan de harDet att
bostadslösa innanlängre tid de kom till anstalten eller atten

varit intagna så långde har under tid de har sinatt tappat
anknytning till hemkommunen. ofta ikommer kläm mel-De

flera olika kommuner därför ingenlan vill föratt ta ansvar
situation.deras

Stockholms läns landsting och Södertälje kommun här i
olika skrivelser till Sociältjänstkommittén tagit konse-deupp
kvenser kan följa fullt tillämpat vistelsebegreppett utsom av
beträffande de bor eller inskrivna i dagverk-ärpersoner som
samhet hos de läkepedägogiskäsocialterapeutiska instituten i
Södertälje kommun. Frågan blir särskilt aktuell i samband
med kommande kommunäliseringen av omsorgema.

5.5.7 Vistelsekommunens för påbörjadeansvar
utredningar

ÄlvsborgsLänsstyrelsen i län, sociala i skri-enheten, här en
velse i april 1992 till Socialstyrelsen socialauppgett att en-
heten får många frågor ärenden börjat utredas iom som en
kommun där familjen flyttar under utredningen. Detmen
framhålls olika tolkningar finns vilken kommunatt om som

förhär slutföra sådan utredning. Socialstyrel-ansvaret att en
här överlämnat skrivelsen till Sociältjänstkommittén.sen

Frågan skyldigheten fullfölja påbörjad utredningattom en
den enskilde lämnat kommunennär har behandlats iJO ettav

ärende 4-årig pojke avlidit till följd misshandelom en som av
1974 och 2041 1990. beslutet framgår ansvarigAv att-
tjänstemän vid socialförvaltningen i Hedemora från polisen
fått uppgifter omedelbara åtgärder påkallade frånattom var
socialtjänsten. Vid de kontakter tjänstemännen hade medsom
polisen framkom familjen flyttat från Några uppgif-att orten.

familjen befann sig framkom inte. Tjänstemännenter om var
frågai därefter enligt haJO några ytterligaresyntes ansett att

åtgärder i inteärendet kunde vidtas. tjänstemännenSedan
påbörjat sin blev liggande.ärendetsemester

framhöllJO den omständigheten familjen lämnadeätt att
kommunen inte innebär begränsning socialnämndensen av

för ärendet. utredningEn rörande barns fårskyddettansvar
inte den anledningen barnet lämnar kommu-avstanna attav

hade ålegatDet tjänstemännen fortsätta efter-attnen.
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forskningama och tillse den fortsattaatt handläggningenatt
övertogs då hon påbörjade sinav annan semester.

Enligt 50 § SoL skall socialnämnden dröjsmål inledautan
utredning vad ansökan eller harom sättsom genom annat
kommit till nämndens kännedom och kan föranleda nå-som

åtgärd nämnden.gon av
specialmotiveringenI till bestämmelsen prop. l97980l

Del A 562 framhålls med utredningatts. all denavses
verksamhet syftar till göra det möjligt föratt nämndensom

fatta beslut iatt ärende hos denna.ett
Reglerna vistelsekommunens innebär detom ärattansvar

socialnämnden i den kommun den enskilde vistas harsom
för inleda utredningen.ansvaret att Om flyttar frånpersonen

vistelsekommunen det inteär helt klart vad enligt gällan-som
de regler bör hända med utredningen. JO har i det refererade
ärendet uttalat utredningen inte fåratt Någotavstanna. ut-
talande föreligger dock inte hur länge kommunensom ansvar
bort bestå. Att oklarheter råder har också i denuppgetts
skrivelse Socialstyrelsen överlämnat till kommittén.som

överflyttning5.5.8 ärendenav

Ett ärende vård eller någon åtgärd beträf-som avser annan
fande enskild kan enligt 72 § SoL flyttas över tillen en an-

nämnd. Möjligheten överflyttanan ärendeatt gäller iett
princip endast ärenden där den enskilde under längre tiden
har behov insatser inom socialtjänsten. Vidare krävsav att
den andra nämnden samtycker till överflyttningen.

taktI med kommunernas försämrade ekonomi har det dock
blivit svårare på frivillig flyttavägatt över ärende tillett en
nämnd i kommun. Det är också oklart hur reglernaannan om
överflyttning skall tillämpas i utredningsärenden gällersom
barn och familjennär flyttar till kommun.unga en annan
Oklarheten gäller den ursprungliga kommunen skall full-om
följa utredningen och vidta nödvändiga åtgärder för där-att
efter begära överflyttning ärendet till den kommu-en av nya

eller nämnden kan avsluta utredningennen så famil-om snart
jen lämnar kommunen.
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EES-avtaletochVistelsebegreppet5.6

till regeringeni skrivelsekommunförbundet harSvenska en
Socialtjänstkommitténunderstrukit vikten noggrantattav

vistelsebegreppetföreffekterna kommunernaanalyserar av
förhållan-socialtjänstlagen iioch kommunens yttersta ansvar

imedlemskap EG.kommandeEES-avtalet ochde till ett
skrivelsen till1993 överlämnati februariRegeringen har

kommittén.
skallkommittédärefter tillsattRegeringen har ut-somen

ijämställdhetensociala välfärden ochpå vilka denreda sätt
Sverige blir medlempåverkasSverige kan komma attatt av

kommitténuppgift förutanför centralrespektive står EG. En
direkt påver-i EG-samarbetetvadsöka klarläggaär att som

i fortsättningenpolitiken och vadsvenska ävenkar den som
Kommittén bör bl.a. belysanivå.på nationellavgörs om

socialtjänstlagen kanbistånd enligttilleffekterna rättav
medlemskap i EG.svenskt Kom-påverkaskomma att ettav

Socialtjänstkom-samråda medförutsätts i denna delmittén
1993.den 1 novemberskall sitt betänkandemittén och lämna

, biståndenskildes tillanledningen denkommer rättdenAv
redovisas i huvudbe-ochEG-perspektiv analyserasattettur

finnasbetänkande. kan docki för i dettatänkandet stället Det
information vissa deanledning redan lämnaatt avomnu

EES-avtalet.med anledning Ilagändringar beslutats avsom
för vaddärför kortfattatföljande redogörsdet avsessom

fria rörlighet.ifrågagälla om personers

5.6.1 EES-avtalet

slutför-EFTA-länderövrigaSverige tillsammans medhar
och dessEuropeiska gemenskapen EGavtal medhandlat ett

ekonomiskt samarbetsom-europeisktmedlemsländer ettom
Vissagällande EG-rätt.EES-avtalet byggerråde EES.

områdenainom de aktuellaanpassningar rättsreglerEGsav
då rättsreglemanödvändighet fåttemellertid medhar göras

iursprungligen endast EG-i EES-områdetskall gälla motnu
för övriga deltagandeSveriges del, liksomländema. För

mängddel, innebär avtalet bl.a.EFTA-länders storatt aven
EES-anpassningendirektiv efterförordningar ochEGs --
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skall införlivas nationellmed rätt.
EES-avtalet baserat på deär s.k. fyra frihetema inom EG

fri rörlighet för personer-
fri rörlighet för tjänster-
fn rörlighet för varor-
fri rörlighet för kapital.-

Riksdagen har 18den november 1992 beslutat godkännaatt
EES-avtalet. Beslutet grundas på regeringens proposition om
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES prop.
l99192l70. Samtidigt den s.k. EES-lagen,antogs som
innehåller de grundläggandebestämmelsema införlivandeom

avtalsåtgärdema med svensk rätt.av
rättsakterDe berör rörlighet två förord-ärsom personers

ningar rådet, förordning kommissionen och tio di-av en av
rektiv rådet. Enligt EES-avtalet skall EG-förordningiav en
sin helhet införlivas med nationell dvs. inkorporeras,rätt,
medan varje fritt får besluta formen för införandetstat om av
EG-direktiven.

sambandI med riksdagen godkände EES-avtalet ochatt
EES-lagen har även andra lagar skildaantog områden

antagits led i Sveriges EES-anpassning.ettsom
På området för rörlighet har antagits lagenpersoners

1992 1 163om arbetskraftens fria rörlighet inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet EES ändringari utlän-samt
ningslagen 1989529. Regeringen har härefter utfärdat för-
ordningar; förordningen 19921164 arbetskraftens friaom
rörlighet inom förordningenEES 1992 1 167om arbetstaga-,

och företagares efterrätt avslutad verksamhetattres egna
ikvar land inom EES slutligenstanna ändringar iett samt

utlänningsförordningen 1989547 förordninggenom
19921166. Samtliga författningsändringar träder i kraft
först den dag regeringen bestämmer, dvs. den dag då EES-

börjaravtalet gälla.
följandedetI redogörs kortfattat för de regler som avses

gälla för fria rörlighet i Sverige.personers

5.6.2 Arbetstillstånd

kunnaFör genomföraatt arbetsmarknad inomen gemensam
EES kan kravet på arbetstillstånd inte längre upprätthållas
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från EES-ländema.beträffande medborgare
enskilde harden rättinnebär b1.a.fria rörlighetenDen att

för söka deavtalsslutande ländernaflytta mellan de attatt
vistas iocksåerbjuds haranställningar där. Han rätt attsom

anställd där iför Överens-EFTA-landellerEG- attett vara
i detförgäller arbetstagaremed lagarstämmelse de som
före-nationalitet får inteDiskriminering på grundlandet. av

arbetsvillkor.sysselsättning, lön och andravad gällerkomma
fårEFTA-landi ellerhaft anställning EG-harDen ettsom

nämnda bestämmelserfrånUndantagnakvar där.även stanna
offentliga tjänster.antalär ett

Uppehållstillstånd5.6.3

arbetstagaren hartillsammans med rätt attDe personer som
isig landetbosätta är

nationalitet,maka eller sambomake oavsett-
beroende dem ochår21 ellerbarn under är avsom-

ellertill arbetstagarenföregående ledsläktingar i närmast-
dem.beroendemake ocheller hennes ärhans avsom

familjer.derasföretagare ochtillkommerSamma rätt egna
regler dendirektiv med1990Under EG treantog omnya

förrörlighetenfria

artikelfamiljeraktiva och derasekonomiskticke personer-
90364EEG,direktivetl i

pensionerade ochföretagare ärocharbetstagare somegna-
90365EEGdirektivetartikel l ifamiljerderas samt

direktivetfamiljer artikel l ioch derasstuderande-
90366EEG.

uppehållstill-tillförhär kan rättdeAv avsespersoner som
i sådanförsörjning tryggadsinstånd de harkrävas ut-att

tillvälfárdssystemvärdlandetsinte liggersträckning deatt
till uppehållstill-för respektiveVillkoren rättlast. personers

utlänningsförordningen. Avåterfinns i 5 ochstånd § pen-a
tillräckligaharb1.a. deoch studerande krävssionärer att

tillräckliga medelförsörjning. Medmedel för sin avsesegna
efterförordningsmotiv tillgångar skattenligt regeringens som

förpensionstillskottfolkpension, fulltfull svenskmotsvarar
täcktaålderpensionär i motsvarandesvensk samten

socialbidrag intetillVidare fastslåsbostadskostnader. rättatt
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innebär har medel.att man egna
En huvudtankama den friamed rörligheten förav personer

inom EES medborgarnaiär dessa europeiska frittatt stater
skall kunna söka, erhålla påbörjaoch arbete i andra stater
inom EES fördröjas administrativa åtgärder frånutan att av
nationella myndigheters sida. Proceduren med uppehållstill-
stånd får alltså inte hindra någon från påbörja arbete.att ett

denFör krets ekonomiskt aktiva och derasav personer an-
höriga omfattas EES-avtalet innebär detta, attsom av uppe-
hâllstillstånd kan sökas och beviljas efter inresa till Sverige.

Uppehållstillstånd skall i regel beviljas för fem år och där-
efter automatiskt förlängas. uppehållstillståndKortare kan
dock beviljas tillhandahåller eller tjäns-mottarpersoner som

här i landet. Beträffande studenterter och deras medföljande
familjer skall uppehållstillståndet den tid undermotsvara
vilken studierna bedrivs.

Beträffande icke ekonomiskt aktiva och pensionä-personer
kan värdlandet uppehållstillståndetompröva efter de tvårer

första bosättningsåren.

Återkallelse5.6.4 uppehållstillståndi vissa fallav

llI § utlänningslagen vissa förhållanden under vilkaanges
uppehållstillstånd får återkallas sedanett utlänning inresten

i landet. Frågan återkallelse skall i sådana fall ha väcktsom
innan utlänningen varit bosatt två år i Sverige med uppehålls-
tillstånd.

Regeringen har i 11 § tredje stycket utlänningslagen be-
myndigats uppställa grunder för återkallelseatt nya av uppe-
hållstillstånd för omfattas EES-avtalet. Ipersoner som av

falldessa kan frågan väckas efteräven två års vistelse med
uppehållstillstånd i landet. reglerna återfinnsDe i 5 §nya c
utlänningsförordningen. Möjligheten återkallaatt ett uppe-
hållstillstånd med stöd de reglerna gäller dels utlän-av nya
ningar grundar sin tillrätt vistelse i Sverige EES-som
avtalet och inte försörjer sig eller saknarsom annars egna

förmedel sitt uppehälle, dels medborgarei utanförstaten
EES anknytningen till EES-medborgaren bryts famil-ochom
jemedlemmen inte har rätt i Sverige på någonatt stanna

grund.annan
Den omständigheten arbetstagare blir ofrivilligtatt en ar-
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ellersjukdomgrundpåarbetaoförmögenellerbetslös att av
återkallas.uppehållstillståndettillledaolycksfall får inte att

deni tidendock begränsasuppehållstillstånd kanFörnyat om
år.änarbetslöshetenofrivilliga ettvarat mer

arbetefrivilligt lämnargäller utanVad ettsompersoner
andrasaknardessutomochnågotavsikt söka nyttatt som
behovfinnasdeti Sverige kanförsörjningtillmöjligheter ett

uppehällstillståndet. Detbeviljadedetåterkalla ansesattav
anställningar,andrafrivilligt sökatillåtetfulltdock attvara

anställ-mellanarbetslöshettidvissinnebärvilket att aven
denomfattaslägedettaImåste kunnaningarna accepteras.

arbetssökande.förskyddreglerEG-rättensenskilde omav
miss-uppenbaravidendastsåledes skeskallingripandeEtt

förhållanden.
uppehålls-återkallelsebeslutarinvandrarverkStatens avom

tillstånd.

förslagochVåra överväganden5.7

enskilde harföljer den rätti 3 SoLbestämmelserna § attAv
handäri den kommunsocialtjänstenhjälpochfå stödatt av

biståndbehovetskyldighet prövavistas. Kommunens att av
vistelse-Regelnlängd.vistelsetidensintepåverkas omav

enskil-betydelse för dendärförärkommunens storavansvar
enskildedenomständighetervilkaunderochlängede. Hur

omfattningen detpåverkadockkani kommunenvistas av
skyldigkanbistånd kommunen att ge.varasom

sigvisatvår bedömningenligtharVistelsebegreppet vara
mellan kommuner. Dettaför regleraanvändbart ansvaretatt

börvistelsekommunensprincipenförtalar att ansvarom
medgamladetinte hellerVibehållas. systemetattanser

återinföras. Systemetersättningar börinterkommunala var
ineffektivt.krångligt ochadministrativt

vissa problem.med DeförenatdockVistelsebegreppet är
sambandibiståndsinsatserförframföralltgäller ansvaret

vistelsekommu-utanför hemkommunenplaceringarmed samt
bosattahjälp till ärför stöd och personer somansvarnens

folkbokfördai kommun.ocheller annanen
bl.a.föregående gälleriredovisats detproblemDe som

förvistelsekommunens attutan varasompersoneransvar
därbosatta
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på initiativ tillfälligt vistas i kommunen,eget-
beslut kommun vistas för vård eller boen-genom av annan-

ide kommunen,
beslut huvudman bereds vård sjukhusgenom av annan-

eller i enskilt vårdhem eller avtjänat fängelsestraffett i kom-
munen.

Det torde svårt finna regler vilken kommunattvara om
skall ekonomiskt ansvarig för bistånd till densom vara en-

skilde i alla tänkbara situationer detta vållar problemutan att
i den praktiska tillämpningen. denUr enskilda kommunens
perspektiv kan konsekvenserna sig orimliga vilkente oavsett
princip vistelseprincipen eller folkbokföringsprincipen- -

tillämpas.som
Det kan verka orimligt kommunt.ex. prin-att en genom

cipen vistelsekommunens blir ansvarig för kost-om ansvar
nadskråvande vård- och behandlingsinsatser till en person

tillfälligt vistas i kommunen. kanDet också verka orim-som
ligt tidigare hemkommun skallatt stå för kostnader be-en
träffande sedan länge vistas i kom-personer som en annan
mun.

Vi har i våra diskussioner övervägt använda bosättnings-att
begreppet utgångspunkt för den enskildes tillrätt bi-som
stånd. Vistelsekommunens kunde då begränsas till attansvar
gälla endast insatserde den enskilde omedelbart behö-som

Detta skulle i så fall bli parallell till den ansvarsför-ver. en
delning regeringen föreslår l99293l59prop. skallsom
gälla ifråga de särskilda insatser i 9 § lagenom som anges

särskilt stöd och service till vissa funktionshindradeom
LSS.

Vi har dock funnit flera skäl talar införamot attsom en
sådan ansvarsfördelning också i socialtjänstlagen. För det
första är det ofta svårt avgöra den enskilde skallatt var anses

bosatt. detFör andra kan begreppet omedelbart leda tillvara
tolkningsproblem tvisteroch mellan kommunerna. Förnya

det tredje vill vi slå vakt principen sammanhålletettom om
vårdansvar år mycket betydelse för den enskilde.storsom av
Vi och kommun så långtatt möjligt bör haanser en samma
det samlade för den hjälp och det stödansvaret behövssom
under vistelsen i den andra kommunen.

Enligt vad kommittén erfarit finns tendenser till kommu-att
blivit restriktiva det gällernär förnerna att tamer ansvar
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i kommunen.tillfälligt vistas Kommunernassompersoner
frivil-svårareockså gjort detekonomi harförsämrade att

tillfrån kommunärendeflyttalig överväg ett en annan.en
den fådärför kanoroande,utvecklingenVi att nega-somser

tillledakan denenskilde.effekter för den Dessutomtiva
emellan.diskussioner kommunernatidsödande

å-angelägetdetbakgrund härav,Vi är attattmotanser,
förändringari vistelsekommunensvissastadkomma ansvar.

därförbörvistelsekommunensHuvudprincipen ansvarom
härvidlag behand-Våra förslagvissa undantag.förenas med

5.7.3.avsnitten 5.7.2 ochilas

i på denvistelser kommunen5.7.1 Tillfälliga
initiativenskildes eget

itillfälligt vistas kommuneninitiativpåPersoner egetsom
tillsitt uppehälle ellertillsocialbidragibland behövakan

beviljas i allmänhetSådan hjälptillfälligutgifter av
skallvilken kommuntvist uppkommerattutan som an-om

biståndsinsatsen.försvara
attraktiva turistkom-debefaradestillkomstVid lagens att

be-kostnader till följdskulle drabbas stora avavmunerna
Svenska kom-vistelsekommunensstämmelsen ansvar.om

sådan bild.bekräftar inteundersökningarmunförbundets en
fritids-färdtjänst i samband medförgällerVad ansvaret

hari kommuntillfälliga vistelserboende eller andra en annan
Kommunförbundets rekommen-praxis ochRegeringsrättens

i allatillämpasordningdationer skapat stort settavsomen
hemtjänst iförVistelsekommunenskommuner. sam-ansvar

flesta kom-defritidsboendemedband accepteras avnumera
fall förelig-i dessaändrade lagreglerNågot behov avmuner.

inte.därförger

placeringar i kommun5.7.2 Kommunala annan

harlyft fram några problemföregåendeVi har i det som
institutionsvårdfamiljehemsvård,med beslutsamband att om

Enligt vårkommun.verkställs iserviceboendeeller en annan
ekonomiska skälbåde praktiska ochbedömning finns det som

utsträckningi ökad kommerförtalar kommunerna attatt
dåVi tänkerutanför hemkommunen. sär-upphandla tjänster
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skilt på behovet platser i särskilda boendeformer för äldreav
påoch behovet differentierat utbud bostäder medettav av

särskild service för människor med funktionshinderyngre av
olika slag.

kunnaFör erbjuda den mångfald i boendetatt lagensom
förutsätter kan flera små kommuner behöva samverka regio-
nalt. På motsvarande kan det isätt storstadsregionema finnas
behov samverkan över kommungränsema. Vi har ocksåav
anledning i framtiden räkna med ökad privatiseringatt inom
vård- och omsorgssektom.

iFör viss utsträckning underlätta sådanatt utvecklingen
föreslår vi socialtjänstlagens 4 kompletteras§att med en
regel nämnden möjlighet träffa avtal vårdattsom ger en om
eller boende för inte längre folkbokfördaiärpersoner som
kommunen. sådanEn regel det möjligtgör för placerings-
kommunen behålla föratt ansvaret personer som genom
nämndens beslut vistas för vård eller boende utanför hem-
kommunen de folkbokförsiäven kommun.om en annan

Vad gäller placeringar i familjehem och i hem för vård
eller boende har det visat sig kommunerna inte alltid kanatt
komma överens hur kostnaderna för vissa insatser skallom
fördelas mellan placeringskommunen och vistelsekommunen.

ÄdelreformenErfarenheten har också visat i kombinationatt
med den folkbokföringslagen har resulterat i liknandenya
tvister inom äldre- och handikappomsorgen.

Eftersom oenigheten kan drabba den enskilde tids-genom
ödande diskussioner kommunerna emellan det enligtär vår
mening angeläget generellt åstadkomma klaratt ochsett en
entydig ansvarsfördelning mellan den kommun har be-som
slutat vistelsen här kallad placeringskommunen- ochom -
den kommun där den enskilde faktiskt vistas, dvs. vistelse-
kommunen.

Våra utgångspunkterär följande.
Vi det naturligt den enskilde så långt detatt ärser som

möjligt erbjuds vård och behandling eller serviceboende i
den kommunen, såvida den enskilde inte har andraegna
önskemål. behovetKan inte tillgodoses i den kommunenegna
återstår möjligheten upphandla tjänsten iatt kom-en annan

Denna fårutväg emellertid inte leda till kommunenmun. att
åsidosätter de skyldigheter följer 20 och 21 §§ SoL.som av

Personer kommunens beslut vistas för vårdsom genom
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likställda medböri kommuneller boende varaannanen
boendei denvård ellermotsvarandefår egnapersoner som

vårskall enligtPlaceringskommunenskommunen. ansvar
sociala tjäns-ochenligt 6 SoLbistånd §omfatta bådemening

ochhuvudsak hemtjänstiSoL10 första stycketenligt §ter
enskilde vis-inte längreupphör denfärdtjänst. närAnsvaret

beslutplaceringskommunensstödmedi kommunentas av
kommun.tillflyttatsärendet övereller när annanen

för principenuttryckregelnföreslagna ettDen omger
sammanhållna vårdansvaretsammanhållet vårdansvar. Det

beslutarutreder behovetplaceringskommuneninnebär att av,
beviljasstödinsatserhjälp- ochfinansierar deoch somom

tillöverlämnasverkställighetenenskildeden även enom
servieegivare ioffentlig vård- ellerprivat eller annanenen

skyldig be-dessutomPlaceringskommunen ärkommun. att
service harvård ochenskilde får denden avta-vaka att som

riktlinjermål ochdeinsatsernaochlats motatt somsvarar
i socialtjänstlagen.anges

placeringskommunensig tillalltså vändaskallenskildeDen
vis-underhan behöverstödhjälp och detför få denatt som

andra kommunen.i dentelsen
åtagandesittgivetvis inte klarakanPlaceringskommunen

vårEnligtvistelsekommunen.frånbiträdesamråd ochutan
socialtjänstlagenibestämmelseringabedömning behövs det

börvistelsekommunenpå vilketdetalj reglerar sättisom
genomförandetpraktiskaplaceringskommunen. Detbiträda

överenskommel-frivilligareglerasi stället kunnabör genom
placeringskommunensSå börmellan kommunerna. t.ex.ser

utgångspunkt frånmedfärdtjänst kunna reglerasföransvar
färdtjänstre-kommunförbundetsrekommendationomSvenska

kommun.i annansa
vårt förslaginnebärtjänsteravgiftsbelagdaVad gäller att

itillämpasefter denavgift fastställsenskildesden taxa som
meningvårenligtenskilde börplaceringskommunen. Den

hangjortskulle haeller mindre hanbetala änvarken ommer
frånUndantagtjänst i hemkommunen.fått motsvarandehade

färdtjänst, dåförhuvudprincip dock gällabördenna egen-
särskild regle-chauffören. Någondirekt tillavgiften erläggs

inödvändig. Frågan börvi intering i lag detta har ansettom
kom-överenskommelser mellanreglerasstället kunna genom

Svenska kommun-frånrekommendationerellermunerna



154 Vistelrebegreppet och ansvarsfördelningen mellan kommunerna SOU 199330

förbundet.
det följandeI beskrivs konsekvenserna vårt förslag iav

olika typsituationer.

Barn och ungdomar i familiehem

Idag placeringskommunensär kostnadsansvar begränsat till
de ersättningar utbetalas till familjehemmet. Någonson1
skyldighet för skolkostnader föreligger inte efter-att svara

barnet enligt huvudregeln folkbokförsi den kommun därsom
familjehemmet ligger. kommunDenna är också skyldig att
tillhandahålla den service, barnomsorg färdtjänst,ocht.ex.

tillkommer kommunens övriga medlemmar.som
Vårt förslag innebär placeringskommunens utvid-att ansvar

till omfattaäven kostnader för viss barnomsorg.att Er-gas
håller barnet plats inom barnomsorgen med stöd bestäm-av
melserna i 6 § SoL bör vistelsekommunens kostnader för
platsen täckas placeringskommunen. Placeringskommu-av

bör omfattaäven behovet de biståndsin-extranens ansvar av
kan behövas för barnetsatser skall kunna delta iattsom

verksamheten.

Något motsvarande bör dock inte gälla för place-ansvar
ringskommunen då familjehemsföråldrama behöver barnom-

på grund förvärvsarbete eller studier och platsensorg av
tilldelas barnet med stöd vistelsekommunens turord-av egna
ningsregler.

Behöver barnet färdtjänst under sin vistelse i familjehem-
bör placeringskommunen tillgodosemet även detta behov.

kan i och förDet sig rimligt placeringskommunenattanses
även för de krävs för fungeran-extrasvarar resurser som en
de skolgång i vistelsekommunen. Skolmyndigheteni vistelse-
kommunen bör under alla förhållanden för de pedago-svara
giska krävs för barnet skall kunna tillgodo-attresurser som

siggöra undervisningen. Behöver barnet sociala ochellerav
psykologiska skäl bistånd i form personligt stöd underav
vistelsen i skolan bör denna insats bekostas den nämndav

har placerat barnet i familjehemmet.som
Som framhållits i avsnitt 5.5.3 det förär närvarande oklart

hur bestämmelserna medgivandei 25 30och §§ SoL skallom
tillämpas vårdnadshavarennär inte bosatt iär den kommun

med stöd SoL eller har beslutatLVU vård försom av om
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har samband meddet hemmet. Problemetbarnet utom egna
enligt 25 förstai 30 föreskrivs medgivande §det § att ettatt

vårdnadshavares hemkommun.stycket meddelas av
mening olyckligt kommun harEnligt vår det denär somom

sig vårdansvar begränsade möjlighetertagit på skall ha attett
lämpligt för barnet. Flyttarvården till vad ärsomanpassa

inte påverka möjlighetervårdnadshavaren bör det kommunens

familjehemsplacering.beslutaatt om en
30 så föreskriftenVi föreslår därför § SoL ändras attatt

enligt 25 vård-ansvarig kommun för medgivande § SoLom
till medgivan-hemkommun begränsasnadshavares att avse

placering.vid privatde
finnas någon ansvarigsåledes inte regelkommerDet att om

för medgivande beslutar familje-kommunenkommun när om
hemsplacering. Enligt vår mening behövs inte någondet

i fall, eftersom nämndens beslut placerasådan regel dessa att
iunderårige i visst familjehem lagenden ettett anses som

medgivande.sådant

vårdi föroch ungdomar hem eller boendeBarn

från inom familjehemsvårdenTill skillnad vad gäller ärsom
och i hem för vård eller boendeibam placeras ettunga som

allmänhet inte folkbokfördai den kommun där hemmet lig-
Placeringskommunenär därmed skyldig bekostaävenattger.

skolgång i den andra kommunen.barnets

vårdi familjehem i förVuxna eller hem eller boende

Placeringskommunen tidigare för de ersättningarsvarar som
vårdavgiftenutbetalas till familjehemmet respektive tillsom

behandlingshemmet. Vårt förslag placeringskom-innebär att
enligtdärutöver skall för bistånd 6det § SoLsvaramunen

enskilde behöver under vistelsen i den kom-den andrasom
kostnaderikan gälla såväl hyra andra hem-Det ochmunen.

kläder, tandvård, i vistel-kommunen reskostnadersom m.m.
vårdansvaretsekommunen. sammanhållna innebärDet att

placeringskommunen tillgodose behovet socia-skalläven av
tjänster 10 första färd-enligt § stycket i huvudsakSoL,

i vistelsekommunen.tjänst,
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Placeringar i särskilda boendeformer, i bostäder med
särskild service vårdhem.i enskildaoch

Placeringskommunen skall enligt vår mening i likhet med-
vad föreslås gälla beträffande placeringar i familjehemsom
och i hem för vård eller boende tillförsäkra den enskilde-
den hjälp och det stöd han behöver vistelsenunder i densom
andra kommunen. sammanhållna vårdansvaretDet bör avse i

vårdkedjanhela från servicehusboende med hemtjänstin--
till helinackorderingi ålderdomshem, sjukhem,satser grupp-

boende eller enskilt vårdhem och gälla denoavsett om-
enskilde folkbokförs i den kommunen. tidigareSomnya

bör placeringskommunennämnts ersättningen tillutöver-
privataden eller kommunala vårdgivaren således även-

för biståndsinsatser enligt 6 sociala§ SoL och tjänstersvara
enligt 10 § första stycket SoL.

gällande regler förNu kommunalt bostadstillägg KBT
innebär den enskilde skall försäkrings-ansökan hosgöraatt
kassan där han inskriven. innebärär förDet att ansvaret

kan åvila antingenKBT placeringskommunen eller vistelse-
kommunen beroende på den enskilde folkbokförd.ärvar

tidigareSom framgått i avsnitt 1.4 har parlamentarisken
kommitté föreslagit förstatligande bostadsstödet fr.o.ett av m.
den juli1 1993. Regeringen har emellertid i prop.
19929336 vissa frågor den kommunala ekonominom om
bedömt förstatligande inte kan ske vid dennaKBTatt ett av
tidpunkt först fr.o.m. år 1995. Vi har denna bak-utan mot

ingengrund anledning föreslå några undantagsbestämmel-att
från gällande regler ansvarig kommun.ser nu om

Om den enskilde efter avslutad sjukhusvård behövert.ex.
flytta från tidigare boende i ålderdomshem tillett ett ett
sjukhem, intedetta kan påske grund platsbrist, kanmen av
kommunen bli betalningsansvarig landstinget. Vimot anser

placeringskommunen skall för sådanaäven kost-att svara
nader. den anledningenAv föreslår undantagsbestäm-en
melse i lagen 1990 1404 kommunernas betalningsansvarom
för viss hälso- och sjukvård.

Avslutningsvis vill vi kommentera frågan den enskildesom
möjligheter få bistånd socialnämnden för kunnaatt attav
flytta till särskild boendeform i kommun nären en annan
behovet bedöms kunna tillgodoses i hemkommunen. Frågan

RÅhar tidigare Regeringsrättenprövats 1990 ref 23.av
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inte förfann socialtjänstlagen stödDomstolen att attgav
fortlöpande förålägga hemkommunen kostnadernaatt svara

för servicehusboendei kommun.en annan
Äldre möjligheter flytta till serviceboende iattpersoners en

kommun regleras rekommendation frångenomannan en
kommunförbundet. tidigare framgått i avsnittSvenska Som

Socialstyrelsen för enskilda5.5.5 utreder närvarande hur

utnyttjat möjligheter finns. Vide resultatetattsom anser av
studie bör avvaktas och därför inte frågan tilldenna tar upp

behandling i detta betänkande.

5.7.3 kriminalvårdsanstalterIntagna på och
sjukvårdsinrättningar utanför

hemkommunen

Tillämpningen vistelsebegreppet iproblemutgör ett stortav
34kriminalvårdens arbete med §-placeringar och förberedel-

inför frigivningen. inte ovanligt kriminal-Det är t.ex. attser
företrädare måste sig till flera olikavårdens vända kommuner

få någon ansvarsförbindelseför teckna för 34att att en en
placering eller för den enskilde. gällerDetta annat ansvar
framför någon fastallt inte har anknytning tillpersoner som

också ikommun. Problemen märks samband med utskriv-en
frånningar vissa sjukvårdsinrättningar.

Socialberedningen tidigarehar behandlat frågan kommu-om
boendeiför vård eller hem detänett annatnernas ansvar

tillkommit på initiativegna huvudman. Isom av en annan
fråga föreslog beredningendenna den kommun denatt som

enskilde bosättning eller harsättannat mestgenom an-
knytning till skulle ha för det bistånd denalltansvar som
enskilde behöver.

flesta remissinstansemaallra instämde i förslaget.De Flera
menade formuleringendock anknytning förmestatt var

Länsstyrelsen Stockholms län ansåg förvirringeni attvag.
skulle förslaget.öka med Svenska kommunförbundetsnarare

förslagettillstyrkte i princip underströk samråd mel-attmen
lan kriminalvårdsmyndighet och kommunen måste innanske

placering. Socialstyrelsen menade utredningen endast löstatt
vissa problem och det oklart vad medäratt som menas

anknytning. också fråganmest Styrelsen tog attupp om
vistelsekommunen ha ovillkorligtbör vid oenighetett ansvar
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så den enskilde inte kommeri kläm. Handikapporganisa-att
Centralkommittétionemas HCK pekade svårigheten att

slå fast vilken kommun har anknytning till dåmestpersonen
det utvecklingsstördagäller bor på vårdhem. handi-Desom
kappades riksförbund DHR menade den enskilde självatt
skall vilken kommun han eller hon haravgöra mest an-

Ävenknytning till. Landsorganisationen LO ansåg denatt
enskildes önskemål skall avgörande för vilken kommunvara

skall för biståndet.som ansvara
Vi har denna bakgrund olika lösningar i frågaövervägtmot

för stöd och hjälp till på kriminalvårds-ansvaretom personer
anstalter eller huvudmans försorg beredssom genom annan
vård utanför hemkommunen. den enskilde detFör är sanno-
likt fördelaktigt ärendet handläggs den kommunmest att av

han har anknytning till. härDemestsom personer som avses
i intehar allmänhet sökt sig till kommunen initiativ.eget

Majoriteten saknar därför anknytning till den aktuella vistel-
sekommunen.

den anledningen viAv för hjälp- ochatt ansvaretanser
stödinsatser i första hand åvilabör kommun denänannan
kommun där anstalten eller vårdinrättningen ligger.

ligger då tillDet hands utpeka tidigare vistelse-nära denatt
kommunen ansvarig kommun. detta talar vistel-Mot attsom

där kan varit tillfälligha högst enskildeDennatur.sen av
har kanske suttit häktad i kommunen innan han kom till kri-
minalvårdsanstalten i övrigt ha någon anknytning tillutan att
just den kommunen. Vi därför vistelsebegreppet börattanser
undvikas helt och hållet för denna människor.grupp av

Vi inte heller uttrycket mest anknytning till ärattanser
användbart i detta sammanhang. likhet fleramedI deav
instanser sigyttrade Socialberedningens förslagöversom

vi sådant begrepp måste kunna klar ochatt ettanser enges
entydig definition. torde knappast möjligt iDet lag-attvara
stiftningen slå fastklart vad skall med detta ut-som avses
tryck. kanEn folkbokfördi kommun, hat.ex.person vara en
familj i och ha uppburit socialbidrag i tredje. Ien annan en

sådan situation kan det svårt vilken kom-avgöraatten vara
den enskilde har anknytning till.mestmun som

Biståndsansvaret enligt vårbör bedömning grundas på for-
mella kriterier det möjligt snabbt och slågör enkeltattsom
fast vilken kommun skall ansvarig. enskildeDensom vara
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skall inte behöva vända sig till flera kommuner för denatt
hjälp och det stöd han behöver från socialtjänsten under kri-
minalvård i anstalt eller under vård sjukhus eller i enskilt
vårdhem.

denna bakgrund föreslårMot vi hemkommunen, dvs.att
folkbokföringskommunen, blir ansvarig kommun dennär
enskilde beslut huvudman vårdas sjukhusgenom av annan
eller i enskilt vårdhem respektive avtjänar fängelsestraff iett
kommunen. omfattarDetta socialtjänstinsatserävenansvar

aktualiseras inför frigivningenutskrivningen. Folkbok-som
föringskommunens upphör dessa insatsernär haransvar
genomförts eller ärendet överflyttats till kommun.en annan

Vi dockär medvetna många kriminalvårdensattom av
klienter folkbokfördaiär kommun intede längre haren som
någon naturlig anknytning till. Trots detta vi attanser man
också i dessa fall hållabör fast vid huvudprincipen folk-om
bokföringskommunens dennaAnser kommun denattansvar.
enskilde bör folkbokfördi kommun kan denvara en annan
förra kommunen väcka frågan folkbokföringen ändras.attom

kan därefterKommunen begära ärendet överflyttas till denatt
andra kommunen.

Överflyttning5.7.4 ärendenav

Tidigare frågorhar vilken kommun skall ha detom som
ekonomiska för viss åtgärd i utsträckning kun-ansvaret stor

lösas överenskommelser mellan kommunerna ellernat genom
ärende flyttas frånöver kommun tillatt ettgenom en en

på frivillig Möjlighetenväg. komma överensattannan om en
överflyttning gäller alla ärendetyper. Vi vill understryka
betydelsen denna ordning blir den normala i fram-ävenattav
tiden.

i olikahar framförtsDet sammanhang många kommuneratt
ekonomiska skäl vägrar ärenden från andraatt ta emotav

kommuner. givetvisDetta otillfredsställandeår mycket för
den enskilde. Framstår överflyttning klart lämpligasten som
för den enskilde bör ekonomiska överväganden inte hindra att
överflyttningen sker.

tidigare framgåttSom fråganhar överflyttning ären-om av
den tidigare behandlats Socialberedningen. Beredningenav
föreslog ärende skall kunna flyttas frånöver nämndatt ett en
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inte samtycker.nämndentill denäven senareomen annan
vilketi det inom denlänsrätten län,Frågan skulle avgöras av

ligger.överflyttningen,begärtkommun som
välkomnade förslaget.flesta remissinstanser LänsrättenDe

frågan bordelän ansåg dock inte avgörasMalmöhusi att av
kommuneninom vilket den ansökandei länlänsrätten det

jurisdiktionsom-innebära länsrättemasligger. skulleDet att
i områderåde utvidgas, eftersom länsrätten ett genom en

socialnämndeniålägga länsådan regel skulle kunna annatett
ansågJönköping detviss uppgift. iKammarrätten atten

tolkningsprob-tillägget till 72 skulle skapaföreslagna § nya
sig bäst för överenskom-inom område lämparlem ett som

anknyt-enligt Socialstyrelsen betonasmelser. bordeDet att
överflyttning Socialsty-varaktig innan sker.ningen bör vara

ha ovillkor-ansåg också vistelsekommunen börrelsen ettatt
enskilde inte kommer ioenighet så denligt vid attansvar

Kristianstads län ville ha klarare redo-Länsstyrelsenkläm. i
överflyttning.förhållanden kan föranledavisat vilka ensom

iansåg länsstyrelsernaLänsstyrelsen Jämtlands läni att
överflytt-fatta beslutstället för länsrätterna skulle kunna om

framgick inte från vilken tidpunkt be-ning. betänkandetAv
Besked i denna frågaöverflyttning skulle gälla.slutet om

efterlystes flera remissinstanser.av
framförslag tidigare lagtsVi ställer bakom det avsomoss

fråga vi begreppet an-Socialberedningen. dennaI attanser
enskil-nackdelar för denknytning bör kunna användas utan

övertlyttningen inte kaneftersom begärde den kommun som
Vi valtavhända sig för ärendet. har dock uttrycketansvaret

till i för anknyt-den starkaste anknytningen stället mest
ining till. förra uttrycket används denberor detDet att

Enligt vår bedömning denfolkbokföringslagen. bör prax-nya
i folkbok-bestämmelsenutvecklas med stödsom av

vid tillämpningenföringlagens 12 kunna till§ nyttavara av
för överflyttningvi föreslår skall gällade regler ettavnu

inom socialtjänsten.ärende
främstöverflytta börMöjligheten ärendeettatt som nu

tiddär den enskilde under längre har behovärenden enavse
ingainsatser inom socialtjänsten. övrigt bör andra be-Iav

gränsningar gälla.
iNågot formellt på folkbokföring bör inte gällakrav t.ex.

faktiskafall. bedömning den enskildesdetta samladEn av
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bostads- arbetsförhållanden,och familjesituation övrigaoch
omständigheter betydelse i ärendet enligt vår meningav ger

förden bästa grunden till vilken kommun denavgöraatt
enskilde har starkasteden anknytningen.

naturligtvis också viktigt den enskildeDet är beredsatt
tillfälle sin på överflyttningsfrågan.att ge syn

Enligt vår mening bör regeln i första hand bli tillämplig vid
långvariga placeringar i kommun. Vi tänker främsten annan

placeringar barn ochav unga.
möjlighet börDenna kunna vårdnadshava-prövast.ex. om

till barn, placerats i familjehem ieller hemett ett ettren som
för vård eller boende i intekommun, längre ären annan

ibosatt placeringskommunen. sådan situationI bören en
överflyttning till vårdnadshavarens hemkommun natur-vara
lig, eftersom kontakterna vårdnadshavarenmed ingår som en
mycket viktig i vârdansvaret.del villkorSom skall gälla att
vårdnadshavaren varaktigt bosatt i denär andra kommunen
och överflyttningen bedöms till barnets bästa. Somatt vara
ytterligare villkor bör gälla ärendet stabilt ingaär ochatt att
utredningar pågår eller kan bedömas förestående.näravara

Tidpunkten för överflyttningen får bero omständigheter-av
Ärendeni det enskilda fallet. gäller vård detutomna som

hemmet skall eller sjätteövervägas må-omprövasegna var
framstårnad. därförDet ändamålsenligt ärendetmest attsom

flyttas till den kommuneniöver sådansamband mednya en
frånåtgärd kommunens sida.

sagda gäller givetvis inte syftetDet med placeringen ärom
barnet skall återvändaän hem. kanDetett annat att t.ex.

gälla barn i späd ålder långsiktigt i familjehemplacerassom
eller ungdomar på i boendeiär väg den kommunut egetsom

familjehemmetdär beläget. sådana fallär bör ärendet iI
stället kunna flyttas till vistelsekommunen.över

Även placeringsärenden gäller och medelålderssom yngre
ibör vissa fall kunna flyttas till vistelsekommu-övervuxna

nämnden iäven denna kommun inte samtycker tillnen om
överflyttningen. kan långvarigaDet gälla vistelser it.ex.
familjehem eller i bostäder med särskild service övergåttsom
till permanentboendei den andra kommunen och där det
framstår orimligt den förra kommunen har kvar sittattsom
ansvar.

IÃ-OIN76
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5.7.5 Vistelsekommunens för påbörjadeansvar
utredningar

fråga vi bör behandlas kommittén iEn ansett avsom sam-
prövningen vistelsekommunens vilkenband med ärav ansvar

kommun skyldig fortsätta påbörjad utredningär att ensom
enskilde Viden byter vistelsekommun. har i dettaom sam-

Älvs-tillmanhang refererat skrivelse från länsstyrelsen ien
Enligt vår bedömningborgs län och beslut JO. behövsett av

förhindrar utredning ligger pådet regler attsom en nere
grund oklarhet vilken kommun har föransvaretav om som
utredningen. Vi dock de reglerna bör längreattanser nya

till enbart gälla själva utredningen. socialnämndän Denatt
inlett utredning skyldig fattabör även att ettsom en vara

slutligt beslut i ärendet. den vistelsekommunen för-Om nya
sig villig pågående utredningklarar bör docköveratt ta en

inget hindra ärendet dit.överlämnasatt
tidigare 50 nämndens utredningsansvarSom §ärsagts om

tillämplig på alla ärendeslag inom socialtjänsten. finnsDet
enligt vår bedömning inte några förmotiv dengöraatt nya
regeln heltäckande. Regeln tillbör begränsas ärenden som

skyddet för barn och ungdomar vård missbruka-rör samt av
re.
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6 till biståndRätten

Vårt förslag

till bistånd fortsättningsvisregleras i 6Rätten även §
kompletteras tilläggsbestämmelser,medmen som

preciserar dels till försörjningsstöd,rätten dels rätten
till bistånd. bistånd ingårI även ekono-annat annat
miskt tillstöd tillfälliga behov, inte omfattassom av
försörjningsstödet.

6.1 Inledning

Socialtjänstlagen tillhar sin konstruktion karaktären av en
utpräglad ramlag. gäller inte minstDetta regleringen av

till bistånd i lagens 6rätten skall tillförsäkra densom
enskilde skälig levnadsnivå. begrepp definierasDettaen
inte i lagtexten eller i lagens förarbeten.närmare Kommuner-

har enligt vissa formuleringari förarbetena be-gettsna en
tydande frihet utifrån skiftande lokala förutsättningaratt
utforma biståndet fastställaoch vilken nivå kansom anses

lagens krav på skälig 1evnadsnivå.motsvara
Beslut bistånd med stöd 6 kan för-§ överklagas tillom av

valtningsdomstolama. Regler detta finns i 73 social-§om
tjänstlagen. Prövningeni förvaltningsdomstolarnaär allsidig.

betyder besvärsmyndighetenDetta kan pröva beslutetatt om
lagligt lämpligt justoch i det enskilda fallet.är Domstolarna

självständigskall bedömninggöra vad skallen av som anses
skälig 1evnadsnivå för den enskilde och inteärvara en

bundna kommunens regler och riktlinjer. Därigenomav egna
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domstolarna direkt inflytandeutövar överstaten ettgenom
kommunernas biståndsbeslut.

direktiven för kommitténs arbete uttalar dåvarande före-I
dragande statsrådet sin mening kombinationenattsom av
utpräglad ramlag och till förvaltningsbesvär har fåtträtt
mindre önskvärda konsekvenser. awisar dock tankenHan

förvaltningsbesväri biståndsärenden avskaffas.skulle Föratt
den enskilde det central betydelse materiellär attav en
överprövning i bistånd.domstol beslut iProblemav om
tillämpningen måste i stället lösas lagstiftningeniattgenom
möjligaste mån preciseras.

Till de frågor kommittén enligt direktiven skall be-som
handla den förvaltningsdomstolamashör befogenheter attom
besluta biståndsinsatsemas utformning. Kommittén skallom
också ställning till frågan ekonomisk behovsprövning.ta om

fråga har tidigare behandlats både Socialberedning-Denna av
och Handikapputredningen.en
detta kapitel inledningsvisI kommenteras biståndsparagra-

fens ställning i socialtjänstlagen. Därefter redovisas lagregler
förarbetenoch till 6 tillsammans rättsfall§ med frånett par

regeringsrätten. Problemen med nuvarande utformning av
biståndsparagrafen redovisas i särskilt avsnitt. Kapitlet iett
övrigt behandlar frågan enskildesden i förhål-om ansvar
lande till biståndsrätten avslutas med kommitténs över-samt

förslag.väganden och

6.2 Biståndsrättens ställning i socialtjänst-
lagen

Socialtjänstlagen bygger på principen frivillighet ochom
självbestämmande. innehåller därför ingaDen bestämmelser

tvångsvård. Sådana bestämmelser finns i stället i lagenom
l99052 särskildamed bestämmelser vårdom av unga

och 1988870 vårdLVU lagen missbrukare i vissaom av
fall BådeLVM. och inom socialtjäns-LVU användsLVM

och kan därför komplettera socialtjänstlagen.sägas So-ten
cialtjänstlagen kompletteras också med socialtjänstförord-
ningen 1981 750och allmänna råd från Socialstyrelsen.

Socialtjänstlagen innehåller bestämmelser socialtjäns-om
mål innehålloch kommunens Allmännatens samt ansvar.

riktlinjer lämnas för socialnämndens verksamhet. Vidare
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finns handlingsregler i huvudsak målgruppsrelaterade.ärsom
Målgruppema bl.a. med missbruksproblem,är barnpersoner
och ungdomar, äldre människor och människor funk-med
tionshinder. Reglerna ställer bl.a. krav på kommunen att

för olika slags insatser till hjälpstöd och för densvara en-
skilde.

Endast paragrafemai socialtjänstlagen 6 § regleraren av
den enskildes till bistånd.rätt Bestämmelsen har dock en
betydande räckvidd. finns ingaDet begränsningar vad avser
personkrets eller insatser. till biståndRätten har knu-typ av
tits till den enskilde beroende socialtjänstensär insat-att av

för sin försörjning sinoch livsföring i övrigt.ser
Stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen kan grundas antingen

bestämmelsen till biståndrätten eller på de regler iom
övrigt skyldighetsregleringen finns i lagen. Lagensom
innehåller således tvâ olika regelsystem för möjligheterna till

hjälp.stöd och bådaDe ofta tillämpliga samti-ärsystemen
digt. kan medföraDetta oklarheter vilka regler skallom som
tillämpas i enskilt fall.ett

Det skyldighetsregleringen byggersystemet attena - -
kommunen själv bestämmer sin verksamhet den kom-om -
munala självstyrelsen. Det beslut fattadeär på grund-genom
val denna kompetens reglerna i socialtjänstlagenav som
konkretiseras. Att detta har varit avsikten framgår också av
propositionen till socialtjänstlagen. Sådana beslut kan över-
klagas kommunalbesvär.genom

Enligt det andra rättighetsregleringen har densystemet - -
enskilde till biståndrätt hans behov inte kan tillgodosesom

enskildesätt. Den kan få kommunens beslutannat över-
enligt den för förvaltningsbesvärprövat gällande ordningen.

2 socialtjänstlagen§I föreskrivs varje kommunatt svarar
för socialtjänsten inom sitt område. Enligt specialmotivering-

till denna paragraf skall verksamheten, inom för deen ramen
övergripande målen, framväxa med den kommunala självsty-
relsen grund. Kommunens valfrihet begränsas bara i densom
mån lagen ålagthar kommunen särskilda uppgifter inom
socialtjänsten exempelvis i 6 § till biståndrättensom om-

i 25-31och §§ med regler till skydd för underäriga. Det
konstateras, lagen kommunen långtgående frihetatt attger en
bestämma sin verksamhet.

dock inteDet heltär klart vad med kommunalsom avses
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självstyrelse långt sig.och hur den sträcker kan därförDet
värde i korthet något beröra detta begrepp.attvara av

Kommunalekonomiska kommittén 199198 framhöllSOU
42 den självstyrelsen idémässigtkommunala äratt en

normativ idé princip relationengrundläggande, och mel-om
lan och kommun kommunens förhållande till med-stat samt
borgarna. innebär kommunen själv bestämmaskallDen att

sin verksamhet, sin organisation sinaoch beslutsregleröver
sina inkomster utgifter. Kommitténoch invändeöversamt

självstyrelsendock den kommunala till sin be-äratt natur
Vissgränsad. statlig styrning finns ocksåkrävs. betydan-Det

restriktioner i regeringsformen.de redan

Frågan har kommenterats i propositionen 199192 150 bil
II kommunal ekonomi. 11 ff det inteDär s.sägs ärattom
möjligt dra någon skarp för vad kommunaladengränsatt
självstyrelsen innebär. riksdagendet bestäm-Ytterst är som

går. Bedömningen arbets- och befogen-gränsenmer var av
hetsfördelningen mellan måste ioch kommun ganskastat
vid omfattning ikunna ändras takt med samhällsutveckling-
en.

Bistândsrätten för styrning.uttryckär Ytterst ärett statens
förvaltningsdomstolarna innehålletdet i rättig-avgörsom

heten. princip det inget skiljer kommunens hand-I är som
läggning ärende till bistånd från försäkrings-rättettav om en

handläggningkassas ärende till socialförsäk-rättettav om en
ringsförmän. till socialförsäkringsförmån emel-Rätten ären

tydligarelertid lagreglerad vad till biståndän rätten
till bistånd enligt 6 kan dock inte helt isolerad§Rätten ses

från regleringen i övrigt i socialtjänstlagen. finns vissaFörst
bestämmelser har direkt anknytning till 6 gällerDetsom
vissa bestämmelser avgifter, återkrav och överklagande.om
Bestämmelserna i 3det § har ocksåyttersta ansvaretom
åberopats i vissa rättsfall angående till bistånd. Skyldig-rätt
hetsreglema också ibland till visskan ledning detnärvara
gäller tolkningen biståndsrätten. inteden helt skarpaTrotsav
skiljelinjen kan dock konstateras socialtjänstlagen innebäratt

blandning olika styrning.med Styrkan på ömsesystemen av
håll bestäms vilkenbl.a. betydelse vill tillmäta be-av man

kommunal självstyrelse.greppet
verkligheten uppstår ofta konflikterI det mellan den kom-

självstyrelsenmunala statliga styrningoch den finnssom
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inbyggd socialtjänstlagen. Vi återkommer till denna konflikt
i våra överväganden och förslag.

6.3 Gällande reglering

6.3.1 Socialtj änstlagens bestämmelse

enskildes till biståndDen framgårrätt 6 socialtjänst-§av
lagen. paragrafen föreskrivsI följande

enskildeDen har till bistånd socialnätrmdenrätt för sinav
försörjning och sin livsföring i övrigt, hans behov inteom
kan tillgodoses på sätt.annat

Den enskilde skall biståndet tilltörsälcras skäliggenom en
levnadsnivå. Biståndet skall utformas så det stärker hansatt

leva självständigt liv.att ettresurser

6.3.2 Socialtjänstpropositionen

Enligt socialtjänstpropositionen 197980prop. l skall syftet
med till bistånd tillförsäkrarätten den enskildeattvara en

till stöd och hjälprätt samhället han pånär grund brist-av av
arbetsförmåga,ande handikapp, ålder eller liknandeannan

omständighet behöver sådana insatser. till biståndRätten
alltså inte enbart ekonomisk hjälp till försörjningenavser

insatser för livsföringenäven i övrigt, äldreutan närt.ex.
eller människor med funktionshinder behöver insatserandras
för sin dagliga livsföring. Andra viktiga exempel på när

till biståndrätten kan föreligga barnär när far illa be-som
höver hand eller hjälpas social-tas sättannatom av
nämnden eller missbrukarenär alkohol eller narkotikaav

vårdbehöver och behandling.
propositionen framhållsI det önskvärt bedömningenattsom

till bistånd blir sårätten enhetlig möjligt. denUrav som
synpunkten borde biståndets innehåll regleras fastare. Flera
instanser framförde under remissbehandlingen socialutred-av
ningens förslag önskemål sådan fastare regleringom en av
biståndsrätten. Man menade detta krävdes för denatt att
enskilde skulle kunna få uppfattning sina rättigheteren om

också för kommuner förvaltningsdomstolaroch skulleattmen
tillräckligt underlag för bedöma biståndets omfattning.attges

Även det i propositionen framfördes förståelse för deom
framförda önskemålen ansågs olika skäl taladeatt emot en
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sådan precisering. i knyta till bistånd tilllagenAtt rätten
ålder bristandevissa angivna situationer sjukdom, ellersom

förenligt med hel-arbetsförmåga skulle knappast denvara
socialai framtiden skulle prägla det arbetet.hetssyn Detsom

svårigheter utformaskulle dessutom betydande lag-möta att
situatio-stiftningen så den skulle komma alla deatt att avse

föreligga. till bi-där till bistånd skulle Rättenrättner, en
stånd i till enskilde beroendeborde stället knytas den äratt

livs-socialtjänstens insatser för sin försörjning och sinav
föring i övrigt.

framgår vidare 525-527specialmotiveringen till 6 § s.Av
särskilttill bistånd inte heller knuten till någrarätten äratt

föreligger sådana förhållanden,angivna insatser. detNår som
i 6 enskilde ekonomisk eller§ skall den annananges ges

varjehjälp, till behov. Förhållandenaianpassad hansärsom
utform-särskilt fall får därvid bestämma insatsernas ochart

ekonomisk hjälp ingåning. till bistånd kan förutomI rätten
färdtjänst, social hemhjälp och plats i förskola lika vält.ex.

behandling.institutionell eller vård ochsom annan
biståndytterligare förutsättning för till gällerSom rätten

emellertid enskilde själv saknar förmåga tillgodosedenatt att
arbetsför och kan beredas lämpligtbehovet. Den ärsom som

tillfälligt till sinarbete endast och dess han kan klaraär
till biståndförsörjning berättigad till bistånd. När rätten

in vilken omfattningskall det alltså i denprövas vägas en-
tillgo-skilde själv åtgärder och medel kanegnagenom egna

enskilde möjlighetdose det aktuella behovet. Saknar den att
på hand skaffa och hjälpinsatser i hemmet kan hanstöd-egen

berättigad till bistånd i form sådan hjälp hanäven omvara av
specialmotiveringentillgångar. fråntar enligthar Dettaegna

förinte den enskilde skyldighet delta i kostnadenhans att
insatsen.

Vid bedömningen enskildes till bistånd måsteden rättav
också till det vila på huvud-hänsyn kantas ansvar som annan

den enskildes behov kan tillgodosesOmman. genom annan
försorg föreligger inte någon till bistånd.huvudmans det rätt

Enligt specialmotiveringen till 6 kan uppstå tolk-§ det
ningssvårigheter såväl i fråga det föreligger tillnär rättom
bistånd i fråga val åtgärd. det gäller andraNärsom om av
insatser helhetsbedömningekonomiska får detän göras en av
den enskildes förhållanden bedömning vilka insat-och en av
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skäliga för honombehövliga ochkan att geansessomser
livsföring.på hand klara sin Detmöjlighet attatt angesegen

beaktande vadmåste ske med ärinsatsvalet även av somav
rimligt hänsyn till kommunernasmöjligt och med resurser.

fårsocialnämndeninte såfår emellertid tolkasDetta att av-
förhållan-enskildesbistånd i någon form denvakta att omge

bistånd för sinsocialtjänstenssådana han behöverden är att
ilivsföring övrigt.försörjning och

intefrån socialnämndenhjälptill stöd ochRätten avser
kunna tillgodose densådana bedömsinsatserandra än som

utformasskalllämpligtpå Insatsemaenskildes behov sätt.ett
inteinnebär dockenskilde.samförstånd med den Dettai

erhålla vissenskildeovillkorlig för dennågon rätt att en
måste således hänsynVid valet insatsbestämd insats. tasav

tillgå ifinns kommunen.alternativatill vilka attresurser som
185 syftet med ramlagenpropositionen framhölls s.I att

insatserna eftermöjlighetkommunernaär attatt anpassage
motverkasskulleönskemål och behov.lokala Detta genom

enskilde skallvilka insatser densärskilti lagenatt varaange
invändningsituation. Sammaberättigad till i uppkommenen

förminiminormermedkunna riktasskulle ett systemmot
lägeekonomisktekonomiska hjälpen. ansträngtIden ett

undvikerinnebära kommunenminiminormer kunnaskulle att
före-utsträckning vadbistånd i änlämna störreatt normerna

varit befogat medi enskilda falletdet detskriver även enom
omfattande insats.mer

propositionen det inteSammanfattningsvis anfördes i att
socialtjänstenbör präglaförenligt med det synsätt somvore

enskilde berätti-särskilt vilka insatser den äri lagenatt ange
tillsyn och be-situation.till i uppkommen Statensgad en

tillräcklig garanti föransågs rättssä-utgörasvärsrätten atten
enskilde.blir betryggande för denkerheten

6.3 Rättspraxis

innebör-kommunerna tolkaLagstiftaren överlämnade att
vilkenlivsföring i fastställai övrigt ochbegreppetden att

Samtidigt uttaladesskälig.levnadsnivå, kan anses varasom
i tolkningen lagenemellertid alltför skillnaderstoraatt av

förvaltnings-litade tillLagstiftareninte kan attaccepteras.
intetill såtillsynsmyndigheter skulledomstolar och attse
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blir fallet. Genom rättspraxis har till biståndrätten fått ett
konkret innehåll. Det endastär Regeringsrättens domarmer
utgör prejudikat inom det förvaltningsrättsliga området.som

Flertalet de socialtjänstmål avgjorts regerings-av som av
harrätten till bistånd.rätten Domstolenavsett har bl.a. be-

handlat frågor skälig levnadsnivå, den enskildes be-om om
hov kan tillgodoses på i vilkensätt, omfattning denannat
enskildes val biståndsform skall beaktas vilka kravav samt
på motprestationer, får ställas vid beslut bistånd.som om

det följandeI avsnittet redovisas på övergripande sättett
regeringsrättens prövning till biståndrätten i olikaav avseen-
den. anslutningI till de frågor, behandlas i övriga kapi-som
tel, redovisas rättsfall betydelse.av

Skälig levnadsnivå

Som framgått har innebörden i begreppet skälig lev-ovan
nadsnivå inte närmare angivits i lagens förarbeten. Enligt
lagstiftaren har det överlämnats kommunerna medatt
utgångspunkti den tid och de förhållanden under vilka den
hjälpbehövande lever fastställa vilken levnadsnivå kansom

skälig. Kommunerna har också möjlighetanses getts att
insatserna efter lokala önskemål och behov.anpassa

När det gäller skälig levnadsnivå för bistånd till försörj-
ningen saknades vägledning rättspraxis fram till årgenom
1984. Innan dess godtog förvaltningsdomstolarnai stor ut-
sträckning kommunernas socialbidragsnormeratt tillför-egna

Årsäkrade den enskilde skälig levnadsnivå. 1984 kom
RÅ84 RÅ84rättsfallen 213 och 276, där regeringsrätten

gjorde självständig bedömning skälig levnadsnivå ien av
förhållande till kommunernas bidragsnormer. bådaDe rätts-
fallen har i praktiken haft betydelse vägledning förstor som
kommunerna detnär gällt bestämma viss minimistan-att en
dard för socialbidrag. Enligt domarna skall denna minimi-
standard baseras på Riksskatteverkets normalbelopp för exis-
tensminimimum vid inkomsttaxering. Vidare vissattanges
ytterligare vägledning vid bedömningen kan hämtas i Konsu-
mentverkets hushållsbudgetar.

Vad kan ingå i skälig levnadsnivå för biståndsom anses
till livsföringen i övrigt har prövats regeringsrätten i ettav
antal mål. Dessa gäller vitt skilda frågor såsom godtagbar
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nivå för boendekostnad, socialnämndens skyldighet till-att
handahålla eller ombesörja bostad, miljöbyte och rekreations-

för barnfamilj, ledsagare vid rekreationsresaresa utomlands
för utvecklingsstörda, färdtjänst och andra bl.a. för attresor
möjliggöra vårdnad eller umgänge med bam, skuldsanering,
vård olika slag, begravningskostnader Regerings-av m.m.

harrätten därvid lagt särskild vikt vid den enskildes unika
behov och personliga förhållanden. Eftersom lagstiftaren
särskilt betonade vikten helhetssynen på den enskildesattav
sociala situation bestämmer insatsernas och utformningart
kan det svårt dra allmänna slutsatseratt rättsfallvara av som

livsföringen i övrigt. Detta minskar naturligtvisavser rätts-
fallens vägledande och prej udicerande betydelse.

Kan behovet tillgodoses på sättannat

socialtjänstlagensI portalparagraf bl.a.sägs socialtjänstenatt
skall under hänsynstagande till människans för sinansvar
och andras sociala situation inriktas på frigöra ochatt ut-
veckla enskildas och beslutInnangruppers egna resurser. om
bistånd skall alltid prövas den enskildes behov kan tillgo-om
doses på sätt. Detta inbyggtiärannat lagregleringen. Frå-

behovet kan tillgodoses på sätt gäller integan om annat en-
bart i förhållande till den enskildes eller anhörigas ansvar.
Prövning skall alltid ske den enskildes behov hjälp kanom av
tillgodoses huvudman. När det gäller kommunensav annan

i förhållandeyttersta till huvudmans haransvar annan ansvar
rättspraxis redovisats under kapitel 4.ovan

Det område, där kravet på är markerat,eget mestansvar
gäller den försörjningen. Först skall prövas denegna om
enskilde arbete ellereget tillgångar kangenom genom egna
tillgodose sitt behov. Den enskilde därförär alltid skyldig att
söka arbete eller anvisat lämpligt arbeteta såvida inte sär-
skilda skäl föranleder annat.

Regeringsrätten har i flertal rättsfall behandlatett frågan
den enskildes själv tillgodose sitt behovom attansvar av

hjälp eller stöd. flestaDe dessa rättsfall belyser denav en-
skildes för sin försörjning. Men också anhörigasansvar an-

för varandra frågan den enskildesamtsvar medom egna
medel skall tillgodose sitt behov färdtjänst och hemtjänstav
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ekonomiskFråganregeringsrätten.behandlatshar omav
kapitel 10.ibehandlassociala tjänsterbehovsprövning av

tillförregler rättenändrade6.4 Behovet av
bistånd

6.4.1 Inledning

innebär kommunensramlagkaraktärSocialtjänstlagens attav
insatser.bestämdatill vissainte bindsenskildes valeller den

hand-ochbåde kommunertidlös ochSåtillvida lagenär ger
efterinsatsernamöjligheter lokaltläggare attstora anpassa

önskemål och behov.individuella
denframförtsemellertid kritikolika håll harFrån mot

bistånd och dess konse-tillregleringenopreciserade rättenav
förvaltningsdom-ochbåde enskilda, kommunerförkvenser

från kommuner,antal skrivelserstolar. Genom stortett en-
olikauppmärksammatsviorganisationer harskilda och

lagregle-förändradönskemålochtillämpningsproblem om en
särskildaockså anordnatVi hartill bistånd.ring rättenav

och erfarenhetersynpunkterdelförsammankomster taatt av
i fråganställningstagandenVårafrån olika intressenter. om

erfa-debistånd bl.a.till byggerprecisering rättenaven
följande.i detredovisassynpunkterochrenheter som

statligafrånsynpunkter6.4.2 ochErfarenheter
intresseorganisationer ochutredningar,

enskilda personer

funktionshindradesde svårtföreslagitRegeringen har att
rättighets-förstärkspreciseras ochrättigheter en nygenom

funktionshindrade,till vissaservicestöd ochlagenlag, om
handi-siggrundar1992931159. FörslagetLSS prop.

socialtjänstlagenvisatbl.a.kapputredningens arbete, attsom
bistånds-opreciseradmedkonstruktion ramlagsinmed enav

tillförsäk-förlagstödtillräckligt starktinte utgjort atträtt ett
service.erforderligt stöd ochfunktionshindradesvårtdera

kartläggning SOUsinvidPsykiatriutredningen har
i vårt samhällesituationstördas199146 de psykisktav

landstingetinomavinstitutionaliseringenefterfunnit deatt
former. Skä-hjälp ierforderligt stöd och öppnalämnats utan
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bl.a. pekatPsykiatriutredningen harflera.varithärtill harlen
ochmellan kommuneransvarsfördelningenioklarheter

öppenvärdsresurser,bristandemedkombinationlandsting i
dennasocialtjänstenkunskap inom samtbristande gruppom

Psykiatriutred-socialtjänstlagen.ibiståndsrättopreciseraden
tydligareföreslagitslutbetänkande bl.a.i sittharningen

förstärkninghuvudmännenansvarsfördelning mellan samt en
långvarigtderättigheterstördaspsykisktde attgenomav

omfattas LSS.funktionshindersvåramedpsykiskt störda av
hand-kommittén,inkommit tillskrivelser,Några de somav

behovsprövningen.ekonomiskainbyggdai lagendenlar om
regelmäs-vissa kommunerInvändningama gäller att numera

ekono-färdtjänst hanstillenskildesden rättsigt motprövar
dennaändrasbörlagenförhållanden. Manmiska attanser

denblir beroendeintefärdtjänsttillsåpunkt rättenatt en-av
förhållanden.ekonomiskaskildes

Socialtjänstkommitténsammankomster,Vid de arran-som
frivilligafrän1992 medvårengerade under representanter

förföreträdareolikamedorganisationer samt grupper av
chefer ochförtroendevalda,politisktsocialtjänsten, bl.a.

ekonomisk be-på slopadframfördes kravettjänstemänandra
biståndsinsatser.vissadet gällerhovsprövning när typer av

önskemålen föri ställetriksnormövrigt gällde bl.a.i en
förtydligandenochsocialbidragsnormerfastställdakommunalt

vistelsebegreppet.ochkring kommunens yttersta ansvar
kommitténtillinkommituppropslistor,fleraGenom som

tvärenSocialhögskolaidéseminariet arrangeratfrån av
utbildning, har fram-socialför fältanknutenarbetsgruppen

biståndtillenskildesönskemål den rättförts att genomom
skall stärkas.precisering i lagen

frånsynpunkteroch6.4.3 Erfarenheter
kommunerna

iBiståndsrättenstudienkommunförbundet iharSvenska
kommunaltkonsekvenserochrättspraxis analys ett per--

rollförvaltningsdomstolamas1990 behandlatspektiv april
bakgrundsocialtjänstlagen.tillämpningen Motvid avav

5Kommunförbundeti skrivelse denstudie hardenna en
vissaregeringen krävt1990 till översynnovember aven

regleri socialjänstlagen.
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centrala iDet den kritik, förbundet framföri sin skri-som
velse, det oprecisa uttrycket skälig levnadsnivå.avser
Enligt lagstiftarens mening socialtjänstreformennär besluta-
des skulle kommunerna befogenhet vilkenavgöraattges
levnadsnivå skulle skälig och insat-attsom anses anpassa

efter lokala önskemål och behov. Enligt Kommun-serna
förbundet har det emellertid visat sig förvaltningsdom-att
stolarna inte utgår från lagstiftarens synsätt. Konsekvensen
härav blir förvaltningsdomstolarna fullgör den tillatt sin
karaktär politiska funktionen bestämma ambitionsnivåeratt
för samhällets sociala biståndsansvar.

bakgrundMot det anförda Kommunförbundeti denav anser
nämnda skrivelsen det angeläget göra översynattvara en av
socialtjänstlagens reglering tillrätten bistånd. Utgångs-av
punkten bör härvid synsättet kommunerna välärattvara
skickade under förverkliga nationellaatt mål,eget ansvar
vilket bör komma till uttryck i socialtjänstlagens reglering av

till bistånd.rätten
sistnämnda önskemål förtydligas ytterligare Svenskaav

kommunförbundeti skrivelse den 4 september 1992 tillen
regeringen. Förbundet föreslår här socialtjänstlagen änd-att

så det i lagtexten framgår de kommunalaattras att resurser-
skall in vidvägas prövning till biståndrätten ochna attav

skapas för lokala kommunalautrymme bedömningar.
tredjeI skrivelse 1992-10-27 Kommunförbundettaren

frågan den enskildes rätt välja biståndsinsats.attupp om
Förbundet det självfallet rimligtär människoratt attmenar
med behov socialtjänstens insatser skall ha tillrättav samma
valfrihet i dag inomgäller andra områden. Mot bak-som
grund dagens samhällsekonomiska läge föreslår förbundetav
emellertid ändring i socialtjänstlagen innebär denen attsom
enskildes frihet välja viss insats skall utgå frånatt situa-en
tion där kommunala och enskilda huvudmän likvärdigages
ekonomiska förutsättningar. Den enskildes tillrätt ersättning
för vård och behandling hos huvudman kommunenänannan
bör begränsas till kostnader för motsvarande vård i kommu-

regi.nal
Flera kommuner har i särskilda skrivelser begärt denatt

enskildes frihet välja viss institution för vårdatt och behand-
Ävenling skall begränsas. den enskildes tillrätt bistånd för

vård och behandling, den enskilde påbörjat föregå-utansom
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alltför vitt-innebärasocialnämndensamråd medende anses
för kommunen.kostnadsansvargående

frånmotprestationerpåkravställakunnaMöjligheten att
iefterlystssocialbidrag harbeviljandevidenskildeden av

önskemålliksomskrivelser attnågra kommunernas omav
bestämmandevidin kommunenskunna väga avresurser

bistånd.förnivån
Önskemål utgivetåterkrävamöjlighetervidgade attom

flera kommuner.uttalatsbistånd harekonomiskt av
flestaansåg desammankomsterSocialtjänstkommitténsVid

medborgar-bistånd skalltillallmänt rätten garanteraattrent
Däremotvård ochgrundtrygghet,ekonomisk omsorg.na

fåskall haenskilde rättdensjälvklart attansågs inte att
betalda.skulder

rättslägetoklara närdetsocialnämndspolitikerFlera tog upp
förgrundlevnadsnivåskäliggäller begreppetdet som

kommerknappastderas kommuneransågsocialbidrag. De att
nivå,högretill den motsvaraskunna leva avsomatt upp

förbasbeloppetförbehållsbelopp120 %Riksskatteverkets av
vissa kammar-fastslagits inivå harensamstående. Denna

föremål förFrågan Rege-tid. ärunderrättsdomar nusenare
prövning.ringsrättens

sammankomstervid defannstjänstemännenBland som
Socialbidragetför gärnariksnormförespråkare förhölls en -

socialförsäkringssystemetgenerellaför detinom ramen -
riksnormenkompletteraför kommunenmöjlighetermed att

kost-menadeändamål. Manför olikatilläggsbelopp attmed
tilltill ärinbjuderinadskrisen kommunerna nettonormer som

dockkan ävenenskilde. Sänktaför dennackdel urnormer
för kommunernatill nackdelaspekterekonomiska ge-vara

självständigttillmöjligheterenskilda sämre ettatt gesnom
hjälpbehovet.förlängaliv, vilket kan

Ökade social-utgivetåterbetalningmöjligheter krävaatt av
framfördesÖvrigtönskemål. Iframfördesbidrag syn-som

fannsmotprestationer.på Härbeträffande kravetpunkter
kravsärskilt vilkagälldeDiskussionenuppfattningar.olika

politiker,Flerapå missbrukare.ställasbör kunna mensom
måste haenskildeansåg denockså tjänstemän, ettatt ansvar

social-biståndhan behöverorsaken tillåtgärdaför attatt av
dekrävadärför kunnamissbrukare börtjänsten. Av attman

ansågAndramissbruk.fria från sittblitill attmedverkar att
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på motprestationer densocialbidrag utgå kravskall utan om
inte tillgodoses påenskildes behov kan sätt.annat

framfördes kritik denUnder sammankomstema mot att
Önske-värden drivits alltför långt.enskildes inflytande över

skälig nivå omfattar alla därmål framfördes menen somom
högremöjlighet bestämmakommunerna att om en am-ges

bitionsnivå för biståndsinsatser.

välja viss institution förenskildesdet gäller den rättNär att
kommunenbehandling ansåg många tjänstemänvård och att
professio-eftersomtolkningsföreträde kommunen harbör ha

institutionsvårdbehovetnell kompetens avväga motatt av
finns också kunskapöppenvårdsinsatser. kommunernaI om

erbjudabehandling institutionerna kan ochvilken vård och
situationenenskildesdenna den behov. Somhur motsvarar

ofta offer för privatafaller enskilde dehar utvecklats den
överblickainstitutionemas marknadsföring möjlighetutan att

rättspraxisPå nuvarande harhur alternativen grundut. avser
institutions-gånger tvingats bekosta dyrkommunerna många

utvecklavård resultat, vilket begränsar attutan resurserna
öppenvården.

kritiska till förvaltningsdomstolamaMånga politiker attvar
ansågstandardnivån för till bistånd. Flerafastlägger rätten

6undvika i § social-den enklaste dettavägen attatt att var
obligatoriskaenskildestjänstlagen precisera vad denärsom

rättigheter.

6.4.4 frånErfarenheter och synpunkter
förvaltningsdomstolarna

överläggning Socialtjänstkommitténs sekreta-Vid mellanen
förvaltningsdomstolaririat för fem slutetoch representanter

1992 framkom från enskilda beslutantalet besvär överattav
6 socialtjänstlagen påtagligt under detenligt ökat§ senaste

fördubblingåret. Vid hadelänsrätter än note-ett mer enpar
Ökningen1992. gälldemellan 1991 och besvärenrats av

framförframför socialbidragsmål. avsåg alltallt Besvären
nivån på socialbidragsnormer.kommunernas Det är numera

social-inte ovanligt för erhållahelt attatt samma person,
levnadsnivå enligt rådande rättspraxis,bidrag till skäligupp

måste bistånd gång på gångöverklaga kommunens beslut om
Enligt de länsrätter,oförändrade levnadsförhållanden.trots
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hälftenvid överläggningen, gäller alladeltog änmer avsom
bistånd till försörjningen. debesvärsärenden Flera närva-av

förvaltningsdomstolarna efterlysteförrande representantema
riksnorm för socialbidrag.en

bedömningardet gäller förvaltningsdomstolarnasNär av
bistånd till försörjningen ansågs intebesvär änrör annatsom

föreligga preciseringar i beträf-behov lagensamma av som
rättspraxis underlättarfande socialbidraget. väl utveckladEn

i mål bi-underrättemas avgöranden rör annatnumera som
stånd.

fråga, förvaltningsdomstolarnaEn togssom upp avannan
råder beträffande prövning vissaden oklarhet avvar som

beträffandehjälpinsatser servicekaraktär, framför alltav
färdtjänst. Vid prövning enligt 6 socialtjänstlagen färd-§ av
tjänst alltfler börjat tillämpa ekonomisk be-har kommuner

hovsprövning. färdtjänstFlera besvär beslutöver ärom
förvalt-egentligen kommunalbesvär behandlas iblandmen av

ningsdomstolarna förvaltningsbesvär då de densom avser
individuella färdtjänst.enskildes behov av

6.4.5 Omfattningen överklagade målav

Kommittén erhållit uppgifterhar Domstolsverketgenom om
mål enligtöverklagandefrekvens gäller social-somm.m.

mål kunnat särskiljas först från årtjänstlagen. har harDessa
del1987 vad kammarrättema. länsrättemas harFöravser

uppgifter mål enligt socialtjänstlagen fr.o.m.lämnatsom
följande perioden 1987-1982. Beskrivningen i det avser

1992.
inte gått urskilja mål tillhar antaletDet rättatt som avser

bistånd. andel mål enligt socialtjänstlagen inteDen som
bistånd liten.handlar torde dock mycketom vara

År 1987 inkom till länsrättema 800 mål. Ungefär lika7ca
åren 1988många eller något färre antal mål inkom ocht.o.m

ökning.1989. Mellan åren 1989 och 1990 skedde markanten
4009 mål inkom 1990. Jämfört med 1989 detCa var en

ökning på 23 %. Mellan åren 1990 1991 fortsatteochca
1991 mål 12ökningen och år uppgick antalet inkomna till ca

600. ökning 34 %.medDetta motsvarar en
År 1992 inkom 20 600 mål till Jämfört medlänsrättema.ca

målår 1991 innebär det ökning med 8 000 ellerca caen
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64 %.
År 1987 inkom 1801 mål till kammarrättenza. Vad avser

åren 1988 och 1989 trenden här liksom hos länsrätternavar
Ökningenmindre minskning inkomna mål. börjar åren av

1990 då det inkom 3331 mål. Jämfört med 1989 uppgick
ökningen till 23 %. Mellan åren 1990 1991och skeddeca en

Årökning med 38 %. 1991 inkom 8351 mål till kammar-ca
rätterna.

År 1992 inkom 3 044 mål till kammarrättema. Jämfört med
år 1991 innebär det ökning med 1 209 mål, 66 %.en ca

Antalet mål enligt socialtjänstlagen åren 1987-92i förvalt-
ningsdomstolarna

1987 1988 1989 1990 1991 1992

länsrätterna 7 809 7 743 7 606 9 363 12 583 20 600
Kammarrättema 1801 l 100 086l l 333 8351 3 044
Regeringsrätten 272 291 302 331 444 580

tabellen framgårAv i samtliga förvaltningsdomstolar haratt
skett successiv ökning antalet besvärsärenden sedanen av
1989.

Beträffande ändringsfrekvensen vid domstolarna föreligger
uppgifter hur andelarna avslag bifalloch har varitstoraom
vid varje länsrätt år 1991. ändringsfrekvensenLägsta hade

iLänsrätten Kopparbergs län 4,5 %.med högstaDen änd-
ringsfrekvensen hade iLänsrätten Kronobergs län med 35 %.
Spännvidden mellan länsrätterna således mycket årstorvar
1991. 13 länsrätter liggeri intervallet 15-22 %. de 593Av 1
mål hos kammarrättema prövades i årsak 1991 skeddesom
ändring i 231 mål eller 15 %. hadeKommunen överklagati
235 fall. skeddeDärav ändringi 85 mål, dvs. i 36 % må-av
len. Beträffande de mål där enskilda överklagat skedde änd-
ring i 11 % målen. Kommunerna har således haft be-ca av
tydligt framgångstörre sinamed överklaganden vadän en-
skilda har haft.
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6.5 Den enskildes ocheget tillrättansvar
valfrihet i förhållande till biståndsrätten

6.5.1 Inledning

återkommandeEn fråga, framförts till kommittén ärsom
behovet förtydliga den enskildesatt i förhållandeav ansvar
till biståndsrätten. En fråga denär enskildes möjlighetannan

välja biståndsinsats.att
Både frågorna den enskildes och vilka vill-egetom ansvar

kor skall gälla för tillrätten bistånd frågan densom samt om
enskildes valfrihet har avgörande betydelse för våra förslag
till precisering tillrätten bistånd. finnsDet därför anled-av
ning i detta sammanhang påatt övergripande ochett mer
principiellt behandlasätt dessa båda frågor. kapitlenI 7 och
9 behandlas frågorna ingående.mer

Reglerna tillrätten bistånd förutsätter den enskildeom att
primärt har för sin situation.ett När till biståndrättansvar
föreligger skall biståndet utformas i samråd med den enskilde
varvid den enskildes vilja skall respekteras. Nedan görs en
kortfattad genomgång lagregleringen lämnas kortsamtav en
redovisning den behandling frågan den enskildes val-av om
frihet fått i lagförslag och andra officiella dokument.senare

6.5.2 Lagregleringen

Enligt l § socialtjänstlagen skall socialtjänsten under hän-
synstagande till människans för sin och andras situa-ansvar
tion inriktas på frigöra och utveckla enskildasatt och grup-

Det sägs också i socialtjänstpropositionenpers egna resurser.
s. 145 det bör socialtjänstensatt uppgift förstärkavara att
och komplettera människans inte begränsaattegna resurser,
hennes för sin situation. Vidare kan nämnasansvar egen att
det i specialmotiveringen 522s. till portalparagrafen sägs

socialtjänsten inte skallatt över den enskildesta föransvar
sin sociala situation. Samtidigt står det emellertid klart att
den enskildes faktiska möjligheter kanatt ta ansvar vara
mycket begränsade.

specialmotiveringenAv s. 526 till 6 § framgår förut-att
sättningen för tillrätten bistånd är den enskilde själv sak-att

förmåga tillgodose sina behov.att När tillrätten biståndnar
prövas skall det vägas i vilken omfattning den enskilde
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behov.sinatillgodosekanåtgärdersjälv egnagenom
självbe-enskildesvid denviktläggerSocialtjänstlagen stor

socialtjänstenframhållsportalparagrafenstämmande. I att
självbestämmande-människornasförrespektpåskall bygga

socialnämndensframgår bl.a.9integritet. §Avoch atträtt
genomföras till-ochutformasenskilde skallför deninsatser

honom.medsammans
skallsocialtjänstenframhållssocialtjänstpropositionen attI
skallsamhällstjänst. Ingenservicebetonadutformas ensom

så behövs. Denrådhjälp och närsökasig fördrabehöva att
ochindivid medbehandlasskall egetsökande ansvarsom en

åsikter och bestämmasinaförrespektkräva attmed rätt att
situation.sinöver

socialtjänstreformen i dettaframgårpropositionenAv att
innebarutvecklingförslutpunkten attavseende betytt somen

socialvårdeninomtvingande inslagenkontrollerande ellerde
208 ffframgårpropositionen s.försvunnit. Avsuccessivt

såvälskall gällasjälvbestämmandeochfrivillighetvidare att
socialtjänstenandrabehandlingsinsatservid vård och avsom

det denföljerdetta ärsociala insatser. Avförmedlade att
skahonhan ellerbestämmersjälv ta emotenskilde omsom

beslutetsåvida intetjänstsocialvisserbjudande om en -
eller LVM.stödfattas med LVUav

ekonomiskadetvidare195framhållspropositionen s. attI
socialaandramedkombinerasofta behövakanbiståndet
principivarför deterbjudanden,skall utgöratjänster. Dessa

viss socialefterfrågaenskildemöjligt för denbör att envara
frånavståsamtidigtochekonomiskt bistånd,tjänst, t.ex.

inne-behandling. Dettainsatser,andraerbjudanden t.ex.om
ställaförhindradsocialtjänsten äremellertid inte attbär att

vissa villkor.
framgår det209 ftsocialtjänstpropositionen attAv

bi-valetsjälvenskilde görockså densjälvklart är avsom
Socialutredningensalternativ.finns fleradå detståndsinsats

enskil-skyldighet och densamhälletsmarkeringkraftiga av
bakgrundhistoriskasocialvårdensdelvisfårdes rätt motses

människosyn.auktoritäratidigareoch dess
departementschefendåvarandeansågtidigare nämntsSom

enskildeför denovillkorligföreligger någon rättintedetatt
emellertidskallSocialtjänsteninsats.valetbestämmaatt av

enskildemed densamverkaeftermöjligtså långt sträva att
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medverkari och bestämmeraktivtfrivilligt ochhanså att om
behandlingplanering och m.m.

enskildesden6.5.3 fråganBehandling omav
i sammanhangvalfrihet andra

social-har alltsedanenskildes valfrihetdenPrincipen om
Undersammanhang.i olikabehandlatstjänstlagens tillkomst
iförstärkts bl.a.ytterligareprincipår har denna pro-senare

Äldreomsorgen inför 90-talet1761987 88positionen samt
service till vissa159 stöd och199293 Ompropositioneni

under defrån regeringenolikafunktionshindrade. dokumentI
framhållitsregeringsdeklarationema hariåren, bl.a.senaste

vård ochvalfrihetsrevolution inombetydelsen omsorg.enav

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen 90-taletinför88 176l987propositionenI
förprincipergrundläggandefinns någraframhålls detatt

särskilt be-börvård till äldre,service ochsamhällets som
aktas.

själva be-människorsgällerprinciper rättdessaEn attav
integritet identitet.behålla sin och Denfåochstämma att

liv sigunikt bakomuppnått ålder, harenskilde, hög ettsom
beslutasjälvklaruppfattning och rättoch attenomegenen
respek-liv. måstefortsattavill sitt Dettahan levahurom

vid planeringenbådevägledandeochteras resurseravvara
vårdarbetet inom äldreomsorg-service- ochdagligai detoch

människor behövaintepropositionen skall äldreEnligten.
utforma sitt liv,begränsningar i möjligheternavidkännas att

samhällslivet.aktivt ikunna deltavälja bostad och attatt
iinnehållet ochpåverkamåste också kunnaenskildeDen

vård.service ochutformningen samhälletsav
propositionenanförs ibakgrund vadMot av som

kommunerna erbjudaefter kunna88 l76bör1987 sträva att
enskildemöjligt.serviceså varierat utbud Denett av som

bo kvar hemma ävenutsträckning kunna väljai ökadskall att
väljervårdbehov. denomfattande Förharhan attett somom

vårdform för äldre börnågon särskild boende- ellerflytta till
högaför ställervarierat utbud, demfinnasdet ävenett som

Föredragandetill andra.och närhetpå trygghetkrav stats-
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rådet ansåg inriktningen bör den enskilde ocksåatt attvara
skall kunna flytta till särskilda boende- och vårdformer i en

kommun han så önskar.annan om
enskildesDen önskemål och uppfattningar skall tas ut-som

gångspunkti det dagliga arbetet. Beslut det prak-rörsom
tiska arbetet skall därför fattas så den enskildenära möj-som
ligt ioch samarbete mellan den får hjälpen och densom som

den direkta hjälpen.ger

Lagen stöd och service till vissa funktionshindradeom

propositionenI 199293 159 Stöd och service till vissa
funktionshindrade belyses sambandet integritetmellan och
självbestämmande. självAtt kunna formulera och försvara

till integriteträtten i olika situationer är annorlundaett ut-
tryck för självbestämmande. Integritet och värdighet hävdas

självbestämmande. två viktigasteDe begreppen inomgenom
handikappolitikenär därför valfrihet integritet.och tvåDessa
begrepp koppladeär till varandra valfriheten stär-attgenom
ker den enskildes integritet.

Människor funktionshindermed skall inte behöva känna sig
utlämnade åt beslut från myndigheter och handläggare. Också
människor med funktionshinder måste få större kontroll över
sina liv. därförDet är nödvändigt uppmärksammaattegna
den enskildes rättigheter och möjligheter själv sittatt styra
liv. Regeringens förslag innebär bl.a. människor medatt
svära funktionshinder får självarätt välja personlig assi-att
stent.

Regeringsdeklarationerna

Vikten den enskildes frihet välja mellan olika alter-attav
nativa vårdgivare har regeringen de åren framhål-senasteav
lits i bl.a. regeringsdeklarationen och i propositionen

Ökadl99l9243om konkurrensi kommunal verksamhet.
regeringsdeklarationenI den 4 oktober 1991 gjordes uttalan-

de välfärdspolitikens inriktning. Bl.a. framfördes val-om att
friheten för enskilda mäste Öka bl.a. enskilda vård-attgenom
givare möjlighet utföra sådana tjänster, kommu-attges som

tidigare utfört i regi. Välfärdsstatens mål skall inen egen
ligga fast den offentligastort sektornsett skall refor-men
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och valfrihetsrevolution ochmeras genomsyras av en en
kamp byråkrati förmynderi.ochmot

regeringsdeklarationenI den 6 oktober 1992 framhölls att
syftet med förslagdet till rättighetslagstiftning för människor

svåramed funktionshinder, regeringen kommer före-attsom
lägga riksdagen, är öka valfriheten ochatt tryggheten för
denna och deras anhöriga.grupp

Ökad konkurrens i kommunal verksamhet

propositionenI 19929343 ökad konkurrens i kommu-om
nal verksamhet konkretiseras delvis de mål framfördes isom
regeringsförklaringen 1991. riksdagenDen beslutade lag-av
ändringen socialtjänstlagen 4 § möjliggör för kommunen att
sluta avtal med andra utföra kommunens uppgifterattom en-
ligt lagen. Undantagna emellertidär uppgifter omfattarsom
myndighetsutövning.I propositionen lämnas inte någon när-

beskrivning vad med myndighetsutöv-mare av som avses
ning.

Målen förutomär kravet på ökad effektivitet inom vård och
visionenäven högre grad kundanpass-attomsorg om en av

ning och mångfaldstörre kan uppnås inom dessa områden.en
grundläggandeEtt synsätt är den enskilde i allmänhetatt är

för sinagöra val.attmogen egna

6.5.4 Sammanfattande kommentar

enskildeDen har enligt lagstiftningen alltid i första hand ett
för sitt liv och sina förhållanden. I lagens förarbetenansvar

framhålls särskilt socialtjänsten inte får fråntaatt den enskil-
de hans i detta avseende. Först dennär enskildes självansvar
inte kan tillgodose sitt behov hjälp och stöd skall samhäl-av
lets insatser med stöd socialtjänstlagen.ges av

Socialtjänstlagens bestämmelser vilar på frivillighetens
grund. Den enskildes rätt välja viss insats,att ekono-t.ex
miskt bistånd, samtidigt avstå från påtalas imen en annan,
lagens förarbeten och har konkretiserats i rättspraxis. Sedan
socialtjänstlagens tillkomst har det skett fokusering moten
den enskildes möjligheter välja mellan olika alternativaatt
insatser så finnsnär tillgå. Senare utredningaratt har bl.a.
framhållit frågan principiellt betydelsefull med tanke påsom
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värdighet.integritet ochför enskildesdenkonsekvenserdess
sitt liv och hurvill levahursjälv få bestämmaAtt sam-man

grundläggandeutformashjälp skall ärstöd ochhällets en
sitt liv.kontrollför kunna ha överförutsättning att

begränsningar.emellertid sinavalfrihet harenskildesDen
förarbeten.socialtjänstlagens Denredan iuttaladesDetta

insats.viss bestämdovillkorlig tillenskilde har ingen rätt en
tillgången påvalfrihet begränsasenskildesDen resurser.av

in denocksåbedömningen bör närprofessionella vägasDen
uppfattningsocialtjänstensavviker frånönskemålenskildes

biståndsinsats.lämpligom
fåmöjlighetenvalfrihet handlarenskildesDen attytterst om

frågaTill dennaförvaltningsdomstol.fråga prövaddenna av
kapitelvi iåterkommer

Överväganden förslagoch6.6

till bistånd hur denbeträffande ärfrågancentrala rättenDen
skallhjälp och stödenskildes behov garanteras sam-avav

in-målinriktad ramlagSocialtjänstlagens karaktärhället. av
frihet utformabetydandekommunerna harnebär attatt en

förutsättningar ochskiftande lokalautifrånverksamheten
spänning mellanemellertid inbyggdfinnslagenbehov. I en

styrning. kom-självstyrelsen och Denkommunaladen statens
likakravenmåste ocksåsjälvstyrelsen vägasmunala mot

alltförgarantiför enskilda.behandling Som stormot oen-en
enskildeslagstiftaren denrättstillämpningen såghetlighet i

i biståndsären-socialnämndens beslutmöjlighet överklagaatt
förutsatte denlagstiftarenförvaltningsdomstol.den till att

vissa ickeförkundeföreslagna socialtjänstlagen utrymmege
utgick ifrån, detstandardskillnaderacceptabla att genommen

ställas vissakommastatlig tillsyn skullerättspraxis och att
kvantitet.kvalitettjänsters ochminimikrav på sociala

utvecklingen delvis harvisatemellertidErfarenheten har att
fulltinte fåttregeringsrättsdomar harVissablivit annan.en

frågangäller bl.a.i kommunerna.genomslag Detta om norm-
socialbidrag.nivån för

med all-dehärtill delvis sammanhängaAnledningen kan
innebärprejudikatsbildningen,förreglernamänna attsom

följa prejudikatskyldighet för kommunernanågon formell att
prejudikat olika anled-värdetinte finns. Vidare kan ett avav
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intedomstolenanledning kanvariera.ningar En att varvara
rikt-går iutslagfinnsdetenig eller annatettatt annansom

så svåri sigdomen äranledning kanning. En attvaraannan
dras den.inte kanbestämda slutsatsernågratolka attatt av

och dratolkasakkunskapjuridisksvårtkanDet att utanvara
regeringsrätten.irättsfallutifrån olikaslutsatserallmänna

domarRegeringsrättensendastdettilläggas ärkanDet att
området.förvaltningsrättsligadetudikat inomprejutgörsom

tillförfrågagrundläggande rättenvår meningEnligt är en
mellan dengällaansvarsfördelning skallvilkenbistånd som

anledningfrågasamhället. Denna attenskilde och ossger
socialtjänstpro-ivadundersärskilt strykainledningsvis som

nämligenuppgift,socialtjänstensanfördes attpositionen om
intemänniskanskomplettera attförstärka och resurser,egna

Socialtjänstensituation.för sinhennesbegränsa egenansvar
situation.för sinenskildesdenhellerfår inte överta ansvar

möjligt viljalångtsåi människansligger taattDet natur
för sitt liv.ansvar

grundsyndennabetydelsenframhållavill särskiltVi attav
till bistånd.enskildesför den rättfortsättningsvis gälleräven

socialtjänstenfråninsatserbehövermänniskor,Många som
ekonomisktochutsträckning socialttillhör i utsattastor grup-

insatsersamhälletsförutsättningarMånga saknar att utanper.
, övrigt.livsföring isinförsörjning ellersinklaral

sak-för deninsatsersocialtjänstensVi att somgruppanser
livför sitt hartillfälletförförutsättningar taatt ansvarnar

hjälpa dennastödja ochmedprioritet. arbetethögsta I att
detfamiljeomsorgen, ärindivid- ochinomframför alltgrupp

sådantutformas sättbiståndetbetydelsesärskild ettattav
hanförenskildesstegvis stärker dendet attatt resurser

förliv ochsjälvständigtleva ettsikt skall kunna ta ansvar
situation.sin

människor harockså mångai dagSocialtjänsten möter som
situation ochför sinförutsättningar kunnabåde att ta ansvar

omständigheter,olikahindrasvilja härtill som avmenen
Även med dessaiarbetstillfällen. mötetpåbristenbl.a. av

socialtjänstensfråntydligt svårighetenframstårmänniskor att
situation.för hansfrån enskildedensida utkräva ett ansvar

framhålla densärskiltvill visammanhangdetta attI en-
medfår förväxlassituation inteför sinskildes eget ansvar

begreppbistånd. Med dettavi11koratfrågan attavsesom
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någon formviss motprestation, utförat.ex. atten av sam-
hällstjänst, för den enskilde skall berättigadkrävs att anses

bistånd. Då fråga bådetill denna har uppmärksammats ge-
skrivelser till kommittén vidoch de sammankomster,nom

kommittén finner vi anledning över-arrangerat att ettsom
siktligt fråga. vidare iplan denna behandlasöverväga Den

kapitel 7.

Frågan villkorat bistånd komplex Vi delarär natur.om av
många i förden dagens samhälle känner bl.a.oro som ar-

både förbetslöshetens konsekvenser, och äldre arbets-unga
inte meningsfull uppgift ilösa. ha samhället ochAtt atten

inte känna sig efterfrågad på arbetsmarknaden kan medföra
förbåde sociala och hälsomässiga problem den enskilde. Att

motverka negativa prioriteraddessa konsekvenser är en upp-
gift för socialtjänsten både den enskildes och samhälletsur
perspektiv.

Vi intedelar dock den uppfattningen villkorat biståndatt
lösningenskulle på denna fråga. villkora biståndetAttvara

någon form samhällstjänst arbetspliktmed eller skulleav
kunna innebära principerna frivillighet och självbe-att om
stämmande till enskildesmed hänsynstagande den ansvar-
för sin situation skulle riskera med regler ochersättasatt-
kontroll.

Villkorat bistånd väcker frågan enskildesdenom
rättssäkerhet. Enligt vår mening enskildebör den i ett
rättssamhälle tydligt förutse sina rättigheterkunna och genom
förvaltningsbesvär visst biståndkunna utkräva dessa. Om
skulle kombineras motprestationer förutsättsmed krav attom
möjligheten till i omfattningbesvär gäller vilken det kanäven

på frånställas krav motprestationer den enskilde.
vi socialtjänstenSom i dag olikanämnt möterovan grupper

människor, både sådana kan och vill för sintaav som ansvar
livssituation och sådana olika förutsätt-skäl saknarsom av
ningar härtill. ligger i sakens det finns betydan-Det natur att

svårigheterde lagreglera både frågan den enskildesatt om
och frågan krav motprestationer.ansvar om

denna vill vi särskilt framhållaMot bakgrund betydelsen av
metodutveckling för stimulera enskildeoch motivera denatt

åtgärda anledningen till sitt biståndsbehov och delta iatt att
olika aktiviteter för motverka framtida biståndsberoen-att ett
de. Förutsättningarna också skyldighetema för social-men
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tjänsten arbeta på sådant reglerasatt sätt bl.a. i l ochett
6 socialtjänstlagen.§§

dettaI sammanhang vill vi dock särskilt stryka under att
ekonomiskt bistånd självfallet inte skall utgå den enskildeom

arbete eller med tillgångar kan tillgodoseegetgenom egna
sitt behov. enskildesDen skyldighet stå till arbetsmarkna-att
dens förfogande och anvisat lämpligt arbete altema-att anta
tivt erbjudande arbetsmarknadspolitisk åtgärd skall ävenom
fortsättningsvis grundläggande villkor för biståndett attvara
skall utges.

Enligt vår mening regleringenär i socialtjänstlagens por-
talparagraf och 6 i§ detta avseende tillräcklig för tydlig-att

ansvarsfördelningengöra mellan den enskilde och samhället.
gäller bådeDetta för socialtjänstens rehabiliterande och stöd-

jande insatser till de prioriterade behövergrupper, som sam-
hällets stöd i dessa avseenden och för enskilda, enbartsom
behöver ekonomiskt stöd.

Många människor behöver insatser enbartutöver eko-som
nomiskt bistånd från socialtjänsten tillhör tidigaresom

i betydandenämnts omfattning i samhället.utsatta grupper
Som enskilda och de vanligtvisutgör ingen starksom grupp
opinion i kommunen. Många erhåller bistånd framförsom
allt i form sociala tjänster begagnar sig inte heller möj-av av
ligheten överklaga kommunens beslut till förvaltnings-att
domstolarna. Kombinationen opreciserad biståndsrätt ochav
förvaltningsbesvär tenderar därför missgynna denatt som
saknar kraft och förmåga föra sin talan. denFöratt utsatta

på grund missbruk eller andra sociala problemgrupp, som av
eller hinder, behöver vård och behandling för kunnaatt ta

för sitt liv, det socialtjänstensär skyldighet medansvar att
professionella metoder motivera och stödja enskilda till såda-

insatser.na
Vi det därför angeläget så långt möjligt för-attanser vara

söka precisera den enskildes rättigheter.
Vi föreslår därför bakgrund vad framförtsmot attav ovan

6 behålls§ i nuvarande utformning och preciseringarnaatt av
bistånd till försörjning respektive livsföring i övrigt görs
i tilläggsbestämmelser till denna paragraf. Vårt förslag inne-
bär olika preciseringsgrad innehålloch för bistånd till för-
sörjning respektive för livsföring i övrigt. Skälet härtill är

det finns behov också möjligheteratt till de-av men en mer
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innehåll i biståndbåde nivå ochtaljerad lagreglering somav
biståndförsörjningen detlöpandeden än somavavser

preciseringenlivsföring i övrigt. samband medI avavser
för-Bistånd tillföreslår vi också begrepp.biståndsrätten nya

före-fortsättningsvis försörjningsstöd ochsörjningen kallas
livsföring i6 Bistånd tillslås i 6 och b öv-regleras §a

bistånd och reglerasrigt för enkelhetens skull annatkallas
bistånd ingårframhålla ii 6 Vi vill särskilt annatattc

tillfälliga behov. bi-ekonomiskt till vissaockså stöd Denna
biståndekonomisktståndsform fortsättningsvis annatkallas

definieras i kapiteloch närmare

Försörj ningsstödet

inflytandeförst behandla fråganVi väljer statensatt omnu
socialbidragsnormer.kommunernasöver

socialbidragsnormer,Vår kartläggning kommunernasav
februari 1992, visaravsåg förhållandenai att normernasom

skillna-Socialstyrelsensi allmänhet ligger lägre Deän norm.
i kapitel lågafinns beskrivs utförligareder De nor-som

enligt vår meningi vissa kommuner kantillämpasmer som
levnadsnivå.skäliglagens kravinte motsvara enanses

kraftigt. Majoritetenbesvärsärenden har också ökatAntalet
socialbi-kommunernasalla besvärsärenden gäller numeraav

of-enskilde överklagasdragsnormer. Beslut densom gynnar
till praxis utveck-kommunen kammarrättema. Denta somav

innebär enskildalats i förvaltningsdomstolarna över-att som
socialbidrag beräknat enligtklagar beslutett en normom

Socialstyrelsen rekommenderadekanligger under densom av
Socialstyrelsensmed belopp motsvaranderäkna ett norm.

inteEnskilda i socialbidragsmål tycks generelltdomar sett
intesocialbidragsnormer.påverka kommunernas Den som

får alltså nöja sig med det läg-överklagar kommunens beslut

beloppet.re
bliviteffekt detta har i antal fallEn ett att personsammaav

beslutmånad efter månad tvingas överklaga socialnämndens

givetvisför få beloppet.det högre Detta är oaccepta-att ut
belt.

Direktiven till kommittén föreskriver vi skall övervägaatt
enhetlighet mellan kom-möjligheten åstadkomma störreatt

socialbidragsnormer andra näraliggandeoch sys-munernas
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tem.
Riksdagen beslutar i dag villkor och nivåer för andraom

ekonomiska trygghetssystem bl.a. sjukförsäkring och pensio-
kontant arbetsmarknadsstöd, studiebidrag och bostadsbi-ner,

drag. Andelen människori samhället beroendeär bi-som av
stånd till sin försörjning bl.a.är beroende angränsandeav
ekonomiska trygghetssystem. Endast Riksdagen kan samord-

justeraoch olika trygghetssystems inbördes förhållande tillna
varandra, varför det rimligtär riksdagen även beslutaratt om
principerna för försörj ningsstödets utformning.

bakgrundMot vad framförts föreslår vi precise-av som en
rad lagreglering tillrätten bistånd till den del detav avser
försörjningsstöd. En Riksdagen fastställd tillrätt biståndav
måste enligt vår mening också innefatta att staten garanterar
vilken substans denna skall innehålla.rätt

Vårt förslag till precisering bistånd till försäljningenav
innebär begränsning kommunernas inflytande överen av so-
cialbidragens nivå och innehåll. Vi har ochatt statenanser -
måste ha för den serviceett erbjuds med-attansvar som-
borgarna inte understiger viss grundnivå. Därutöver bören
inte finnas några begränsningar för kommunerna bestäm-att

ambitionsnivåer.ma

Annat bistånd

Även för bistånd försörjningsstödänannat enligtär vår be-
dömning preciseringar vilka insatser ingå iav som avses
livsföring i övrigt och begreppet skälig levnadsnivåav
motiverade.

målDe avgjorts regeringsrätten och inte isom av som-
första hand gäller gränsdragningen andra huvudmän el-mot
ler ansvarsfördelningen kommunerna emellan gäller i hu--
vudsak utgifter för den dagliga livsföringen eller för vård
och behandling. Mönstret detsammaär i de underrätter som
studerats. En genomgång de 355 mål under 1989av som av-
gjorts kammarrätten i Stockholm visar 11 mål avsågav att
rekreationsvistelser eller längre 17 mål avsågattresor,
skuldsanering och 12 mål psykoterapi.

Siffror för 1991 vid landets länsrättertre Gotland, Väs-av
Älvsborgsternorrlands respektive län visar majo-att storen

ritet de ärenden avgjorts biståndrör till uppehälle,av som
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skuldsanering.ochflyttningskostnaderhemutrustning,hyra,
insatser.andraärendenmindre antal rörEtt typer av

hjälp,i formtill biståndenskildasgäller rättdetNär av
ibehandlingvård ochomvårdnadoch statenstöd styrsamt

levnadsnivå. detskälig Inom6 § och begreppetdag genom
vår meningenligtbistånd kanomfattasområde, annatavsom

försörjningsstödförpådetaljreglering sätt somsammaen
insat-anpassningenindividuellakommai fråga.inte Den av

ochbli adekvatskallför insatsenförutsättningenär attsen
enskildes behov.tillförhållande deneffektiv i

enskildes behovdenperspektiv diskuteraskandettaI avom
behandling skallvård ochhjälp,i form stöd,insatser un-av

till kommu-helt denöverlämnasbiståndsrätten ochdantas
besvärsrättenskulle innebärasjälvstyrelsen.nala Detta att

fort-emellertidmening ävenVårslopades. är statenatt
enskildetillförsäkra denförsättningsvis bör ha attansvaret

tilldärförVi även rätteninsatser.denna atttyp an-anserav
i förstaitydliggöras lagen,ochbistånd bör avgränsasnat

ochockså för kommunernaenskildes skullhand för den men
skall tillämpa lagen.domstolarna som

intebiståndpreciseringenavsikt ärVår med attannatav -
omfattninginnehåll ellerförändramarginelltänannat av-

biståndprecisering ärtillbiståndsrätten. Förslaget annatav
bistånds-gällandeförtydligande dennärmast att ett avsomse
bl.a. beför densamma,vissa villkordet gällerrâtten. När

möjligheterbehovsprövning ochekonomiskträffande att er-
behandling på-bistånd till vård ochekonomiskthålla som

vissa klarläg-vi emellertidgenomförts, föreslårbörjats eller

gande regler.
kategorier insatser,vilkavårt förslagGenom somavanges

särskilt erin-Vi villbistånd.tillbör omfattas rätten annatav
olikainsatskategoriinom varjedet typeratt avrymsomra

omöjligtredovisning dessa ärinsatser. komplettEn attav
bibehålls härigenom6 inneburit,flexibilitet, §göra. Den som

tilläggsreglerklarläggandeföreslår vissasamtidigt visom
bistånd.till tillkomplement rätten annatsom

behandlasbiståndtill precisering när-Vårt förslag annatav
i kapitelmare

rättsliga regleringenDen

rättsligavilket denkommittén sätthar övervägtsInom
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regleringen preciseringen biståndsrätten bör ske. Deav av
preciseringar föreslås i följande kapitel detaljeradeärsom
och det kan hävdas de mindre väl in iatt socialtjänst-passar
lagen eftersom den har karaktären utpräglad ramlag.av en

alternativDe diskuterats utöver ändring i socialtjänst-som en
lagen utfärdaär särskild lag elleratt överlåta påatten rege-
ringen förordningatt meddela de nödvändiga före-genom
skrifterna.

Möjligheterna för regeringen utfärda förordningatt en som
riktar sig till kommunemaär grund de kompetensreglerav

ñnns i regeringsformen begränsade. Såvitt framkommitsom
under kommitténs arbete skulle detta endast kunna ske i form

verkställighetsföreskrifter. Sådana föreskrifter får i principav
inte innehålla något väsentligt På grund vadnytt. av som
framkommit möjligheterna utfärda förordning har viattom
bedömt detta alternativ inte böratt användas.

Fördelen med särskild lag den inteär påverkaratten so-
cialtjänstlagens karaktär ramlag. Detta alternativ kan ock-av
så ha vissa fördelari redaktionellt hänseende.

särskildEn lag bör dock helst ha den utformningen denatt
innehåller alla bestämmelser för bedömningen tillrättenav
bistånd. En överflyttning 6 § borde då ske till den särskil-av
da lagen. fallI innehåller dennaannat lag endast del deen av
regler behöver tillämpas vid prövningen tillrättensom av
bistånd. Vi emellertid inte sådant omfattandeatt ettanser
ingrepp i socialtjänstlagen motiverat.är flyttningEn skulle
innebära socialtjänstlagen förloraratt sina mest centra-en av

bestämmelser.
Vi alltså 6 bör§ ligga kvar i socialtjänstlagenatt ochanser

finner det då också naturligt in de kompletterandeatt ta be-
stämmelserna i lagen. Vi också de kompletterande be-ser
stämmelserna centrala för bedömningen tillrättensom av
bistånd. Genom in reglerna i socialtjänstlagenatt ta hålls
också regleringen rätten till bistånd samlad ställe.av ett
Detta underlättar möjligheterna för den enskilde delatt ta av
reglerna. Det kan också tilläggas vår uppgift enligt direk-att
tiven är överväga möjligheternaatt bättre preciseraatt so-
cialtjänstlagens regler tillrätten bistånd. Detta kan knap-om

göras ändringarna fårpast effektutan påatt socialtjänstlagens
karaktär ramlag.av
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7 Precisering tillrättenav

försörjningsstöd

Värt förslag

ekonomiskaDet stödet vid försörjning uppdelas i en
schabloniserad del i tillrätt ersättning församt etten
antal andra behovsposter.

Den schabloniserade delen avseddär täcka hus-att
hällets normala kostnader för livsmedel, lek och fritid,
hälsa och hygien, förbrukningsvaror, kläder och skor

dagstidning, telefon, TV-licenssamt och liknande.
Normen för den schabloniserade delen försörj nings-av

stödet uttrycks i basbeloppet och förprocent ärav
ensamstående 100, för sammanboende 85, för barn 0-3
år 50, för barn 4-10 är 60 och för hemmavarande
skolungdom 11-20 år 70 procent.

Därutöver i förekommande fallutges ersättning
motsvarande de faktiska kostnaderna för boende,
hushållsel, lokala barnomsorg och hemtjänst,resor,
medlemskap i fackförening och erkänd arbetslöshets-
kassa, läkar- och akut tandvård glasögon.samt

Om särskilda skäl föreligger justeras försörjnings-
stödet med skäligt belopp.

Kommunen fär försörjningsstöd med högreutge
belopp vadän följer förslagetsom av ovan.

13-0187
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Bakgrund7.1

socialtjänstpropositioneni bl.a.innehålletBeskrivningen av
tillkapiteli detta avgränsatsområdet harrättspraxis inomoch

bistånd tilltilldirekt rättendelar rördeatt som meravse
kompletteringsåledesBeskrivningenförsörjningen. utgör en

gjortsredovisningtillförhållande denfördjupningioch som
tidigare i kapitel

socialbidrags-kommunernasdirektivkommitténs sägsI om
grundläggan-finnsdetangelägetdetbl.a. är attatt ennormer

social-vad gällermellan kommunernaöverensstämmelsede
enskildeinnehåll. denkonstruktion och Förbidragsnormemas
för vilkariktlinjerfinns klaradetbetydelsedetär attstorav

Vidaretäcka. sägsavseddalevnadskostnader är attnormerna
efterlysts bättreSocialbidragetdiskussionendet iatt enom

närliggandeoch andrasocialbidragenmellansamordning
vid införselförbehållsbeloppRiksskatteverketssystem, t.ex.

hushållsbudgetar.Konsumentverketsoch
avsiktligtkommunemai lagendirektiven betonas gettsI att
förutsättningarlokalaskiftandeutifrånfrihetbetydande atten

levnadsnivå kanvilkenfastställabiståndet ochutforma som
Samtidigt detskälighet. ärpälagens kravmotsvaraanses

alltför mycketvarierarnivå intesocialbidragetsangeläget att
mellan kommunerna.

denanledningfinns det inte övergedirektivenEnligt att
med vis-frihetharkommunernaprincip enligt vilken attstor

socialbidragen.försjälva bestämmabegränsningar normensa
enhetlighetåstadkomma störreangelägetdäremotDet är att

innehåll.konstruktion ochvad gäller normernas

rättspraxisförarbeten och7.2 Lagen,

socialbidragets huvud-socialtjänstpropositionen uttaladesI att
försörjningvid behovuppgifter bordesakliga tryggaattvara
rehabilite-ochförebyggandebidrag ilämnaoch vård samt att

syfte.rande
iskall lämnashjälpenanfördes vidarepropositionenI att

stånd förmöjligt blir ibehövandesådana former den attatt om
Rehabi-sina.försörja sig och dearbeteframtiden egetgenom

propositionen tilläggasenligtliteringssynpunkten borde stor
biståndbetydelse bestäms.när
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7.2.1 Förutsättningar för tillrätten socialbidrag

specialmotiveringenI till biständsparagrafen förutsätt-sägs att
ningen för tillrätten bistånd är den enskilde själv saknaratt
förmåga tillgodose sitt behov.att Den är arbetsför ochsom

kan beredas lämpligt arbete endastär tillfälligt och tillsom
dess han själv kan klaraatt sin försörjning berättigad till
bistånd. När tillrätten bistånd skall bedömas skall det vägas

i vilken omfattning den enskilde själv åtgärdergenom egna
kan tillgodose sitt behov. Om det gäller ekonomisk hjälp
måste dessutom hänsyn till den enskildestas tillgångar.egna

deI allmänna motiveringarna behandlas dessa frågor mer
utförligt. dettaI sammanhang bl.a.sägs till biståndrättatt
förutsätter det föreligger hjälpbehov.att Den päett som egen
hand kan klara sin försörjning och sin livsföring i övrigt kan

regel inte ha sådant behov. tillett Rätt tillfälligsom anses
ekonomisk hjälp bör dock kunna föreliggat.ex. även denom
hjälpsökande bedöms i stånd arbete klara sinattvara genom
försörjning. bör vidareDet uppmärksammas det i social-att
nämndens ligger skyldighet vidta tillfälligaansvar atten
åtgärder i påväntan ansvarig huvudman avhjälperatt vårdbe-
hovet. Det visar tillrätt biståndatt socialnämnden kanav
föreligga i situationännu då den enskildes livsföringen

Ävennormalt påtryggas sätt. andra situationerannat kan
självfallet tänkas uppkomma då socialnämndens inte äransvar
lika uttalat då det skulle framstå oförenligt med demen som
mål har ställts för socialtjänsten avvisa densom attupp
enskildes begäran hjälp.om

propositionenI uttalas det ekonomiska biståndetatt ofta kan
behöva kombineras med andra sociala tjänster. Dessa skall

erbjudanden,utgöra varför det i princip bör möjligt förvara
den enskilde efterfråga viss socialatt tjänst, ekono-t.ex.en
misk hjälp, och samtidigt avstå från erbjudanden andraom
insatser, behandling. innebärDetta inte social-som avser att
tjänsten förhindradär ställa vissa villkor.att Tvärtom förut-
sätter tillrätten bistånd det föreligger faktisktatt behovett
och behovet inte kan tillgodosesatt på sätt.annat

Enligt propositionen får dessa villkor för biståndet dock inte
bli för restriktiva. långtEn gående tolkning de föreslagnaav
bestämmelserna tillrätt bistånd skulle kunna leda tillom att
den har kunnat försörja sig inte gjort det ochsom därförmen
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tiden in-under denförsörjning närmastesinmedel tillsaknar
sådanekonomiskt bistånd. Entillfall skulle hai något rättte

skärpning iinnebärapropositionenenligttolkning skulle en
socialhjälpen.inomtillämpastill vadförhållande som

liksomSocialbidragetocksåpåminnspropositionenI attom
förresurssistaenfungerasocialhjälpen kommer att som

svårigheterpersonligasociala ochmänniskor harbl.a. avsom
stånd dokumenteraalltid iinte ärolika slag, att ar-sommen

tiden. kanföregående Deförbetsoförmågan den närmast en-
direktför intehjälpfå tillfälligsocialhjälpslagenligt att en

möjlighet redafåuppstå förochnödsituation skall attatt upp
ibörSocialbidragetförsituationen.akuta Inomden ramen

tillfällig hjälp.tillfall finnasmotsvarande rätten
Socialbidraget skall be-anvisningar hurNågra närmare om

tidigareFrågan hade docki propositionen.interäknas lämnas
principbetänkande SOUsocialutredningensibehandlats

beräkningsprin-bl.a.betänkande197439. detta sägsI om
följandecipema

sökan-socialbidrag böransökanPrövningen avseomav
möjligheteroch hansekonomiska situationdens aktuella att

behov.familjenstill sitt ocherhålla medelpå sättannat
gäller enbartärendetkonstateratsOm det rentettatt

prövning-försörjningen, börtillbidragekonomiskt behov av
beräkning sökan-tillkunna begränsasi allmänhet avenen

till gäl-i förhållandeperiodunder vissdens inkomster en
bostadskostnad.bruttonormbelopp ochlande

Även översti-periodenaktuellaunder deninkomsternaom
bostadskostnad,faktiskbruttonorm plusbruttobeloppetger

ekonomisktlämnasig erforderligtfall visakan det i vissa att
helt saknarfamiljexempelvisinträffarstöd. Detta enom

för deexempelvis kostförsörjningomedelbaramedel till sin
storlekfår socialbidragetsfallI sådanadagarna.närmaste

vederbörandebehov tillstill dettahänsynmedanpassas
försörjningen sätt.tillerhålla medelberäknas annat

förorsakatsbehovssituationergällakanDetsamma avsom
efteruraktlåtenhethushållningen ochbrister iuppenbara att

e.dyl. såda-försörjning Isinasför sin och deförmåga svara
bidragsgivningensocialutredningen dockfall attanserna

ändamålsenliga reglerförbindas medskall kunna typav upp-
återbetalningsskyldighetoch vissadelning hjälpperioden,av

utbetalningsform.föreskrifter i fråga om



SOU 199330 Precisering till försörjningsstöd 197rättenav

RÅ84Regeringsrätten har i flertal domar 292,ett
RÅ85 RÅ RÅ25, RÅ1986 ref 1987 ref 1987 ref 88

RÅ dom 1991-07-29, målsamt 4343-1989 fastställt attnr
ekonomiskt bistånd i regel kan i fallvägras där den enskilde
inte stått till arbetsmarknadens förfogande. detta kravI torde
ligga den bidragssökandeatt skall aktivt arbetssökandevara

villig anvisat lämpligtsamt arbeteatt ta eller delta i olikavara
åtgärder samhället ställer till förfogande för arbetslösasom
t.ex. beredskapsarbete eller arbetsmarknadsutbildning.

RÅfinns RÅDet dock andra domar 1986 ref 6 1986samt
ref 19 visar det i enskilda fall kan finnsatt särskildasom
sociala och personliga förhållanden gör till biståndrättattsom
ändå föreliggeri här aktuell situation.

sammanhangetI bör framhållasäven i flera de domaratt av
berörts har Regeringsrätten i domskälen särskiltsom ovan

framhållit beslutet inte leder tillatt den bidragssökandeatt
hamnar i akut nödsituation.en

RÅRegeringsrätten har iäven mål 1987 ref 103ett klart
uttalat bifallet till bistånd i detta fallatt grundades denatt
sökande vid ansökningstillfállet befann sig i akut nödläge.ett

domenI vidaresägs eftersom biståndet avsågatt tillfälligt,ett
akut nödläge hade socialnämnden rätt begränsa biståndetatt
till vad fordrades för uppehållet i avvaktansom nästa
inkomst och behövde inte beräkna biståndet enligt s.k.
bruttonorm.

Regeringsrätten har i dom berört frågan socialtjäns-en om
rätt biståndvägratens till någonatt därför denna inteatt ta-

git socialtjänstenemot erbjudna rehabiliteringsinsatserav
RÅ83 270. Målet rörde hjälpsökande social-en som av
nämnden vägrats socialbidrag grund hanatt attav genom
komma för till gruppsammankomstersent för arbetslösa brutit

med nämndenett kontrakt.upprättat domenI sägs bl.a. följ-
ande

Socialtjänstlagen innehåller inte några bestämmelser om
förutsättningarna för bistånd.vägra Av förarbetenaatt till
socialtjänstlagen framgår emellertid hjälpsökandesomatt en

giltigt skälutan vägrar anvisat arbete kanatt nekas biståndta
enligt 6 § i lagen. Däremot saknas stöd för avstängaatt
någon från rätten till socialbidrag enbart därför han inteatt
tagit socialtjänsten erbjudnaemot rehabiliteringsinsatserav

det slag, varmed ekonomiskt bistånd enligt lagenav vid
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insatsiakttagit för sådanintekombineras, ellerskallbehov
ordningsföreskrifter.meddelade

haftinte vägrasåledes rättdistriktsnämnden harSociala att
förkommithananledningenattdensocialbidragklienten av
deti vilkenarbetslösa,förgruppsammankomsttillsent en

samförståndnämnden ienligtdeltagaklientenålåg att av
rehabiliteringsföreskrifter.meddelademed honom

RÅ84 narkotikamiss-286 ansågsärendeI annatett en
hantill uppehålletbiståndtillberättigad attbrukare trots

behandlingsplan.fullföljt överenskommen
erbjuder arbetslösakommunernaovanligtinteärDet att

arbetsträningsysselsättning ellerformerolikabidragstagare av
87,JOi yttrandeharJustitieombudsmannenregi.i ettegen

för dennaförutsättningarna2392-1986 behandlat typärende
i Hallstaham-verksamhetavsågYttrandetverksamhet. enav

kommun.mars
tillbakanågra årsocialtjänsten sedanharHallstahammarI

ungdomarbidragsberoendearbetslösaframför allterbjudit
erbju-ordnar. Desysselsättning, kommunen antarsomsom

socialbidragsnorm.Stimulansbidrag utövererhållerdandet ett
socialtjänst-enligtbiståndhelt klartstår detEnligt JO att

hänvisargrund. JOfrivillighetenmedutgåskalllagen som
socialtjänstpro-uttalandeidepartementschefensemellertid till

anförbli kravlös. JOinte fårdocksocialtjänstenpositionen att
skälenskildedeninnebärbiståndsrättenvidare utanattatt om
inteförsörjning har hanför sinsigundandrar ansvaret egen

bistånd.tillrätt
påkravenligt JOställerHallstahammarmodellen stora

enskilda ärendenhandläggatjänstemänbåde politiker och att
fara delsdet liggervidareomdöme. JOmed attstort enmenar

arbetskraft, delssig billigtilllockari kommunen attatt man
grundenskilde dennepå den änkravställer högre av

till.skäl kan levaandramedicinska eller upp
socialnämndeni Hallstahammaranförtillsitt yttrande JOI

förbättra denägnadearbetslösaför de äråtgärderna attatt
anställningfåframtiden kunnaimöjligheterenskildes att en

liggerjust i dettautbildning. JOieller komma attmenar
såarbetsmarknaden ärnämligenkärna,problemets att

saknasutsträckningianställningarlämpligaansträngd storatt
långvarigtilldärigenomMänniskor tvingasför bl.a. de unga.

enligtskyldighetsocialtjänstenshänvisar tillsysslolöshet. JO
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5 och 7 §§ i samråd med andraatt myndigheter verka för att
enskilda bereds arbete. Nämndens möjligheter att ettgenom
sådant samarbete kunna bereda de arbetslösa anställning måste
dock begränsade.anses

JO säger sammanfattningsvis det framstår rimligtatt attsom
tänka sig socialnämndenatt möjlighet olika sättattges
intressera arbetslösa följa detatt nämnden iprogram som
samråd med den enskilde och inom för Hallstahammar-ramen
modellen kan utforma. JO utesluter inte socialnämndenatt
med ekonomiska medel stimulerar de arbetslösa aktivtatt ta
del i Detta får dock inteprogrammet. leda till socialnämn-att
den inte sådant förtar alla enskilda deras grund-ansvar att
läggande behov blir tillgodosedda.

Regeringsrätten har i några domar behandlat frågor hurom
inkomstberäkningen bör ske vid beslut socialbidrag.om

RÅ85domI 2 1 beslutade Regeringsrättenen att ett par
varit sammanboende under två år intesom hade någramen

barn hade inbördes förgemensamma ett varandrasansvar
ekonomi i den meningen bådaatt ekonomiskaparternas
förhållanden borde beaktas vid behovsprövningen.

andraI domar har Regeringsrätten bidrags-t.ex. ansett att
förskott skall ingåi den familjeinkomstenanses gemensamma
RÅ84 276 flerbarnstilläggsamt tillatt barnbidrag och den
del hemsjukvårdsbidrag utgörav ersättning försom
merkostnader RÅ85bör räknas RÅinkomst 2 13som resp.
1988 ref 35. tilläggExtra till studiebidraget skall dock inte

RÅräknas inkomst 1990 ref 7.som
Gällande regler för inkomstberäkningen vid beslut om

ekonomiskt bistånd i övrigt redovisas under avsnittet som
beskriver innehållet i Socialstyrelsens allmänna råd.

7.2.2 Vad Socialbidraget skall täcka

Av propositionen framgår Socialbidragetatt borde försvara
grundläggande behov i fråga och dryck, beklädnadmatom
och bostad inkl. elström. I överensstämmelse med praxis
enligt socialhjälpslagen borde bidraget även täcka andra
hushållsutgifter för tvätt och rengöring, olika förbruknings-
artiklar liksom försäkringar tillgodose behovsamt för-av
ströelse, rekreation och kommunikation innefattaattgenom
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dagstidning,TV-licenser,telefon,förkostnaderlöpande
andrahjälpen täckaVidare bordesmärre person-etc.resor

socialaochfritidssysselsättningarhygien,utgifter förliga
kontakter.

vanligt dendetvidare ärkonstaterades attpropositionen attI
förinombehovdessatäckersocialvårdenkommunala ramen

Genombruttonormer.s.k.ellergrundbeloppsocialhjälpens
vissbiståndbehöverdentillförsäkrassådana ensomnormer

särskilt.sigförvarje behov prövaslevnadsstandard attutan
ihanpåhålla redadärigenom lättarefårenskilde attDen om

inte.grundläggandebistånd ellerdettasituation kanvissen
hushållsbud-fördenfrihet inomvissocksåfår attHan ramen

på det sättSocialbidragetdisponerasättergeten normernasom
bäst.honompassarsom

bostadskostnadertillbidragberäkningförHuvudregeln av
faktiskasökandenspropositionen netto-enligtborde attvara

helt,uppvårmningbealdasoch dessbostadenförkostnader om
vadöverstigerintebostadskostnadernaochbostadsstandarden

skäligt.ärsom
standardtill denansågs hörahemutrustningBehövlig som

behövligtskallVadbörSocialbidraget garantera. ansessom
gångfastställasinte kunnadockansågshänseendei detta en

efter denmåste ibedömningenalla, stortför anpassasutan
vadtilldvs.i samhället,standardutvecklingenallmänna

sig.kan kostamänniskori allmänhet
tillbordehänsynanfördespropositionen även tasattI

bl.a.arbete,grundlevnadsomkostnaderfördyrade av
kosthåll.särskiltellerbamomsorgskostnader,

förutsättningarvissaundersocialbidraguttaladesVidare att
tandvård,vård inkl.kostnader jbrutgå tillskall kunna

läkemedel, m.m.
inomfå dettainte kanochmiljöombytebehöverDen som

fåpropositionen kunnaenligtbordee.d.hemkommunens
lämpligai andrarekreationochför vilavistelsetillbidrag

former.
ianfördesvid skuldsättningbiståndgälldedetNär propo-

sanering-ekonomiskaförsocialtjänstenssitionen att ansvar
för-fallet.enskilda Iförhållandenai detpåmåste beroar

förskjutningskeborde detsocialhjålpslagenhållande till en
På ställeinsatser.rehabiliterandeförebyggandeoch annatmot

tillbidragangelägetdetanfördes ärpropositionen atti att
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rehabiliteringsändamåli viss utsträckning och i vissa former
skall kunna utgå under de förutsättningar för rättensom anges
till bistånd. insatserDessa inom socialbidragets borderam
utgöra grund för långsiktig uppbyggnad denen en mer av
bidrag sberättigades möjligheter helt eller delvis försörja sigatt
och till aktiv livsföring. Biståndet borde med andra 0rden ges

förebyggande inriktning.en
föredragandeDet statsrådet framhöll även socialbidragetatt
bygger på individuell behovsprövningytterst ,vilket innebären

bidrag skall kunna utgå medatt andra belopp och till andra
ändamål än vad gäller enligt särskilda fastställdasom normer.
Bistånd går utöver grundbeloppet enligt de s.k. brutto-som

bör bli föremål för ingående individuellnormerna en mer
bedömning. Huruvida tillrätt sådant bistånd skall anses
föreligga beror givetvis i hög grad på förhållandena i det
enskilda fallet.

7.2.3 Socialbidragets nivå m.m.

socialtjänstpropositionenI uttalades det skulle vållaatt stora
svårigheter i lagtexten närmare sökaatt vad skallange som

skälig levnadsnivå. Detta borde bedömas medanses som
utgångspunkti den tid och de förhållanden under vilka den
hjälpbehövande lever. Det måste därför överlämnas
kommunerna fastställa vilken levnadsnivåatt skallsom anses
skälig.

föredragandeDet statsrådet sade också han delar socialut-att
redningens bedömning övervägande skäl talaratt mot att
regeringen skall fastställa vissa miniminormer för social-
bidraget, således inte skulle få underskridas. ställetIsom
förordade han Socialstyrelsen efter samrådatt med Kommun-
förbundet skulle utforma sina allmänna råd socialtjänst-om
lagens tillämpning så de motverkar alltföratt skillnaderstora
i normnivåema.

År 1984 prövade Regeringsrätten nivån på socialbidrags-om
i kommun kunde förenlig med socialtjänst-normen en anses

RÅ84lagens krav på skälig levnadsnivå 2 13. Med tankeen
på målets betydelse för den fortsatta tolkningen begreppetav
skälig levnadsnivå för socialbidrag återges här de mer
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i sittanfördeRegeringsrättenuttalandenprincipiella som
beslut

fastställakommunernaöverlämnatssåledesDet har att
inomlevnadsnivåskäligskallvad anses vara ensom
frånrådenförordade allmännalagstiftarenkommunen. De av

iskillnaderalltförmotverkaförsocialstyrelsen storaatt
frihetutfärdats. Denhar intenormnivåerna ännu som

§tillämpningen 6vidför kommunernaråderhärigenom av
innebärainteemellertidkansocialtjänstlagen attanses

överklagatvid prövningenförvaltningsdomstolarna ettav
bidrags-denbundnabistånd skullebeslut vägrat avvaraom

harDomstolarnafastställt.harkommunerna attnorm som
skallvadbedömningsjälvständiggöra varaansessomaven

biståndssökande.levnadsnivå för denskäligen

bidragsnormhävdasmed skäl kunnatordeDet att somen
normalt inte kanexistensminimumunderligger anses

Riksskatte-levnadsnivå.skäligenskildedentillförsäkra en
inkomsttaxe-existensminimum vidnormalbelopp förverkets

levnadskostnaderalla vanligaomfattarring, utomsom
utgångspunktviddärmed kunnabostadskostnad, bör vara en

levnadsni-skäligkanbedömningen vad enanses varasomav
visssocialtjänstlagen. En6 §vid tillämpningenvä av

ikan hämtas Kon-bedömningenvägledning vidytterligare
Meddelandebladberäkningar, vilkasumentverkets nrgenom

socialnämndernatillöverlämnatsSocialstyrelsen1282 av
socialbidrag.förberäkningvidhjälpmedel normeravsom

Året rådmed allmännaSocialstyrelsendärpå utkom om
lämnades rekom-rådenallmänna1985 1. desocialbidrag I

bordekommunernabidragsnivåervilkamendationer somom
Regeringsrättensutgick frånRekommendationernatillämpa.

existensminimumförTill normalbeloppenenligtbeslut ovan.
förmedelSocialstyrelsendockinkomsttaxering ladevid

tandvårdochnormal läkar-hemförsäkring,betalning samtav
radiohusgeråd, TV,möbler,återanskaffningför m.m.av

schablonise-nivån på denkomplettering ökadesdennaGenom
98frånensamståendeförSocialbidragetrade delen t.ex.av

normalbe-dåvarandedetbasbeloppet motsvararprocent av
basbeloppet.115existensminimum tillförloppet procent av

rådallmännaSocialstyrelsens görsredovisningEn närmare av
avsnittet 7.3.i
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Frågan vilken nivå på Socialbidraget skallom som anses
skälig har på blivit aktuell under årnytt 1992 då bl.a. Kam-

imarrätten Göteborg i ärende skäligett levnadsnivåansett att
skall densamma Riksskatteverkets normalbeloppvara vidsom
införsel 120 % basbeloppet för ensamstående. Kammar-av

bedömningrättens skiljer sig från tidigare rättspraxis, där
skälig levnadsnivå Socialstyrelsensansetts rekom-motsvara
menderade nivå för socialbidrag vilken 116utgör % av
basbeloppet för ensamstående enligt allmänna råd 19924.

målDetta förär närvarande föremål för Regeringsrättens
prövning. Ett avgörande målet beräknas ske under slutetav av

månad 1993.mars
kan tilläggasDet med existensminimumatt systemet vid

inkomsttaxeringen avskaffadesi samband med skattereformen
199091.

7.3 Socialstyrelsens allmänna råd social-om
bidrag

tidigareSom har Socialstyrelsenssagts utkommit med
allmänna råd socialbidrag senast 19924. rådenI avhand-om
las både frågor förutsättningar för rätten till ekonomisktom
bistånd och vilka kommunerna bör tillämpa.normer som

7.3.1 Förutsättningar för rätten till bistånd

allmännaDe råden innehåller omfattande redovisningen av
vad i förarbetena till socialtjänstlagensagts ochsom vadav

framgått domar inom området. Innehålletisom dessa delarav
de allmänna råden har till del behandlats i föregåendeav stor

avsnitt i detta kapitel.
De allmänna råden innehåller också relativt detaljeraden

genomgång principer för vilken hänsyn bör tillav tassom
hushållens inkomster och tillgångar. Nedan redovisas de
viktigaste delarna dessa rekommendationer.av

Vid beräkning socialbidragetläggs normalt normbeloppetav
för de familjemedlemmar ingår i hushållet ihop tillsom ett
bruttobehov. Förutom de budgetposter ingår isom normen
tillkommer den faktiska nettobostadskostnaden och övriga
utgifter godkänts skäliga vid behovsbedömningen.som som
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Därefter dras familjens alla inkomster från denna summa
varefter familjens nettobehov täcks socialbidrag.genom

Lön eller inkomst efter skatt avräknas från det be-arman
lopp skäligt för perioden. innebärDetta ävenattsom anses
sjukpenning, föräldrapenning och eventuell pension av-
räknas, liksom andra inkomster, arvoden,räntor,t.ex.
underhållsbidrag och bidragsförskott. Livränta från arbets-
skadeförsäkring ska också betraktas inkomst ochsom av-

Ävenräknas från bruttobehovet. traktamenten inkomst.är
De utgifter traktamentet avsedda täcka skaärextra attsom
veriñeras och återstoden avräknas från bruttobehovet.
Skatteåterbäringen här inkomst och avräknasutgör således
bmttobehovet.

inkomstSom räknas även

utdömt skadestånd till den del intedet ersättning förutgör-
kostnader för vård och behandling,extra

de delar handikappersättning, Vårdbidrag för vårdav av-
handikappat barn och hemsjukvårdsbidrag inte utgörsom
ersättning för merkostnader grund handikappet ellerav
sjukdomen,

barnbidrag, flerbarnstillägg och studiebidrag om inteman-
redan vid konstruktionen tagit hänsyn till dessaav normen
bidrag.

Om hänsynstagande till tillgångar bl.a. följandesägs

Kontanter, banktillgodohavanden eller lätt realiserbara
tillgångar t aktier och obligationer iska första handex
användas för den enskildes försörjning och livsföring i
övrigt. En konsekvens kommunerna tillämpar brutto-attav

där budgetpostema flerårskläder, husgeråd, TV,normer
radio och reparationer ingår schabloniserade månadsbe-som
lopp, denär enskilde naturligtvis bör kunna lägga undanatt

varje månad. Det kan finnas andra situationerävenpengar
där nänmden bör bortse från mindre banktillgodohavanden
eller andra lätt realiserbara tillgångar. Vidare bör barnt ex
kunna få ha mindre sparbelopp, de kanske erhållitett som

frångåvor anhöriga,nära detta ska läggas tillutan attgenom
grund för bedömning socialbidragsbehovet för i övrigtav en
bidragsberättigad familj. Storleken på det belopp börsom

sparade medel och inte bör påverkaaccepteras som som
Ärtill socialbidragrätten måste bedömas från fall till fall.

behovet socialbidrag tillfälligt eller behövs för täckaattav
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oförutsedd utgift bör naturligtvis banktillgodohavandenen
lättoch realiserbara tillgångar i första hand kunna användas.

Det måste bedömas från fall till fall andraäven tillgångarom
t bil ska behöva innan någon kan få tillavyttras, rättex
ekonomiskt bistånd.

Hur socialnämndema bör dennär sökande denägeragera egna
bostaden framgår följande citatav

Bostaden kan också ekonomiskt värde förrepresentera ett
den enskilde. Det i regel inteär skäligt ska behövaatt man
sälja bostaden för använda till sin försörjning.att pengarna
Även bor i villa eller bostadsrättslägenhetom man egen
bedöms det i allmänhet inte överstigande skäligsom
levnadsnivå. Har bostaden flera kök ochutöverrum
vardagsrum antalet boendeän och kan den bedömas vara av
överstandard, motiverar det däremot byte bostad.ett av
Detsamma kan gälla ensamstående eller sarnboendeettom en

bor i relativt nyinköpt villa eller bostadsrättslägen-par en
het. Om byte bostad medför problem för den enskildaav
familjen, det finns särskilda skält barnenattex om anta att
skulle få svårigheter sig tillstora områdeatt ett nyttanpassa
eller skola, bör nämnden sociala och humanitära skälny av
inte avslå ansökan ekonomiskt bistånd med motivering-om

bostaden ekonomisktvärde.utgöratt Detsamma gälleretten
innehaft sin bostad under lång tid. Det viktigtärom personen

alltid helhetsbedömningavgöraatt familjens situation ochen
också beakta andra motiv deän ekonomiska vid självarent
socialbidragsprövningen. Om någon har behov social-av
bidrag under lång tid det dockär inte rimligt bidragetatt
ska täcka amorteringar lån tillpå bostad.en

Ska socialnänmden kunna vägra ekonomiskt bistånd därför
sökanden har bostadatt ekonomisktrepresenteraren ettsom

värde för honom, måste det också helt klart det gårattvara
på bostad.att Den enskildetag måste dessutomen annan

få skälig tid, mellan 3-6 månader, för bostaden.att avyttra

7.3.2 Rekommenderade normer

För möjliggöra enkel handläg gninatt socialbidrag såren-en gav
förordarden Socialstyrelsen enhetlig bruttonorm, dvs.en en

utgår med belopp förväntad hjälptidnorm som oavsettsamma
och där huvuddelen de vanligaste levnadskostnadema skallav
kunna täckas inom för Avsikten medramen attnormen.
tillämpa bruttonorm är det möjligtgöra för den enskildeatten
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prioriteringardeochsjälv bestämma göraatt som passar
honom bäst.

i de allmännabeskrivningarredovisas de görsNedan som
täckasskallbudgetposternaråden samtav normensomav

både iuttryckstill.beräknas Normemavilka belopp posterna
Vid beskrivningen nedanioch kronor.basbeloppetprocent av

7001992 33 kr.för år dvs.används basbeloppet
närings-möjliggöraLivsmedel. Utgångspunkten är att en

förutsätts allvarierad kost.fullvärdig och Detmässigt matatt
förKostnadendock inte skollunch.tillreds hemma, posten

ensamståendeförbasbeloppettill 53,6beräknas procent av
makar samboende96,4 förmån505 krl procentsamtper

mån.2 707 kr per
vardagligaKostnadsberäkningen täcker detoch skor.Kläder

Socialstyrelsen uppskattarhela året.klädbehovet under
basbeloppettill 13,5för kläder och skorkostnaden procent av

26,7tillför ensamstående och379 kr mån procent avper
för samboende.750 kr månbasbeloppet per

sådana aktiviteterBeräkningarnaoch fritid.Lek somavser
läsa böck-möjligheter till,fårdet rimligt allaär t.ex. attatt

någonpå musik ochtidningar, lyssna utövaoch attatter
behovskatego-för dennamotsvarande. Kostnadenidrott eller

bas-till 6,3Socialstyrelsen uppskattatshar procent avav
och till 12,7ensamståendemån förbeloppet 177 kr per

357 kr mån.för samboendebasbeloppetprocent perav
tandkrämtvål ochHälsa och hygien. Dagligvaror samtsom
beräknat kost-Socialstyrelsen harhårklippning här.upptas

ensamstå-förbasbeloppettillnaden för 4,4 procentposten av
förbasbeloppetmån till 9,1124 ochende kr procent avper

256 kr mån.samboende per
vårdingår för skötsel ochFörbrukningsvaror. Här avvaror

uppskat-för dennaför klädvård. Kostnadenbostaden postsamt
110för ensamstående krbasbeloppettill 3,9 procenttas av

makarförbasbeloppetmån och till 5,5 procent sam-avper
mån.boende 154 kr per

föringår kostnaderradioMöbler, husgeråd, TV, m.m.
matlagning,utrustning förtextiliermöbler, lampor och samt
skivspelareldädvård. radio, ochstädning Inköp TVoch av

inte telefoninstalla-ingår också,reparation dessasamt menav
avseddvideoinköp.flyttning telefon eller årtion, Postenav

grundutrustningnyanskaffning inte förförsparande mensom
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för den saknar sådan, psykiskt sjuka utskrivitst.ex.som som
från sjukhus eller utskrivits från långvarigtpersoner som
fängelsestraff och inte har någon bostad. Denna beräknaspost
till 14,0 för ensamstående 393 kr mån och tillprocent per
18,2 för samboende 512 kr mån.procent per

Dagstidning, telefon, TV-licens ingår ettårs-m.m. en
prenumeration på daglig tidning, abonnemangs- ochen
samtalsavgifter TV-licens, dock inte kabel-TV.samt I
Socialstyrelsens rekommendation beräknas posten motsvara
12,1 basbeloppet för ensamstående 340 krprocent av per
mån och 12,9 för samboende 362 kr mån.procent per

Hushållsel. sigHär grundar beräkningen på genomsnitts-
förbrukningen för olika lägenheter beroende antaletstora
hushållsmedlemmar i hyreshus. Kostnaderna för hushållsel

ihar Socialstyrelsens normförslag beräknats till 5,2 procent av
basbeloppet för ensamstående 146 kr mån och till 5,5per

för samboende 154 kr mån.procent per
Hemförsäkring. Alla hushåll förutsätts ha hemförsäkring.

beräknasPosten till 1,1 basbeloppet förprocent av ensam-
stående 31 kr mån och till 1,4 för samboende 39procentper
kr mån.per

Läkar- och tandvård. ingårI belopp motsvarande tvåposten
läkarbesök och läkemedelsinköp år kostnader förett samtper

tandläkarbesök. Socialstyrelsen beräknarett normalkost-
nadema för läkar- och tandvård till 1,9 basbeloppetprocent av
för ensamstående 53 kr mån och till 3,9 förprocentper
samboende 110 kr mån.per

Därtill kommer antal budgetposter lagts utanförett som
Socialstyrelsen ingå i skälignormen men som av anses en

levnadsnivå. Orsaken till inte ingår iatt posterna ärnormen
kostnaderna för dessa varierar frånatt kommun tillposter

kommun frånoch individ till individ. de allmännaI råden
beskrivs dessa budgetposter följande sätt

MånadskortResor. för lokala för alla församtresor vuxna
frånbarn den ålder då dessa måste betala avgift. Alla i

familjen bör kunna kortaregöra till släkt och ochvännerresor
tillgodogöra sig allmän och kommersiell service. ingår

färdtjänst.även

Faclçföreningsavgzjier eller avgifter för medlemskapi erkänd
arbetslöshetskassa beräknas särskilt. normalfalletI innebär
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detta utgiften godtas avdrag påatt lönen. Fackföre-som
ningsavgift bör godtas vidäven arbetslöshet.

Avgifter för plats förskola,i fritidshem hemtjänst. Omsamt
avgiftsreducering inte möjligär ska utgiften godtasen som

tilläggsbelopp.
Bostadskostnad. bidragsberättigadeDen har tillrätt social-

bidrag för skäliga bostadskostnader. Lokala förhållanden kan
medföra variationeri bedömningenav vad är attsom anse som
skälig bostadskostnad. Viss vägledning kan fås deav normer

finns för högsta godtagbara standard i Socialstyrelsenssom
allmänna råd beräkning underhållsbidrag, 19896. Nyaom av

utfärdas årligen, publiceras i Socialstyrelsensnormer, som
meddelandeblad. bostadskostnaderiHögre nyproduktiont.ex.
bör inte billigare boende finnsaccepteras tillgå påom att
orten.

Socialstyrelsens uppräknas varje år med hänsyn tillnorm
basbeloppets höjning. Nedan redovisas rekommendationen för
år 1992.

Tabell Socialstyrelsens7.1 rekommendation för olika hushállstyper,
år 1992

Kategori Kr mån Bb-procper

Ensamstående 2583 116

Giftasamboende 1925 401

Barn 0-3 år 5731 56

Barn 4-10 år l 853 66

Hemmavarande skol-
ungdom l 1-20 år 2 134 76

hemmaboendeFör ungdomar 18 år och äldre inte studerarsom
utgör hälften för samboende.normen av normen
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socialbidrag7.4 kommunernasRapport om
SOU 199298m.m.

socialtj änstkommittén under år 1992tidigare harSom uppgetts
socialbidragutgivit kommunernas SOUrapporten om m.m.

199298 redovisas dels uppgifter utvecklingenrapporten om
socialbidragskostnader antalet bidragsfall efter social-ochav

bidragsnonner tillämpa-tjänstlagens tillkomst, dels vilka som
februari 1992.i kommunerna den 1des

uppgifterInledningsvis redovisas här del deen av om
socialbidragskostnadema bidrags-utvecklingen och antaletav

fall återfinns i rapporten.som
År 1980 kostnaderna för socialbidrag till 943uppgick mkr.

År 1991 hade kostnaderna stigit till 5 642 mkr. Under

perioden kostnaderna i löpande priser såledeshar nästan
sexdubblats.

kostnadsutvecklingen i fasta priser 1980 årsRäknas om
943 år 1980 till 2 483nivå det sig Ökning från mkrrör om en

tvåmkr år 1991. ökning på drygt ochDetta motsvarar enen
halv gånger.

308Antalet bidragshushåll ökade från 178 år 1980 tilltusen
år 1986. ökning 75 Från ärmedDet är procent.tusen en ca

1986 och fram till år 1989 minskade antalet bidragshushåll.
Därefter antalet bidragshushåll till 297 år 1991.ökar tusen
Någon förändring det genomsnittliga antalet personer perav
hushåll inte perioden.skedde under

hushållstyp-Socialbidragstagamas fördelning mellan olika
stabil åren 1982-91. Andelenvisar på bild överer en ensam-

bidragshushållenstående 80 och andelenutgör procentca av
tredjedelmakar samboendeca 20 Ungefär allaprocent. aven

bidragshushållen har enskildabarn. Den största utgörgruppen
ensamstående ligger 40bam,män utan procent.som ca
Därefter ensamstående kvinnorkommer bamutangrupperna

ensamstående kvinnor med barn, och utgörsom enresp. var
20 bidragshushållen. makar samboendeAndelenprocent avca

ligger på ungefär bidragshushållen.med barn 15 procent av
bidragshushållenálderssammansättningenI ärstort av

perioden. Omkring 40 bidrags-konstant under procent av
hushållen registerledare 30 år ochhar är ärsom yngreen
ungefär 30 registerledama återfinns i intervallet 30-procent av
39 år.



210 Precisering till försörjningsstödrätten SOU 199330av

Andelen bidragshushåll där registerledaren har utländskt
medborgarskap har ökat relativt kraftigt under delensenare av
1980-talet, från 18 år 1986 till 26 år 1991.procent procent

Huvudsyftet med kommitténs beskriva bi-rapport attvar
dragsnormemas konstruktion och nivå. Uppgifter kom-om

socialbidragsnormer inhämtades enkätmunernas genom en
i början år 1992 utsändes till och besvaradessom av av

samtliga kommuner i landet. Uppgifterna deavser normer
kommunerna tillämpade den l februari 1992.som

I detta avsnitt redovisas i sammanfattad formresten vadav
framkommit vid kartläggningen kommunernas social-som av

bidragsnormer.
Allmänt gäller de tillämpas i kommunernaatt normer som

har många olika Som exempel benämningarnamn. som
kunnat i enkätsvaren kan bruttonorm,noteras nämnas

korttidsnorm, långtidsnorm, reduceradnettonorm, norm,
utredningsnorm, grundnorm,matnorm, normalnorm, minimi-

olika kombinationer dessa benämningar.samt Detnorm av
förekommer både begrepp används för betecknaatt attsamma
skilda och olika begrepp används för likartadenormsystem att
system.

För kunna hålla isär de olika normbegreppenatt bör man
bl.a. känna till följande

Bostadskostnaden ligger alltid utanför normerna.-

Bruttonormer inkluderar i princip alla budgetposter i ett-
normalhushåll, medan regelmässigt lämnar vissanettonormer
budgetposter t.ex. el- och telefonavgifter, resor utanför.

Matnormer och reducerade inkluderar i regelnormer-
betydligt färre än och tillämpasposter endastnettonormema
i vissa fall. Som typfall kan situationnämnas där denen
bidragssökande tidigare utbetalt socialbidrag ellertrots
inkomster över akut saknar medel för sitt uppehälle. Detnorm
förekommer också reducerade tillämpas föratt normer

inte bedöms uppfylla kraven självapersoner attsom
försöka för den försö1jningen,t.ex.svara egna personer som
själva sin anställning ha sin försörjningsagt utan attupp
tryggad på arbetslösasätt, inte aktivtannat är arbets-som
sökande eller missbrukare awisar erbjudandensom om
rehabiliterande insatser. En del kommuner tillämpar också en
lägre under den tid ansökan utreds.norm
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gåttvanligare kommunernablivitår har detUnder attsenare-
tillbidragsnorm enhetsnormmed fastställdfrån ett system en

för korttidsbidragolikamedett system en normnormer -
lång-långvarigt bidragförkorttidsnorm och norm meren

framhållas deti sammanhang ävenbör dettatidsnorm. Det att
kontids-lång-medskillnader inomfinns betydande gruppen

långtidsnormentillämpasmånga kommunertidsnomzer. I
vidhjälpbehovet dettafrån första hjälptillfalletredan om

kortvarigt. andra kommunerinte endast Itillfälle bedöms vara
tillämpning härstriktbetydligthar systemet-avmerman en

nivå förstabistånd på under deutgår regelmässigt lägreen
Även korttidsnormenår tänktantalet månadermånaderna. som

från till 6ltillämpas varierar mellan kommunernaatt -
perioden 2-3 månader.vanligastemånader. ärDen

februarikartläggningen 225 kommuner den lEnligt hade
hjälptidens längdtillämpades1992 oavsettsomen norm

korttids-61 hade tvåenhetsnorm och kommuner normer, en
långtidsnorm.och en

kartläggningeni samband medTilläggas kan att uppgav
förändrade beslutat20 kommunernanästan att attprocent av

år 1992.socialbidragsnormer undersina senare
visar vilka behov kommunernasTabellen nedan normersom

utgår från behoven Socialstyrel-Uppställningentäcka.avses
vissa fall dock behovspostemarekommendation. harIsens

indelningi enlighet med denytterligare,delats somupp
kartläggningen.vidanvändes
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Tabell 7.2 Behov ingår i kommunernassom normer

Behovskategori Korttidsnormer Enhets-långtids-
normer

Antal Proc Antal Proc

Livsmedel 61 100 286 100
Förbrukningsklâder 28 46 286 100
Flerårskläder 14 23 286 100
Lek och fritid 35 57 285 100
Hälsa och hygien 59 97 286 100
Förbrukningsvaror 59 97 286 100
Husgeråd 12 20 277 97m. m.
Möbler 5 8 256 90m.m.
Dagstidn 26 43 286 100
Telefonavgiñ 21 34 286 100
TV-licens 21 34 286 100
Hushållsel 22 36 253 88
Hemförsäkring 19 31 278 97
Övriga försäkringar 12 20 170 59
läkarvård 27 44 263 92
Tandvård 16 26 235 82
Arbetsresor 14 23 126 44
Övriga s 13 121 42resor
Fackföreningsavgift 4 7 43 15
Barntillsyn 4 7 44 15
Glasögon 1 2 24 8

Sammanfattningsvis kan bl.a. följande konstateras

Posten livsmedel ingår i samtliga Andra posternormer. som-
nästan undantagsvis ingår i hälsa ochär hygien samtnormerna
förbrukningsvaror. Bostadskostnaden tillkommer i samtliga
fall utöver normen.

Långtidsnormema uppvisar likheter med enhetsnor-stora-
vilket skälet tillär redovisa dem samlat i tabellenattmema
Bådaovan. normtypemakan i princip bruttonormer,ses som

skall täcka flertalet behov i normalhushåll. Isom ett stort
överensstämmer innehållet i kommunernas enhets-långtids-

med Socialstyrelsens rekommendation. detNär gällernormer
vissa finns dock avvikelser inkluderarposter drygt 40t.ex.

kommunerna kostnaderna förprocent lokala i sinaav resor
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övrigahushållsel,skillnaderAndra rör posternanormer.
tandvård.försäkringar och

genomgåendebetraktasKorttidsnormemakan nettonor-som-
för livsmedel,kostnadernödvändiga dvs.Det mestmer. -

ingår, någotförbrukningsvaror- medhygienhälsa och samt
ovanligtkorttidsnormema. däremoti Det ärundantagenstaka

möbler.för husgeråd och Ikostnadertäckeratt normerna
också framgår tabellenvilketsplittrad,övrigt bildenär avmer

korttids-fjärdedelocksåkanDet attnoteras ca en avovan.
kostnader för arbetsresor.inkluderarnormerna

långtidsnormeriochenhets-kommunernasTrots stortatt-
vilkarekommendationSocialstyrelsens överföljersett

fjärdedel detingå det endastbörbehovsposter är avca ensom
med rekom-heltantalet överensstämmertotala normer som

mendationen.
social-frågorKartläggningen behandlade näräven t.ex. om

bidragformerhänsyn till andrabidraget reduceras med er-av
vidinkomsterdessa betraktassättningar, dvs. somom

Kartläggningen visaruträkningen bidragsbehovet. attav
rekommenda-följer Socialstyrelsenskommunemai allmänhet

bidraglersätt-vid andraavdrag fråntion det gällernär normen
ningar.

i flerbarns-reduceras bamnormernadel kommunerI en
10det 29 stycken ellerfamiljer. Sammanlagtär procent avca

och 6 med kort- och23 med enhetsnormerkommunerna -
tlerbarnsfamiljer.ilångtidsnormer reducerar normensom-

fjärdefr.o.m. tredje ellerreduktionen skerVanligast detär att
bamet.

80 kommuner-Kartläggningen visar vidare procentatt avca
skälig bostadskost-Socialstyrelsens förtillämpar normerna

uppgivit sig tillämpagranskning kommunernanad. En somav
för skäligvanligast taketvisar detandra är attattnormer

förfaktiska maximinivånbostadskostnad denmotsvaras av
förpå i ställetallmännyttiga bostadsföretageni dehyror orten

nivåer.angivnaSocialstyrelsen schablonmässigtav
möjliggörakartläggningenhuvudsyftena medEtt attvarav

bedömning jämförelse nivåerna deoch normer somaven
sådangåtillämpar. det skallkommunerna göraFör attatt en

innehåll mellanmåste skillnader i konstruktion ochjämförelse
socialbidragsnormema kunna utjämnas.
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förstaEtt i utjämningen är delasteg i tvâatt upp normerna
kategorier

vid korttidsbidrag ochnormer-

vid långvarigt bidrag.normer mer-

Genom denna uppdelning kan använda de olikaman normer-
i kommunerna med dubbla korttids-långtids-na normer

normer. Uppdelningen också bättre grund förger atten
bedöma vilka justeringar bör göras grund skillna-som av
dema i innehåll.normernas

I andra görs korrigeringar förett avvikelsersteg i vilka
behov skall täcka. Teoretiskt skulle dessanormen sett
korrigeringar kunna göras vilken godtyckligt vald stan-mot
dardnorm helst. främstAv praktiska skäl korrige-görssom
ringarna med utgångspunktfrån Socialstyrelsens rekommenda-
tion vilka behov bör täcka.om normensom

Slutligen i förekommandefallgörs justeringar med anledning
skillnader mellan kommunernai reduceringen social-av av

Ävenbidraget andra bidragersättningarnär utgår. i detta fall
används Socialstyrelsens rekommendation utgångspunkt.som

En beskrivningnärmare hur justeringarnaav av normerna
gjorts lämnas i över kartläggningen.rapporten

För kunna hanteras praktiskt haratt materialet klassindelats
utifrån normnivån uttryckt i basbeloppet. Be-procent av
räkningarna vad i kronor månadmotsvararav normerna per
har gjorts på basis det basbelopp gällde för år 1992,av som
dvs. kartläggningennär genomfördes.

Av utrymmesskäl kan redovisningen inte förgöras samtliga
åldrar för barn och ungdomar. En analys visar emellertid att
skillnaderna i normnivåer mellan närliggande åldersgrupper
inte är större än det räcker medatt föratt presentera normerna
barn i åldrarna 7 och 14 år för på acceptabelt sättatt ett
visa normnivåema för hela bam och ungdomar.gruppen

Nedan redovisas i sammanfattad form vilka nivåer kommu-
ligger på efter gjorda justeringar.nernas normer

Normema för ensamstående

Kommunernas vid korttidsbidrag för ensamståendenormer
varierar från 46 till 135 basbeloppet 1 292 3 791procent av -
kr mån. Normema vid långvarigt bidrag liggerper mer
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134 3 791 krbasbeloppet 276 och 135mellan procent av -
mån.per

96-115i intervalletliggerkommunerna58 procent pro-av
mån för korttids-3 230 kr2 696basbeloppetcent perav -

69696-125 2intervallet89 ibidrag och procentprocent -
långvarigt bidrag.för3 mån510 kr merper

vidhar79 kommunerna28 stNästan procent normerav
basbeloppet96underliggerkorttidsbidrag procent avsom

vid9 26 harmån och st696 kr2 procent mernormerper
nivå.bidrag under dennalångvarigt

korttidsbidrag och 75vid85 procentprocent avnormernaav
Socialstyrel-ligger underlångvarigt bidragför mernormerna

mån.3 258 krrekommendation persens
korttids-innebär förför justeringprincipernatillämpadeDe

lll43 höjs ochoförändrade,132bidragen äratt normer
minskningmedför justeringarnasänks. Sammantaget aven

till 100basbeloppetgenomsnittsbidraget från 104 procent av
2 808 mån.från 2 921 kr till krprocent per

justeringarna 88innebärlångvariga bidragetdetFör attmer
Justeringen11979 höjs ochoförändrade,ärnormer

genomsnittsbidraget från lllinnebär minskning procentaven
till 3 061från 3 ll7 kr krtill 109basbeloppet procent perav

mån.

för makarsamboendeNormerna

ligger iför makar samboendevid korttidsbidragNormerna
696 6 0382intervallet 96 215 basbeloppettill procent av -
146 215bidrag mellan ochvid långvarigtmån ochkr merper

038 mån.100 6 krbasbeloppet 4procent perav -
fördelar sig i första handför korttidsbidragNormerna

381156-195 basbeloppet 4intervallen mellan procent av -
ilångvariga bidraget liggermån.476 kr5 Det stortmerper

tio högre.intervall, eller procentenheter,sett ett
vid60 kommunerna har20 stDrygt procent normerav

381 kr156 basbeloppet 4korttidsbidrag under procent perav
långvarigtvid8 22 harmån och stprocent normer mer

662 månkr166 basbeloppet 4bidrag under procent perav
korttidsbidragvidhar87 kommunernaprocent en normav

rekommenderadenivånSocialstyrelsenunderstiger den avsom
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4015 kr mån och 77 har vidprocentper normer mer
långvarigt bidrag under denna nivå.

Normerna vid korttidsbidrag påverkas justeringarnaav
följande 132sätt oförändrade, 43är ökar och lllnormer
minskar. Genom justeringarna minskar genomsnittsbidraget
vid korttidshjälp från 172 basbeloppet till 169procent av

eller från 8304 kr månad till 4 746.procent, per
det gällerNär vid långvarigt bidrag innebärnormerna mer

justeringen 87 oförändrade,är 82 ökaratt och 117normer
minskar. Sammantaget medför justeringarna minskningen av
genomsnittsbidraget från 184 basbeloppet till 182procent av

från 5 167 till 5 lll kr mån.procent per

Normerna för årbarn 1

Kommunernas för barn 1 år i huvudsakår samlade inormer
intervallet 51-60 basbeloppet l 432 l 685 krprocent av per-
mån.

65 kommunerna har för kortvarigtbiståndprocent av normer
ligger under Socialstyrelsens rekommendation 56som procent

basbeloppet eller l 573 kr mån. förNormernaav per mer
långvarigt bistånd ligger under rekommendationeni 60nästan

kommunerna.procent av

Normerna för årbarn 7

Den klart dominerande delen återfinns i interval-av normerna
let 61-70 basbeloppet l 713 1 966 krprocent mån.av per-
Under Socialstyrelsens rekommendation 66 procent av
basbeloppet ligger 81 detnär gäller förprocent normerna
kortvarigt bistånd och 74 för långvarigt bistånd.procent mer

Normerna för barn 14 år

vanligasteDen normnivån 71-80är basbeloppetprocent av
9941 2 247 kr mån. 84 kommunerna harprocentper av-

vid kortvarigt bidrag ligger under Socialstyrelsensnormer som
rekommendation 76 basbeloppet och 80procent procentav
har vid långvarigt bidrag under denna nivå.normer mer
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överväganden förslag7.5 och

genomförda kartläggningen visar på betydande skillnaderDen

socialbidragsnormermellan kommunernas det gällernär
innehållkonstruktion, och nivåer. vidarekan konstaterasDet

inte obetydligt kommuner har bidragsnormer påatt ett en
nivåsådan i normalfallet knappast kan sägasatt normerna

tillförsäkra enskilde skälig levnadsnivå.den en
i föregåendeRedan kapitel har vi det finnssagts att attanser

preciserabehov vad skallnärmare täckasett attav som av
försörjningsstödet. Vi ocksåhar bedömt det nödvändigt att
fastställa lägsta godtagbara nivå på bistånd.dettaen

Målet med preciseringen inte i detalj reglera vilkaär att
kommunerna skall tillämpa skapa ökadutan attnormer som en

klarhet till ekonomiskt bistånd till försörjningennär rätten
föreligger, vilka biståndetbehov skall täcka och vadsom som

den nivånär lägsta godtagbara på detta bistånd.
avsnitt inleds med vissa viDetta klarlägganden som anser

behövs det gäller förutsättningarnade generella förnär mer
till försörjningsstöd.rätten

7.5.1 Förutsättningar för tillrätten

försörjningsstöd

Som tidigare formuleringeni 6 SoL liten vägled-§sagts ger
ning för bedömning vilka villkor kan ställas fören av som

till bistånd. Sedan lagens ikraftträdanderätten har socialnämn-

förvaltningsdomstolarnaochdema successivt utvecklat en
praxis reglerar hur lagen skall tillämpas.närmare Isom

avsnitttidigare har redovisats del de ställningstagandenen av
har betydelse för hur till ekonomiskt biståndrättent.ex.som

skall hanteras.

på frågorExempel betydelse i detta sammanhang ärav
vilken hänsyn skall till olika inkomster ochtas typersom av
tillgångar vid beräkningen biståndsbehovet vilkasamtav

i övrigtvillkor kan på bidragssökande.ställas densom
principerNär det gäller de för hänsynstagande till inkomster

och tillgångar finns i Socialstyrelsens rådallmänna ochsom
redovisats under avsnitt 7.3 vi det inte finnsattsom anser

anledning föreslå några ändringar.att
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möjligheterNågra inom för detta delbetänkandeatt ramen
behandlaoch ställning till hela den rättspraxista ut-som

inomvecklats socialtjänsten i samband med beslut om
ekonomiskt bistånd finns givetvis inte. finns dockDet ett par
klarlägganden rörande förutsättningarna för till ekono-rätten
miskt bistånd vi vill i detta sammanhang.görasom

vårt arbete viUnder har kunnat konstatera i delatt man en
vidkommuner nyansökningar bistånd systematiskt tarom

hänsyn till tidigareeventuella inkomster bidragsnormen,över
vidden sökande ansökningstillfället gjortäven medom av

dessa pengar.
Enligt vår mening det den bidragssökandes ekonomiskaär

situation vid ansökningstillfálletoch tidunder den hjälpensom
skall grunden för behovsprövningen.utgöraavser som

Vi således hänsynstagande till förbrukaderedanatt ettanser
inkomster i normalfallet inte bör ske vid nyansökningar om
bistånd.

Vi finner det dock naturligt hänsyn till normöverskottatt tas
bidragsperioder.under löpande Förutsåttningeni falldessa är

givetvis bidragsmottagaren informerats bidraget åratt attom
behovsprövat, eventuella tillkommande inkomster måsteatt
redovisas och motsvarande reduktion bidraget kanatt av
komma ske.att

hånsynstagandetill tidigare inkomsterEtt förbrukats vidsom
ansökningstillfället bör också kunna ske i fall där framstårdet

klart den bidragssökande känt till vilka nivåer social-attsom
bidrag utgår med och hur till bistånd kan påverkasrätten av
den tillgångarsökandes tidigareoch inkomster. exempelEtt
kan någon månad tidigare erhållit social-vara en person som
bidrag då informeratsoch dessa principer.som om

önskemålEtt under vårt framförtsarbete från olikasom
kommuner kommunernaär skall få möjlighetatt att som
villkor för socialbidrag ställa påkrav motprestationer från
bidragssökande. påExempel motprestationer nämnts ärsom
deltagande i rehabiliteringsinsatser eller medverkan i olika
arbetsinsatser i kommunens regi, såsom parkarbete, strand-
rensning och liknande.

Vår utgångspunkt för förslagen till precisering tillrättenav
bistånd för försörj ningen portalparagrafens målär skall ståatt
fast. Vi regler villkorat bistånd, denatt typanser om av

inte kan isoleratnämnts från socialtjänstla-som ovan, ses
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grundläggande principer frivillighet självbe-ochgens om
stämmande.

Vår bedömning lagregler innebärår bistånd iatt attsom
vissa fall endast skall utgå den enskilde utför vissaom
motprestationer innebäraskulle oacceptabelt inslagett av
kontroll sanktioner påoch bekostnad socialtjänstlagensav
övergripande principer frivillighet och samverkan.om

vår meningEnligt måste socialtjänstens arbete med stödjaatt
motiveraoch människor delta i rehabiliteringsinsatseratt t.ex.

fortsättningsvis påbygga frivillighet föräven och respekt den
enskildes självbestämmande och förmåga till eget ansvarsta-
gande. regler intentionerLagens nuvarande och social-ger
tjänsten möjligheter framför allt skyldigheter attmen- -
arbeta rehabiliteringsinriktat.

enligt vår mening betydelsefulltDet är de insatseratt som
socialtjänstlagenmed stöd så långt möjligt motges av svarar

enskildesden önskemål faktiskaoch förutsättningar. Attegna
passivt utbetalande socialbidrag i vissa fall kanett av vara

destruktivt för den enskilde odiskutabelt. Socialtjänstensär
uppgifti sådana situationer måste planmässigaattvara genom
insatser söka motivera den enskilde till åtgärder förbättrarsom
dennes förmåga själv för den försäljningen ochatt svara egna

leva normalt liv. viktigt socialtjänstenDet äratt ett att -
särskilt i tider växande arbetslöshet- konsekvent står fastav
vid uppfattningen socialbidrag fåraldrig bli den naturligaatt
försöxj ningsformen för människor förutsättningarhar attsom
försörja sig arbete.egetgenom

7.5.2 Försörjningsstödets innehåll nivåoch

Utgångspunkter

antal faktorerär börDet hänsyn till vidett tasom man en
precisering innehållet i nivånoch det ekonomiskaav
biståndet.

given utgångspunkt vilkaEn behovär skall täckassom av
biståndet. Någon ändring vilka behov skall täckasav som av
det ekonomiska biståndet gjordes inte i samband med social-
tjänstlagens införande. Vår uppfattning intedet hellerär att
vid denna finns skäl föreslåöversyn någon ändringatt
denna punkt.
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fråga hjälptidensbetydelsen längd. delEn rör Iannan av en
utgår regelmässigt bistånd det sigkommuner lägre när rör om

kortvarigt hjälpbehov. Motiven för detta tordeett systemmer
uppfattning hushåll normalt lever högreatt som envara en

ekonomisk standard vid tillfälliga ekonomiska bristsituationer

skjuta på utgifter inte nödvändigakan akutär samt attsom en
vid kortvarigt hjälpbe-del utgifter inte behöver uppkomma ett

socialbidrag i flertalet fall utgårhov. Tilläggas kan underatt
perioder på högst månader år.tre per

tredje faktor möjligheterna med rimlig precisionEn rör att
föruppskatta kostnaderna olika behov vissa fall,Isposter. t.ex.

vi finns variationerdet gäller lokala detnär vet att storaresor,
i olika finns ocksåkostnaderna mellan kommuner. behovDet

beroende enskildes särskilda förutsätt-helt denärsom av
ningar aldrig haft arbete behöver inte medelen person som
för fackföreningsavgift, hushåll idet bara med barnår

barnomsorg behöver medel för betala bamomsorgsav-attsom
gifter etc.

socialtjänstlagen biståndet skall bygga på respektI sägs att
för människornas älvbestämmanderätt och integritet. En
konsekvens detta försörj ningsstödet måstesynsätt är attav
utformas på sådant finns rimligtdet ekonomisktsättett att ett

för bidragstagaren själv fattakunna beslut denutrymme att om
ekonomin inom för bistånd.lämnat Detalj prövningegna ramen

enskilda utgiftsposter bör undvikas och förutrymmetav
förhandlingar mellan den bidragssökandeoch socialnämnden

minimeras.bör
också utformasbör så stödet blir rimligtNormema att att

hantera administrativ synpunkt. Kostnaderna för små ochur
svårbedömbara behov möjligt schabloniseras.bör om

kan redan flera de redovisadeDet kravensägas ärattnu av
motstridiga förslag tilloch precisering därför mäste bliatt ett

kompromiss mellan de olika kraven.en
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överväganden de enskilda behovsposternaom

livsmedelPosten ingår i samtliga de kommunernanormer som
tillämpade den februari1 1992. För livsmedel gällerposten att
det är kostnad i normalfallet inte påverkasen som av om
bidragsbehovet kort-är eller långvarig Behovet ärnatur.av
akut, dvs. låter sig inte skjutas på framtiden, påverkasoch
inte heller undantagsvisän storleken tidigare ellerannat av
kommande inkomster.

ligger iDet sakens kostnaderna för livsmedel täcksnatur att
med schabloniserat belopp. Vi föreslår därför kost-ett att

förnaderna denna i fortsättningenäven ingår i detpost
ekonomiska stödet vid försörjning, komponentisom en en
schabloniserad del.

fastställdaDet beloppet för livsmedel kan i vissa fall behöva
kompletteras, den sökande medicinska skäl hart.ex. om av
behov särskild kost dyrareär vanligän kost. Saknarav som

möjlighet själva tillaga kan också dettaatt matpersonen vara
tillorsak högre belopp bör utgå.att etten

Kategorin lek och fritid ingår i 60 korttids-procentca av
ioch samtliga långtids-nästan och enhetsnormer.normerna

Enligt vår uppfattning bör socialbidragstagareäven ha ett
visst ekonomiskt för fritidsaktiviteter ochutrymme attanser
det vid kortareäven bidragstider bör utgå medel till detta
ändamål. Medel för denna föreslås ingå i schablonise-post en
rad del försörjningsstödet.av

I bör kunna hävdas kostnader förstort hälsasett att posten
och hygien uppstår även under kortare hjälpperioder och att
det därför naturligtär behovet regelmässigt täcks inomatt

för schabloniserad del försörj ningsstödet. Dennaramen en av
ligger ocksåslutsats helt i linje med denna ingårävenatt post

i samtliga korttidsnormer tillämpadesinästan kommuner-som
den 1 februari 1992.na

totalt 347Av det endast 2är intenormer normer som
innefattade förbrukningsvaror.posten

Även kostnader för förbrukningsvarorbedöms i flertalet fall
uppstå under kortareäven hjälptider föreslåsoch därför ingå
i schabloniserad del försörjningsstödet.en av

Kategorin kläder och skor har i enkäten delats i förbruk-upp
ningskläder flerårskläder.och korttidsnormemaI ingår
förbrukningskläderi hälftennästan och flerårs-av normerna
kläder i knappt fjärdedel enhets- och lång-Ien av normerna.
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förbrukningskläder.samtliga fallingår itidsnormema posten
85-90 dessaingår iFlerårskläder procent normer.av

vid kortvarigahävda ävensvårtDet är attatt merpersoner
kläder ellerköparegelmässigt skulle ha behovbidragstider att

akuti de fall därinte behovet ochfall finnsmångaskor. I ett
aktuellatveksamt definns detklädinköp ärbehov omav

till.räckerbeloppen
självfalletoch skorkläder ärmåste konstaterasSamtidigt att

måstefinns,och behovetkostnader närtyp som, omen av
försörjningsstöd.förinomtäckaskunna ettramen

fallprövningi varje enskiltmedkanTilläggas ett systematt
administrativtklädinköp skullemedel förbehovet varaavav

förbetydandepraktiken leda tilloch ibetungande utrymmeett
kläder ochföreslåsskälbl.a. detta ävengodtycke. Av posten

försörjningsstöd.schabloniserad delingåskor aven
kläder,kostsammaakut behovFöreligger t.ex.ett merav

flerårskläder ovan,delpostenskoreller närmastytterkläder
förersättning utgåsärskilt ochbehovet kunnadock prövasbör

skälig kostnad.en
husgeråd, radiomöbler,behovskategorien TV,enkäten ärI

möblerhusgeråduppdeladi posterna m.m.m.m. respm.m.
ingår i mellangällerbåda dessaFör posternaattgrupperna

90-95och ikorttidsnormema10-20 procentprocent avav
och enhetsnormema.långtids-

beskrivaanledning lite Konsu-finnaskan närmareDet att
förkostnaderna denna Iberäkningarmentverkets post.av

kostnadernaredovisashushåll sberäkningarKonsumentverkets
fortsattafrån hushållsstorleken.utgångspunkt Denmed

enpersonshushåll, dvsbeskrivningen närmast ensam-avser
Socialstyrelsens terminologi.stående i

förför år 1992 kostnadenuppskattadeKonsumentverket
4,2enpersonshushåll tillföråteranskaffning möbler pro-av

förtill 3,0 ochför radio ochbasbeloppet, TV procentcent av
Kostnads-till 5,7 basbeloppet.övriga komponenter procent av

för-uppskattningpåberäkningarna bygger varomasaven
gäller möblerlivstid. många fall detnärväntade I t.ex.-

livstidförväntadverket medradio och räknadeTVsamt en-
årfem och därutöver.

beträffandeposten kläder och skorförtsDet somresonemang
fall vid hjälp-tillämpligt i kortaredettabedöms ävenvara -

finnstider således behovet sällan uppkomma,bör ettmen
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aktuellt behov möbler eller TV räcker inte det.ex.av summor
tidigare redovisats.som

Med tanke på inte kostnader för löpandeatt posten avser
levnads- och hushållsutgifter, engångskostnader förutan
inventarieanskaffning har det bedömts lämpligtmest attvara
inte låta denna ingå i försörjningsstödet. Kostnader förpost
inköp denna utrustning behandlas därför i huvudsaktypav av
vidare under kapitlet bistånd kap. 8.annatom

visstEtt för underhåll och reparationutrymme be-t.ex av
ñntlig hemutrustning begränsad återanskaffningav främstsamt
husgeråd bedöms dock behöva finnas i den schabloniserade
delen försörjningsstödet.av

Kostnaderna för dagstidning, telefon, TV-licens ingårm.m.
i drygt tredjedel korttidsnormema och i samtligaen av
långtids- och enhetsnormer.

För flertalet de komponenter ingår i tordeav postensom
gälla ide normalfallet betalas kvartalsvis.att Vid korta
hjälpbehov behöver åtminstone del dessa kostnader alltsåen av
inte uppkomma.

I ingår kostnader för flera olikaposten ändamål, allasom
bedöms ligga inom för standard social-ävenramen en som
bidragstagare bör garanterade. Att pröva varje enskildvara

naturligtvisär möjligt,post bedöms leda till onödigmen en
inskränkning i bidragstagarens möjlighet själv få hushållaatt
med de utgått i försörj ningsstöd. Till skillnad frånpengar som
flertalet övriga gäller i detta fall det finnsposter faktiskaatt
möjligheter för den enskilde avstå från del eller från allaatt en
komponenter ingår i för istället användaposten, attsom

på sätt.annatpengarna
motverka isoleringFör kan dagstidning,att telefon,posten

TV-licens i vissa fall behöva utgå med högre belopp tillm.m.
på grund förflyttningshandikapp eller andrapersoner som av

skäl har svårigheter upprätthålla personliga kontakteratt med
myndigheter släkt och vänner.samt

Kostnaden för hushållsel betalas i regel kvartalsvis. Denna
ingår i drygt tredjedel korttidsnormema,post i 70en av

långtidsnormema och i drygt 90procent av procent av
enhetsnormema.

de fallI hjälptiden begränsadär behöver inte denna kostnad
uppkomma, vilket gäller iäven fall där hushållsel ingår i
hyran. sigDet rör dock inte där den enskilde ipostom en
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välja kostnaden skall uppkommanormalfallet själv kan om
faktisk kostnad ihushållsel föreslås utgå medeller Posten

hjälpperioden.fall kostnaden aktuell underde är
korttids-ingår i tredjedelHemförsäkring knappt aven

enhetsnormer.i samtliga långtids- ochoch nästannormerna
normalfalletpremien för hemförsäkringaripåMed tanke att

vanligt kostnadårsvis mindre dennabör detbetalas attvara
kortvarigt hjälpbehov.blir aktuell under ett

hemförsäkringar varierarpremien förDärtill kan sägas att
bl.a. skälolika landet. dessakraftigt mellan delar Avav

utanförhemförsäkring denför läggasföreslås kostnaden
iförsörjningsstödet. börschabloniserade delen Postenav

faktiska kostnaden.förekommande fall täckas med den
tandvård iNormalkostnader för läkarvård och har enkäten

i två hälften kommunernadelats Knapptposter. somavupp
läkarvård iför dennakorttidsnormer inkluderar kostnaderhar

fjärdedel korttidsnormer-Tandvård ingår i drygt en avnorm.
läkarvård iingårlångtids- och enhetsnormemaI posten cana.

ingår i 67Tandvård90 procentprocent avav normerna.
och i 86 enhetsnormema.långtidsnormema procent av

fall föranledsbehoveti flertaletläkarvård kanOm sägas att
hjälpbehovomständigheter, det vid kortaakuta attmenav

huvudmindre vanligt kostnadenmåste över tagetattvara
frågatandvårduppstår. det gäller det öppenNär är mer av en

Även ihär gäller kostnadenakut behovethur attom pass
hjälpbehov.inte uppkommer vid kortaregel

medel för läkar-framstår inte naturligt betraktaDet attsom
inom förtandvård kostnad bör täckasoch ramensom en som

Finns behov läkar- el-schabloniserat belopp. akutettett av
för utgåtandläkarinsatser bör därför ersättning dessa medler

obetydligainte sigden faktiska kostnaden, det rör omom
belopp.

för lokalaSocialstyrelsens ligger kostnaderUtanför norm
25ingår iarbets- och övriga Arbetsresorresor. caresor -

hälften långtids-korttidsnormema ioch knapptprocent avav
Övriga ingår i 13och enhetsnormema. procent avresor

långtids-i lite drygt 40 ochkorttidsnormema och procent av
enhetsnormema.

lokala inte påverkasBedömningen behovetär att av resor av
inte skjutashjälptidens längd. Finns sådant behov kan detett

möjligheternapå framtiden. heller påverkas behovet ellerInte
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tillgodose detta vilka inkomster bidragstagaren haftatt av
tidigare eller kommer få i framtiden. föreslåsLokalaatt resor

faktiskmed kostnadersättas behovet finns.när
del kommuner inkluderarI faclqöreningsavgijâer,en man

bamomsorgskostnaderkosmader för hemtjänst och kostnader
för glasögon i Socialstyrelsen rekommenderar attnormerna.
sådana kostnader betalas utöver normen.

det gäller fackföreningsavgifterNär och barnomsorgskost-
nader bedöms behovet ligga inom för den standardramen som
socialtjänstlagen fastställer. ocksåDet kostnaderär ison1
normalfallet inte mindre vidär kortare hjälptid. Eventuellen

förkostnad barnomsorg och hemtjänst bör därför ersättas med
faktisk kostnad möjlighet till reduktion saknas. Samma sakom

förgäller fackföreningsavgifteventuell och avgift till erkänd
arbetslöshetskassa

kostnaderOm för inköp glasögon kan sägas det måsteattav
mindre vanligt behovet uppkommer vid kortareatt ettvara

hjälpbehov. Vi det föreligger akut behovatt ettanser om av
glasögon bör ersättning för anskaffning glasögon utgå medav
faktisk kostnad.

Innehållet i försörjningsstödet

Som framgått genomgångeni föregående avsnitt föreslår viav
försörjningsstödet uppdelas iatt schabloniserad del isamten

till ersättningrätt för antal andra behovsposter.ett Denen
schabloniserade delen avseddär täcka hushållets normalaatt
kostnader för

livsmedel-
lek och fritid-
förbrukningsvaror-
kläder och skor-
dagstidning, telefon, TV-licens liknande.och-

föreslåsDärutöver ersättning i förekommande fall utgå
motsvarande den faktiska kostnaden för följande poster

boende-
hushållsel-
lokala resor-
barnomsorg-

8 13-0187
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hemtjänst-
hemförsäkring-
läkarvård-

tandvårdakut-
glasögon-

fackföreningimedlemskap-
medlemskap i erkänd arbetslöshetskassa.-

till försörjningsstödvid prövningenUtgångspunkten rättenav
schabloniserade iför debör beloppen ärposteratt somvara

tilltagna så någon komplette-försörj skall attvara
ii normalfallet. kan dockring inte skall behöva göras Det

frångå de beloppfinnas särskilda orsaker tillvissa fall att som
föreslås. Några exempel komplette-kommer näratt ensenare

tidigare.bör redovisatsring ske harnormenav
inte utgår ersättning,normeradebeloppen ärFör somsom

faktiska kostnaden.tidigare normalt med den Ensagts,
alltidskäliga får dockprövning kostnaderna är göras.attav

Är får minskas ifaktiska kostnaden inte skälig denden
skälighetspröv-mån. torde dennamotsvarande Störst betydelse

för boende.ning det gäller kostnadenha när
sigfaktiska bostadskostnaden bör det rörDen accepteras om

Ãr långvarigt kankortvarigt hjälpbehov. behovetett merom
frånvägledning för vad acceptabelt belopp hämtasär ettsom

vid fastställandehögsta godtagbar bostadskostnadde regler om
årligen i formunderhållsbidrag Socialstyrelsen utgerav som

meddelandeblad.av
vardagsrumOmfattar bostaden fler kök ochutöver änrum

onödigt standard kan dettaantalet boende eller har den hög
ersättning inte utgå för hela bostadskost-skäl för skallattvara

billigarepå den sökande skall flytta tillnaden. Krav att en
också ställas, måste med hänsynstagan-bostad kan skemen

familjen. Förutsättningentill sociala konsekvenserna förde de
ersättningen bostadskostnadema eller kravför reduktion av av

flyttning det finns faktiska möjligheter för familjenär att
skäligaerhålla bostad uppfyller krav.att nyen som

Sammanfattningsvis innebär förslaget i jämförelse med
hushållsel,Socialstyrelsens rekommendation att posterna

hemförsäkring för läkar- och tandvårdnormalkostnadersamt
överförs från till i stället vid behovnormerad del atten

den faktiskamed kostnaden.ersättas
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ytterligare skillnadEn i förhållande till Socialstyrelsens
rekommendation huvudpartenär möbler, hus-att postenav
geråd, radio inteTV, längre del stödetm.m. ses som en av
till fortlöpandeden försörj ningen. Kostnaderna för denna post
föreslås i likhet med flyttningskostnader, begravnings-t.ex.
kostnader kostnader för skuldsanering inomsamt prövas

för bistånd.annatramen

Indelningen hushållskategorieri föreslagna nivåersamt

SocialstyrelsensI rekommendation finns särskilda förnormer
fem olika hushållskategorier, nämligen

ensamstående-
makar sammanboende-
barn 0-3 år-
barn 4-10 år-
hemmavarande skolungdom 11-20 år.-

För hemmaboende ungdom 18 år och äldre inte studerarsom
tillämpas hälften samboendenormen.av

Vi finner inte anledning någongöra förändring i dennaatt
indelning.

Socialstyrelsens normförslag innehåller beräkningar av
kostnaderna för de olika behovspostema uttryckt i procent av
basbeloppet i kronor månad. beloppDe Social-samt per som
styrelsen använder baseras i utsträckning Konsument-stor
verkets kostnadsberäkningar.

Vi finner inte heller i detta sammanhang anledning frångåatt
Socialstyrelsens bedömningar. Vårt förslag utgår således från

kostnadsberäkningarde Socialstyrelsen använder i sinasom
rekommendationer.

hänsynOm bara till de förändringartas posterav som
föreslås ingå i den normerade delen försöijningsstödetav
skulle nivån uttryckt i basbeloppet bli 93,8procent procentav
för ensamstående, 163,0 för samboende, 47,5procent procent
för barn 0-3 år, 57,5 för barn 4-10 år 67,5procent samt

för hemmavarande skolungdom 11-20 år.procent
Vi har dock tidigare del de kostnadersagt att en av som

tidigare täckts möbler, husgeråd, radioposten TV,av m.m.
kan uppstå underäven kortare bidragstider, kostnader fört.ex.
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visshemutrustningreparationunderhåll och samt nyan-av
husgeråd.skaffning av

nivåpå denockså erinrasbörDet att somnormerom
bidrags-minskningklarinnebäraskulleredovisats avenovan

vad täcksinte har behov utöverhushållförbeloppet somsom
ensamstående skulledelen.schabloniserade Förden t.ex.av

eller 630 kronorbasbeloppetbli 22minskningen procent avca
29samboendeförårs prisnivå ochi 1993månad caper

mån.829basbeloppet krprocent perav
uppjustering deföreslås vissredovisade skälAv avenovan

tidigare.redovisatsnormbelopp som
basbeloppetuttrycktnivåerfölj andeVi föreslår procent av

basbeloppetProcentKategori av

100Ensamstående procent

85 person170Makusamboende procent per

50Barn 0-3 år procent

60Barn 4-10 år procent

skol-Hemmavarande
7011-20 årungdom procent

minskning normbe-innebärnormnivåemaföreslagnaDe aven
Socialstyrelsens rekommenda-till bådeförhållandeiloppen

till-flertalet kommunertill detioner och nunormer som
lämpar.

och hålletinnebär heltminskning förslaget ärDen ensom
utanför normerade delendendel lagtseffekt posteratt enav

blir därförförslagetförsörjningsstödet. Resultatet attavav
får minskatkostnaderinte haft motsvarandehushåll ettsom

fâri vissa fallkostnaderhushåll har dessastöd, medan som
stöd.ökatett

tillförslag syftarvårtslutligen understrykaVi vill attatt
försörjningsstödet ochnivå pålägsta godtagbarafastställa en

nivå börrekommendation vilkensåledes inte är somomen
framhållits innebärtidigareSomtillämpas kommunerna.av
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förslaget inte någon begränsning kommunernas möjligheterav
själva tillämpa högreatt normer.

redovisningEn de ekonomiska konsekvenserna för-av av
slaget i kapitelgörs 13.
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8 Precisering tillrätten annatav
bistånd

Vårt förslag

tillRätten bistånd försörjningsstödän bestårannat dels
sociala tjänster, dels ekonomiskt bistånd tillav av

tillfälliga behov inte omfattas försörjningsstö-som av
det.

biståndI ingårannat

hemtjänst
färdtjänst
boendei särskilda fall
barnomsorg för barn fysiska, psykiska ellersom av

andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 15 §
första stycket SoL eller i andra särskilda fall

personligt stöd
vård och behandling inte hälso-är och sjukvårdsom

enligt hälso- och sjukvårdslagen 1982763
ekonomiskt7. bistånd inte försörjningsstödsom avser

eller sådana ändamål under punkterna 1-6som anges
ovan.

8.1 Inledning

enskildesDen till biståndrätt regleras i 6 § socialtjänstlagen.
Som tidigare redovisats tillår biståndrätten inte begränsad
till personkrets eller till insatser. Bistånd kantyp av avse
dels ekonomisk hjälp till försörjningen, dels insatser för
livsföringen i övrigt. livsföringMed i övrigt hjälpavses
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behandling.vård och Dennaomvårdnadstöd, typoch samt av
bistånd.insatser kallas annat

bistånd enligt 6 §tillbestämmelserna rättenUtöver om
socialtjänstensbestämmelsersocialtjänstlageninnehåller om

befogen-ochkommunensinnehållmål och samt ansvarom
enligt 5 § bl.a.uppgifter hörsocialnämndensTill attheter.

råd, stöd ochupplysningar,service,ochför omsorgsvara
till familjer ochbiståndekonomisk hjälp ochvård, annat

innehåller också bestäm-behöver det.enskilda Lagensom
målgrupperför vissaskyldigheterkommunensmelser om

människor medmänniskoräldreoch ungdom,barnbl.a. samt
missbruksproblem.eller medfunktionshinder

för dedet3 har kommunenEnligt § ansvaret attyttersta
hjälp deoch denfår det stödi kommunenvistas somsom

förutsättning förviktigbestämmelse ärbehöver. attDenna en
skall kunnapersonliga trygghetenskildesden garanteras av
innebär kommunensamhället. Det attyttersta ansvaret -

itillfälliga åtgärdervidtabiståndtill harutöver rätten att-
enskildedenhuvudman kanansvarigpåavvaktan att geen

vård.behövlig
stöd ochenskildes behovkan dentidigareSom nämnts av

bestämmelsernastödantingen medtillgodoseshjälp omav
skyldighetsreglerstöd debistånd eller medtillrätten somav

regelsystem,två olikainnehåller såledesñnns i lagen. Lagen
själv be-på kommunenbyggerdet attsystemetenavarav

enligt kommu-fattadeBeslutsin verksamhet.stämmer om
förvaltningsbesvärförinte ändras i denkanreglernens egna

beslutbeträffandekan skeordningen, vilket dockgällande
rättighetsregleringen.stödfattade med av

samtidigt.tillämpligaofta Dettaregelsystemenbåda ärDe
vilka möjligheterinnebära oklarheterenskildeförkan den om

finns.hjälptill stöd och som
preci-förslag tillöverväganden ochtill vårabakgrundSom

redovisas inled-biståndtillenskildessering rättden annatav
insatserenskildes behovvilken omfattning denningsvis i av

respektive medreglerstöd kommunensmedutges egnaav
olikainom socialtjänstensbiståndsrättenstöd programom-av

råden.
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8.2 Barnomsorgen

barnomsorg vanligenanvändsBegreppet som en samman-
fattande påbenämning den verksamhet socialnämndensom
bedriver förskolebarnför daghem, i familjedaghem, del-
tidsförskolor förskolor.och Till barnomsorgenöppna hör

skolbarnsomsorgen, dvs. denäven verksamhet social-som
tjänsten bedriver för i fritidshem,skolbarn familjedaghem

former.eller i andra öppnamer

8.2.1 Lagstiftningen

socialtjänstlagen främst 12-18det 35I är §§ och § berörsom
förskolor fritidshem.och

Socialnämnden har enligt socialtjänstlagen särskiltett an-
för barn och ungdom under ochväxeratt tryggasvar upp

goda förhållanden. uttrycks 12 såDetta § socialnämndenatt
i samarbete med hemmen främjanära skall allsidigen per-
sonlighetsutveckling och fysisk och social ut-en gynnsam
veckling hos bam och ungdom.

13 åläggsI § kommunerna bedriva förskole- och fritids-att
hemsverksamhet för de barn stadigvarande vistassom
Förskoleverksamheten barn inte har uppnått skol-avser som
pliktig ålder vilkasoch barn skolstart har skjutits enligt 3upp
kap 7 skollagen. Fritidshemsverksamheten§ skolplikti-avser

barn till och med tolv års ålder.ga
Enligt 14 § har barn till plats inom förskolan från ochrätt

med höstterminen det år då fyllerbarnet år. Samma rättsex
barn fått singäller skolstart uppskjuten. allmännaDensom

förskolan skall enligt omfattahuvudregeln minst 525 timmar
året.om

fysiska, psykiska eller andra skälBarn behöversom av
särskilt i sinstöd utveckling skall enligt anvisas15 § plats

års ålderföre eller förtur anvisasmed plats i fritidshem,sex
inte barnets behov sådant tillgodosesstöd någotom av

Socialnämndensätt. skyldigär uppsökandeannat att genom
verksamhet vilkareda på barn behöver anvisas platsta som

dessapå särskilda grunder.
Enligt 16 § skall socialnämnden förverka de barnatt som

har lagstadgad till plats i förskola irätt eller fritidshemen
utnyttjar den anvisade platsen. föreskrivs ocksåDet att so-
cialnämnden informeraskall föräldrarna verksamhetenom
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och syftet med denna.
föreskrivs kommunen planmässig17 §I att ut-genom en

förskole- fritidshemsverksamheten sörjabyggnad och skallav
för på föräldrarnas förvärvsarbetede barn grundatt som av
eller studier eller andra skäl behöver omvårdnad utöverav

följer fär sådan omvårdnad,vad 14 och 15 §§ näravsom
inte kan tillgodoses på kommunen skallbehovet sätt. Iannat

kommunfullmäktigefinnas plan för förskole-antagenen av
fritidshemsverksamheten. periodoch Planen skall avse en av

minst fem år.

8.2.2 Förhållandet mellan service- och
biståndsinsatser inom barnomsorgen

serviceverksamhetenden utprägladeBarnomsorgen är mest
socialtjänsten. Tillgängligainom platser förmedlas efter

turordningsregler. inomkommunens Plats barnomsorgenegna
bistånd enskilde såkan dock den begär. Bi-ges som om

sådantståndsrätten bedöms i fall framför allt ledningmed av
förhållanden i 15 § barn med behov särskiltsom avses om av

till bistånd föreliggerstöd. då barnet påRätten grundom av
fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt i sinstöd
utveckling.

Omständighetema, till bistånd i form barnom-när rätt av
sorgsplats föreligger, kan variera. kan gälla barn medDet
funktionshinder lever i socialt välfungerande miljö.som en

kan också gälla barn lever i sociala riskmiljöer medDet som
ofta missbrukande eller psykiskt föräldrar.sjuka verk-Inom
samheten förekommer också ekonomiska förturer,s.k. som

beviljas i förkan stället socialbidrag.

Äldre-8.3 handikappomsorgenoch

äldre- och handikappomsorg inomBegreppet brukar social-

benämningtjänsten användas sammanfattande påsom en
olika verksamheter för människoräldre och människor med
funktionshinder. Till dessa verksamheter hör framför allt
hemtjänst, färdtjänst, ledsagarservice, särskilda boendefor-

och dagverksamheter olika inriktning.med Kommuner-mer
service till äldre och funktionshindermed kannas personer
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också omfatta trygghetslarm, distribution färdiglagad mat,av
fotvård till subventionerat pris diverseoch hobbyaktiviteter.

8.3.1 Lagstiftningen

äldre och med funk-Kommunernas omsorger om personer
tionshinder regleras främst i 10 19-20a 21§§, samt

socialtjänstlagen.35 §
i 19-20 särskiltBestämmelserna §§ gällera omsorgerna om

människor. Enligt 19äldre § skall socialnämnden verka för
människor fär möjlighetäldre leva och bo självstän-att att

aktivdigt och ha och meningsfull tillvaro i gemenskapatt en
med andra.

20 socialnämnden för§ skall verka äldreI att attanges
människor fär goda bostäder och dem behöver detge som
stöd och hjälp i hemmet och lättåtkomlig service.annan

ocksåKommunen skyldig inrätta särskilda boendefor-är att
för service omvårdnad föroch äldre människor medmer

behov särskilt stöd. Med särskilda boendeformerav avses
bl.a. servicehus, ålderdomshemgruppboende, och lokala
sjukhem.

21 finns bestämmelser socialnämndensI § skyldigheterom
för människor med funktionshinder. föreskrivs social-Där att
nämnden skall förverka människor fysiska,att som av psy-
kiska eller andra skäl betydande svårigheter i sin livs-möter
föring får möjlighet delta i samhällets gemenskap ochatt att
leva andra. Socialnämnden skall medverka till denattsom
enskilde får meningsfull sysselsättning fåroch han boatten

eftersätt hans behov särskilt stöd.ärett anpassatsom av
Ädelreformensamband med den s.k. tillfördes 21 §I ett

stycke. Där kommunen skall inrätta bostädernytt attanges
särskildmed service för dem behöver sådant boende.ettsom

Ädelreformen innebär kommunerna också har skyl-att en
dighet bedriva sjukvård i de särskilda boendeformema ochatt
i bostäder med särskild service. omfattarKommunens ansvar

behovet tekniska hjälpmedel till bor iäven av personer som
sådana bostäder.

sociala hemtjänsten, färdtjänstenDen och dagverksamheter-
regleras i 10 första§ stycket SoL. föreskrivsDet attna so-

cialnämnden bör färdtjänst, hjälp i hemmet, servicegenom
omvårdnad,och dagverksamheter eller liknande socialannan
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tjänst för den enskilde hemma och ha kon-underlätta boatt
takter med andra.

skäliga avgifter förEnligt 35 har kommunen§ rätt att ta ut
i fritidshem, hjälp ii förskola eller färdtjänst, hemmet,plats

omvårdnad, sådant 20service och boende i §som avses
eller 21 tredje eller liknandeandra stycket § stycket annan

social tjänst enligt grunder kommunen själv bestämmer.som
framgått riksdagen antagitavsnitt 1.4.1 harSom ettovan

avgiftssystem handikapp-förslag ändrat inom äldre- ochom
Avgifter för hjälp i service omvård-hemmet, ochomsorgen.

så förbe-nad boende skall bestämmas den enskildesamt att
hålls tillräckliga medel för sina personliga Avgifternabehov.
skall liksom tidigare skäliga och får inte överstiga kom-vara

självkostnad.munens

8.3.2 Förhållandet mellan service- och
biståndsinsatser inom äldre- och
handikappomsorgen

enskildes ansökan färdtjänst i allmänhetDen prövas motom
kommunens regler. den enskilde begär få sinOm attegna
ansökan färdtjänst enligt i 6prövad bestämmelserna § ärom
kommunen dock skyldig biståndsprövning.göraatt en

fårEnskilda avslag på sin ansökan färdtjänst enligtsom om
kommunens regler kan ansöka färdtjänst i formegna om av
bistånd. förutsätter enskildeemellertid den kännerDetta att
till möjlighet. Biständsprövning färdtjänstdenna skerav
endast i mindre omfattning.

hemtjänsten försociala det möjligt äldre ochDen gör per-
funktionshinder sin invandamed bo kvar i miljö. Iattsoner

värdbehoventakt med ökat och blivit allt komplicera-att mer
ide har innehållet förändrats.verksamheten Hemtjänstens

insatser indelaskan i service och omvårdnad.grovt sett
Med service bl.a. praktisk hjälp med städning ochavses

fönsterputs, och klädvård, inköp dagligvaror,tvätt mat-av
lagning i hemmet eller distribution färdiglagad bud-mat,av
tjänst, färdtjänst och ledsagarservice, snöröjning.

Med omvårdnad den hjälp behövs för tillgo-attavses som
fysiska, psykiskadose och sociala behov, hjälp fört.ex. att

dricka,kunna och sköta personlig hygien, klä sig, förflyt-äta
sig liksom hjälp med informera sig, aktivera sig ochta att



237tillSOU 199330 Precisering biståndrätten annatav

i människor.kunna delta gemenskapen med andra

Hemtjänsten från början utformad servicegenerellvar som
biståndsprövning från sida.någon kommunens dagI ärutan

vanligtdet ansökan hemtjänst prövasmest att ettom som
biståndsärende. gäller behovet plats i särskildaDetsamma av
boendeformer i dagverksamheter för senildementa.och t.ex.

vilka former hjälpen till behöverI ettges personer som
personligt omhändertagande beror på olikaradmera en om-

ständigheter. Handläggarens uppgift samladär göraatt en
bedömning utgångspunktbehovet med från den enskildesav
önskemål, fysiska och psykiska hälsotillstånd, bostadens
beskaffenhet, socialadet nätverket och andra faktorer i om-
givningen. enskildes möjligheter komma tillDen att ett
servicehus, ålderdomshem, sjukhemgruppboende eller beror
i utsträckning på tillgången till trygghetslarm, kvälls-stor
och nattpatruller sist inte minstoch hur mångamen- -
platser kommunen förfogar i de särskilda boendeformer-över

na.
rutiner tillämpas för handläggning enskildaDe ären-som av

den inom äldre- och handikappomsorgen skiljer sig i viktiga
frånavseenden handläggningen socialbidragsären-t.ex. av

den. Beslutet insatser inom äldre och funk-om omsorgen av
tionshindrade många gånger resultatet förhandlingär av en
mellan två där den enskildes önskemål balanserasparter, mot

professionell bedömning och tillgängliga Till-en resurser.
sig fram till möjliga lösning,bästasammans resonerar man

vilket bl.a. kan innebära den enskilde under handatt ges
muntligt på sin framställning.avslag Möjligheten anföraatt
förvaltningsbesvär för enskildekan den framstådärmed som
oklar.

bör också tilläggas mellan den enskilde ochDet mötetatt
vårdbiträdet inslag förhandling. kanäven Detrymmer av

vilkagälla sysslor den enskilde kan bör utföra påoch egen
hand, hur hemmiljön måste förordnas arbets-att motsvara
miljökrav Tidigare det vanligt bevilja hjälp medattosv. var

visst antal timmar. undvika timtänkandeFör hosett att
både hjälpmottagare och personal det vanligtär attnumera
beslutet i stället vilka insatser beviljats enskil-denanger som
de och hur ofta hjälpen skall ges.
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8.4 Individ- och familjeomsorgen

Individ- familjeomsorgensoch verksamhet omfatta utöver-
handläggningen socialbidrag rad olika insatser. Detav en-
kan gälla råd och stöd i olika situationer, vård och behand-
ling i formeröppna eller vård hemmet. Vårdutom utom
hemmet i familjehem och i hem för vård eller boende,ges

det sammanfattandeär begreppet för socialtjänstenssom
institutioner.

8.4.1 Lagregleringen

10 socialtjänstlagenI § det socialnämnden bör till-attanges
handahålla sociala tjänster rådgivningsbyråer, social-genom

liknande,centraler och social jour eller därmed jäm-annan
förlig verksamhet. Om den enskilde begär eller samtycker till
det kan nämnden enligt paragraf särskildutsesamma en

kontaktperson eller familj med uppgift hjälpaattperson en
den enskilde och hans inärmaste personliga angelägenheter.

Socialtjänstens insatser för barn och ungdom regleras av
socialtjänstlagen och lagen 199052 med särskilda bestäm-

vårdmelser i vissa fall VårdLVU. med stödom av unga
beslutasLVU länsrätten efter ansökan från socialnämn-av av

den.

grundläggandeDe bestämmelserna för socialnämndens
bam och ungdomar återfinns i 12 § social-omsorger om

tjänstlagen. Enligt denna paragraf skall socialnämnden verka
för barn och ungdom växer under och godaatt tryggaupp
förhållanden. Nämnden skall i samarbetenära med hemmen
främja allsidig personlighetsutveckling ochen en gynnsam
fysisk socialoch utveckling hos barn och ungdom. ålig-Det

nämnden med särskild uppmärksamhet följaatt utveck-ger
lingen hos bam och ungdom har visat tecken tillsom en

utveckling. Nämnden också skyldigär i näraattogynnsam
samarbete med hemmen sörja för barn och ungdomatt som
riskerar utvecklas får det skydd och det stödatt ogynnsamt

de behöver och, hänsynen till den bästa moti-som om unges
det, vård fostranoch utanför det hemmet.verar egna

paragrafens sistaI stycke nämnden i sinattanges omsorg
barn och ungdom skall tillgodose det särskilda behovom av

stöd och hjälp kan föreligga sedan tvist vårdnadsom en om
eller har avgjortsumgänge domstol. I samband medav en
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för vårdnad ochi föräldrabalken prop.regler umgängenya
paragraf, 12i socialtjänstlagen8 infördes199091 ny aen

sörja för föräldrar erbjudsskallenligt vilken kommunen att
enigheti frågorsakkunnig ledning i syfte nåsamtal under att

samarbetssamtal.vårdnad ochrörande umgänge
finns särskilda bestämmelser22-24 socialtjänstlagen§§I

för vård eller boende.familjehem och i hemvård i Deom
underåriga finns i 25-31till skydd för §§,särskilda reglerna

vård utanför det hemmet.i huvudsak Därrör egna angessom
fåförutsättningar underårig skallvilkabl.a. under tasen

för vård och fostran,enskilt stadigvarandei hememot ett
skyldigheter beträffande demliksom socialnämndensäven

i enskilttagits hem.har emot ettsom
socialtjänstlagen föräldrar till34 andra stycketEnligt § är

får vård isocialnämndens försorgunderårig ettsom genom
skyldiga i skälig utsträckning deltahem detän attannat egna

regeringen före-i enligt grunderkommunens kostnader som
skriver.

såvitt åtgärderSocialnämndens skyldigheter motavser
1988870missbruk i socialtjänstlagen och lagen omanges

vård missbrukare i vissa fall LVM.av
missbrukare enligt socialtjänst-All vård och behandling av

insatser för-lagen på frivillig grund. frivilligasker De som
socialtjänstlagen kompletteras med be-medlas med stöd av

tvångsvård i Syftet med LVM-vårdenstämmelser LVM.om
motivera till frivilligt medverka tillär missbrukarenatt att

fortsatt för komma ifrånbehandling och stöd attatt ta emot
eftersitt missbruk. tvångsvård fattas länsrättenBeslut om av

från länsstyrelsen.ansökan
missbruk preciseras iSocialnämndens åtgärder ll §mot

paragrafSocialnämnden skall enligt dennasocialtjänstlagen.
missbruk alkoholför förebygga och motverkaarbeta att av

beroendeframkallande för barn ochandra medel.och Insatser
därvid särskild uppmärksamhet. Social-ungdom bör ägnas

tillnämnden skall information myndigheter, gruppergenom
spridaenskilda och uppsökande verksamhet kun-och genom

skadeverkningar missbruk och de hjälpmöj-skap omom av
ligheter finns.som

paragrafen vidare socialnämnden aktivt skallI attanges
för missbrukaren får hjälp vårdsörja den enskilde den ochatt

för ifrån missbruket.han behöver komma Nämndenattsom
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samförståndskall i med enskildeden planera hjälpen och
vården och bevaka planen fullföljs.attnoga

8.4.2 Förhållandet mellan service- och
biståndsinsatser inom individ-

familjeomsorgenoch

Individ- familjeomsorgensoch verksamhet omfattar både

behovsprövade och icke behovsprövade insatser. En av so-
cialtjänstens viktigaste uppgifter enskilda råd ochär att ge
stöd i olika angelägenheter. rådgivning bedrivs iDenna
många formerolika och givetvis inte behovsprövad.är Cent-
ralt för stårverksamheten socialbyråema, i vissa kommuner

kompletterade med särskilda alkoholrådgivningsbyråer, fa-

miljerådgivningsbyråer och ungdomsmottagningar. före-Det
också socialsekreterarekommer bedriven rådgivning inomav

barn- och mödrahälsovården vårdcentraler.och Om den
enskilde och socialsekreteraren någon formupprättat kon-av
trakt eller plan för kontakterna sig emellan formaliseras
rådgivningsinsatsema ibland biståndsbeslut.ettgenom

Till ickede behovsprövade verksamheterna hör också olika

gruppverksamheter. kan gälla caféverksamhetDet ellert.ex.
förvärmestugor missbrukare liksom jobbsökargrupper för

arbetslösa ungdomar.
Nedanstående uppräkning provkarta de insat-utgör överen

kan i form bistånd med stöd 6ser som ges av av

Praktisk hjälp ioch stöd boendet

många kommuner har inrättats olikaI boendeformer för vissa
missbrukare och psykiskt stördagrupper av personer som

behöver stöd i boendet. boende få bådeDe kan service, t.ex.
måltider i hjälpmatsal, och sköta lägen-atten gemensam
heten tillsynstöd och formpersonalen. Dennasamt av av
bistånd 6enligt erbjuds i första§ hand äldre missbrukare,

efter liv fyllt upprepade institutionsvistelser be-ettsom av
höver skyddat boende. Avsikten inte i första handärett att

vård och behandling praktisk hjälp iutan attge snarare ge
kombination vissmed omvårdnad tillsyn.och boende-Dessa
former kan också behoven hos psykiskt stördamotsvara

efter lång tids vistelse på institution intepersoner som en
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stöd klarar den dagliga livsföringen i boende.utan eget
Missbrukare, efter tids vård och behandlingsom en

institution återvänder till sin hemort, kan under kortareen
tideller längre behöva skyddat boende, i inackor-ett t.ex.

deringshem för därefter flytta till övergångslä-s.k.att en
visst socialtjänsten.genhet med stöd av

vissa missbrukare och psykiskt stördaFör kanpersoner
hemtjänstens insatser tillräckligt förstöd de skallett attvara

påbo hand.kunna egen
Bistånd i form hemtjänst kan också lämnas till barnfa-av

miljer föräldrarna olika skäl behöver avlastningnär iav
hemmet.

Hemma-hos-verksamhet form bistånd enligt 6är §en av
till föräldrar, olika skäl har svårt klaraattsom ges som av
för de barnen, det hemmet ekonomin.ochansvaret egna egna

Hemma-hos-insatsen kan brett fält alltifrånspänna över ett
praktiska hjälpinsatser i form matlagning, klädvärd ochav
planering ekonomin, till stöd i uppfostran barnen ellerav av
bearbetning problem i de samlevnad missbrukellerav vuxnas
i familjen.

Personligt stöd

Kontaktpersonkontaktfamilj kan till familjer ellerges ung-
domar olika skäl. kan gälla tillDet stöd ensamståendeav
föräldrar behöver avlastning i form tillfällig hjälpsom av
med tillsyn barnen eller praktisk hjälp inteochav annan som
kan sådan hjälp på Kontaktpersoner ocksåsätt. kanannat

till lever socialt isolerade eller harutses vuxna personer som
missbruksproblem eller till otillräckligtungdomar med stöd

föräldrar eller andra vuxnai sin närmiljö.av
Stödfamilj bistånd huvudsakligen till barnfamiljerges som

för fungera föräldrarextra eller extra morlfar-att som
föräldrar. stödfamilj oftaharEn större kon-änett ansvar en
taktpersonfamilj. uppgiften ingårI ofta under veckoslutatt

ieller samband med kriser i barnets familj handtaegen om
tonåringen.barnet eller

Vård och behandling i formeröppna

Hit hör riktade dagverksamheter för olika männi-grupper av
skor med behov stöd och hjälp. kan gälla psykisktDetav
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ensamstående föräldrar ellerstörda ungdomar medpersoner,
problematik. ambitionsnivåerpsykosocial Innehåll och väx-

verksamheter riktar sig till föräldrar kanlar. De t.ex.som
alternativ till familjehems- eller institutions-utgöra ett en
Målet förplacering. andra verksamheter kan attvara ge

social träning, utbildning ocheller behandling.ungdomar
Familjebehandling i former erbjuds i vissaöppna numera

bistånd enligt 6§ vid s.k. familjebehand-kommuner som
familjebehandlingsenheter tilllingshem eller barn- eller ton-

ärsfamiljer alternativ till institutionsvärd. Familjerna borsom
i sitt under behandlingen tillbringarhem dagarnaeget men
vid behandlingshemmetenheten. Familjebehandling i öppna

kombinerasformer kan med boende på hemmet under delar

behandlingen.av
psykosociala behandlingsarbetet kärnan i individ-Det är

familjeomsorgensoch arbete. viss utsträckning förekommerI

socialtjänstenockså tillhandahåller olika former terapi.att av
Skillnaden mellan psykosocialt behandlingsarbete och terapi

framför iligger allt det psykosociala behandlingsarbetetatt
syftar till samtidig förändring inre psykologiska ochen av

förhållandensociala i här-och-nu-situation medanyttre en
terapierna i första hand bearbetar inre hinder och relations-

problem.

Vård behandling i familjehem påoch eller institution

Vård i familjehem biståndsinsats, riktar sig tillär en som
både ungdomarbarn, och vanligaste formenDenvuxna. av
familjehem vanlig familj, barn förär sta-tar emoten som
digvarande vård fostran.och Vissa anlitashem uteslutande

korttidsplaceringar,för s.k. jour- eller beredskapshem. Under
är har ungdomssidan utvecklats mellanformsenare en
traditionellmellan familjehemsvârd för vårdoch hem eller

boende, familjevårdsenheters.k. eller det förstärkta familje-
Sådan vård bedrivshemmet. också för missbrukarevuxna

på flera håll i landet.
verksamheter under begreppet hem förDe sorterarsom

vård eller boende många olika Hitär slag. hör yrkes-t.ex.av
mässigt bedriven familjehemsvärd, bamhem, utredningshem

behandlingshem föroch ungdomar. de ungdomarFör ärsom
i behov särskilt tillsyn finns särskilda ungdoms-av noggrann
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hem med äldre terminologi 12-hem.§ samladeDet an-
för sådana hem i framtidenkommer åvilasvaret att staten.

Institutionsvården för missbrukare 1980-har undervuxna
kraftigt i framförtalet ökat antal platser, allt det gällernär

enskilt drivna behandlingshem. finns tillgång tillNumera en
mångfald olika behandlingsaltemativ med varierat utbudett

både inriktning vårdnivåer. Mångaoch dessa drivsav av av
missbrukarvårdens intresseorganisationer kristnaeller av
samfund. Somliga vårdgivare erbjuder förutom behandling
institution eftervårdsprogramiockså öppenvård.

under år blivit vanligarehar allt barnDet ochattsenare
föräldrar vårdas tillsammans i för vårdhem eller boende.

utveckling såväl inommärks barn- och ungdomsvår-Denna
inom vården förden missbrukare.som vuxna

biståndEkonomiskt till försörjningenänannat

bistånd till uppehälle,Utöver hyra och andra kostnader som
har samband med den dagliga livsföringen kan det ekonomis-
ka biståndet andra ändamål.även kan gälla rekrea-Detavse
tions- och semestervistelser, olika Slag, ikostnaderresor av
samband vårdnadumgänge,med anskaffning telefon ochav
hemutrustning, tandsanering, skulder olika slag och be-av
gravningskostnader.

8.5 Några utgångspunkter för preciseringen
biståndannatav

har kortfattadlämnats och översiktlig beskrivningOvan en av
socialtjänstens individinriktade insatser inom olika program-
områden. Sammanfattningsvis kan konstateras barnomsor-att

utpräglad serviceverksamhet bistånd iär ävenengen om
fall förekommer. utvecklingvissa skett inomDen äldre-som

och handikappomsorgen innebär alltfler insatser prövasatt
biståndsärenden. Färdtjänsten därvid undantag.utgör ettsom

Ansökningar färdtjänst handläggs regel ansökningarom som
stöd enligt kommunala riktlinjer. övrigt biståndsinsat-I ärom

enligt 6 § koncentrerade till individ- och familjeomsor-serna
där handlägger det ekonomiska biståndet och prövargen man

behovet stöd, vård- och behandlingsinsatser för barn,av
ungdomar och med missbruksproblem ellervuxna annan
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psykosocial problematik.social ocheller
för ansökan social tjänstAvgörande prövasom en om en

enligt regler eller enligt bestämmelserna ikommunens egna
biståndsparagrafen kan handläggnings-kommunernasvara

för olika ärenden. enskildes kunskapregler Dentyper av om
båda regelsystemen kan också avgörande. Givetvisde vara

alltid bistånd enligt 6behandlas dock begäran §en om som
biståndsansökan. uppstår inteProblemen det klartnären

framgår vad den enskilde önskar.
kommitténs direktiv framgår socialtjänstlagens ka-Av att

ramlag opreciserad biståndsrätt kritise-raktär med harenav
Från hålli den allmänna debatten. vissa har hävdatsrats att

preciseringarbristen på innebär risk för rättsförluster för den
enskilde. har medfört i propositionenbl.a. detDetta att nu

199293 159 stöd och service till vissa funktions-prop. om
hindrade föreslås preciserade bestämmelser för att garantera

insatser.denna samhälletsgrupp
direktiven framgår vidare från hålldet kommunaltAv att

framhållits bristenhar preciserade lagbestämmelser iatt
kombination med till förvaltningsbesvär har dom-rätten gett
stolarna ovanligt vidsträckt tolkningsutrymme.ett

Direktiven för kommitténs arbete inget förutrymme attger
i förändra innehållgrunden nuvarande och omfattning av
bistândsrätten. Enligt socialhjälpslagen fanns uppdelningen

obligatoriskmellan och frivillig hjälp. Vissa insatser, isom
ingår bistånd,dag i till tillhandahölls samhällsmed-rätten

frivilligborgarna enbart hjälp, hemtjänst. åter-Ent.ex.som
gång till detta får utesluten.system anses vara

Kommitténs uppgift i tydliggörastället de avsikterär att
haftlagstiftaren och i vissa modifieraavseenden tillrättenatt

bistånd.annat
förarbetena till socialtjänstlagen framgår bl.a.Av rättenatt

till bistånd skall gälla alla åldersgrupper och oberoende av
hur behovet stöd och hjälp uppkommit.har tillRättenav
bistånd inte heller avgränsad till vissa insatser.är bestämda

sådan avgränsning ansågs stridaEn den helhetssynmot son1
skall avgörande för den enskildes till bistånd frånrättvara
socialnämnden. i lagen vadAtt kanange som anses som
skälig levnadsnivå bedömdes varken eller möj-önskvärtvara
ligt.

Bristen preciseringar innehållet i begreppen 1ivs-av
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föringi övrigt och skälig levnadsnivå ingen tillfällighetär
ståndpunkti förarbeten.väl medveten lagensutan en

direktiven för kommitténs avvisasarbete tankenI att
avskaffa till förvaltningsbesvärigenerellt bistånds-rättensett

Samtidigt konstateras tillfredsstäl-det interätten. ärattt.ex.
lande kommunen förvaltningsdomstolarnas beslutatt genom
åläggs för institutionsbehandlingkostnader kunnautan att
påverka vårddenna skallvar ges.

frågorde kommittén enligt direktiven skallEn taav som
ställning till i vad mån förvaltningsdomstolär skall haen
möjlighet föreskriva inte biståndbara skall elleratt om ges

biståndethur skall utformat.ävenutan vara
ytterligare utgångspunktSom för våra överväganden och

förslag det gäller precisering bistånd redovisarnär annatav
vi nedan på rättsfallexempel bistånd och i vissarörsom som
fall uppmärksammats i den allmänna debatten det gällernär
domstolarnas inflytande biståndsrätten.över

8.5.1 Exempel rättsfallpå ekonomisktrörsom
bistånd för tillfälliga hjälpbehov

Bistånd till semesterresarekreation

RÅ83 259 fråganI behandlades till bistånd enligträttom
6 i form§ för 4-barnsfamilj läng-semesterresaav en som en

tid uppburit kompletterande socialbidrag. Föräldrarna hadere
aldrig haft råd företa någon med barnen. Kostnadernaatt resa
för den aktuella ansågs måttliga. ägnadResan attresan var

familjegemenskapenstärka och förbättra släktkontaktema

familjen miljöombyte och rekreation. Regeringsrät-samt ge
ansåg den planerade kunde inrymmas i vadattten resan som
hänföras till skälig levnadsnivåfår och biföll besvären.

RÅ 1987 ref 22 fråganprövades utvecklings-I om en vuxen
till bistånd 6störd enligt för kostnaderirätt §persons sam-

band med rekreationsresa utomlands.en
Två utvecklingsstörda med Downs syndrom led lindrigav

psoriasis. störning medfördeDeras absolut beroendeett av
ledsagare i det fall företas.skulle Frågan gälldeen resa
reskostnader och vissa föromkostnader ledsagare till ochvar

de två utvecklingsstördai samband med rekreationsresaen av
till Tunisien. Regeringsrätten fann bådade utvecklings-att
störda med hänsyn till sin speciella situation hade behov av



246 Precisering till bistånd SOU 199330rätten annatav

företa sådan det fråga ochatt typ, atten resa av som var om,
behövde ledsagare förde kunna saknadegöra Deatt resan.

möjlighet med medel bekosta ledsagarnasatt egna resor.
Regeringsrätten fann det fick ingå i skälig lev-att anses en

bådanadsnivå för de företa varför biståndet bevilja-att resan,
regeringsråddes. skiljaktig och ville avslåEtt begäranvar

bistånd.om
RÅ 1986 186 prövades frågan bistånd enligt 6I §not om

kunde utgå till vistelse på hälsohem. förtidspensione-Enen
ensamstående kvinnarad, född 1924, led ångeststarksom av

för ekonomi sittsin och hälsotillstånd, biståndansökte tillom
kostnader för veckors vistelse hälsohem. hadeHonettsex
tidigare bistånd förfått sådan vistelse vid fyra tillfällenen

enligt läkare måttoch mycket dessa vistelser. Rege-gott av
ringsrätten ansåg kvinnan ostridigt vari behov biståndatt av
på grund sina bl.a. psykisk förorsakadeohälsa besvär.av av
Erbjuden vistelse i förhyrd ansågs inte troligt kunna hastuga

positiva effekt. Regeringsrätten ansåg tidsattsamma en
vistelse vid hälsohemmet borde inrymmas i vad attson1 var
hänföra till skälig levnadsnivå för kvinnan.

Bistånd till akupunktur

RÅ85Målet 234 gällde kvinna fåkunde biståndom en- -
till akupunktur till sin svårartade nickelallergi. cortison-Den
behandling hon fått inom sjukvården intehade hjälpt henne
vilket däremot akupunkturbehandling hos ldropraktoren
gjort. Regeringsrätten konstaterade akupunkturi syfteatt att

sjukdomarbehandla inte godtagen Socialstyrelsenvar av men
det inte förelåg något förbud för kiropraktoratt t.ex. atten

akupunkturianvända behandlingssyfte vid allergier. Rege-
ringsrätten ansåg det ostridigt kvinnan behövdeatt attvar

förbehandlingen sina allergiska besvär och hennes behovatt
behandling inte kunde tillgodoses inom sjukvården. Kvin-av

ansågs därför berättigad till bistånd enligt 6 i form§nan av
hjälp med kostnader för akupunkturbehandling.

Bistånd till kostnader i vårdnadumgängesamband med

RÅ84 26 prövades fråganI till bistånd enligt 6rätt till§om
kostnader för hämtning minderårig dotter, vistadesav en som
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sinför återförening med bosatt i Sverige.i land,annat mor
ansåg det varken med hänsyn till syftetRegeringsrätten att

biståndet påbegärda eller storleken kostnadernamed det
för avslå bistånd. Påfunnits grund moderns ansökanatt om

tillgodosesoch då behovet inte kunnatgrund därav annat
Regeringsrätten inne-biföll besvären. och barnFörsätt mor

prövningen återföreningen omfattades det ibar att av som
ingå levnadsnivå.sammanhang kan bedömas i skäligdetta

också förälders till biståndRegeringsrätten har prövat rätt
med sittför kunna barn bosattutöva umgängesrätt utom-att

RÅ 1987 ref 109. kvinna ilands svensk hade äktenskapEn
eftermed italiensk medborgare dotter. boddeDotternenen

föräldrarnas skilsmässa tillsammans med fadern i Italien.
inte sin i Sverige.Fadern tillät dottern besöka Mo-att mor

dern ansökte därför bistånd till kostnader för tillom en resa
Italien för umgås med sin dotter. Regeringsrätten menadeatt

meningsfullt mellan föräldrar förut-barn ochumgängeatt ett
träffas. det aktuella målet kunde intedesätter I umgängetatt

ske åktepå modern till Italien. Kostnadernasätt änannat att
för sådan ansågs inte överstiga föräldervad underen resa en
liknande omständigheter själv för.skulle kunna tänkas svara
Moderns kostnader ansågs inte kunna tillgodoses annat

bistånd socialnämnden, varför Regerings-sätt än genom av
ansåg modern berättigad till bistånd.rätten yrkat

Bistånd till bostad

RÅI 1990 ref 119 bistånd iprövades form bostad motav
skälig levnadsnivå. frånskild kvinnazigenskEnbegreppet

fyra minderåriga släktingarmed barn bodde hos och vänner.
bistånd i form Vidansökte boende.Hon permanentom av

för Regeringsrättenstidpunkten prövning bodde kvinnan med
i på campingplatsi Södertälje.barn husvagnsina Hus-en en

socialnämnden hade skaffat kvinnan, hadevagnen, som
innebära social för familjen.bedömts olägenhet Rege-en

ringsrätten konstaterade bl.a. i sin dom hittillsvarandedenatt
lösningen på kvinnans bostadsproblem ställa husvagnatt en

förfogande inte uppfylldetill kravet skälig levnads-en
nivå. Med hänsyn till den situation kvinnan befann sig isom
ansåg Regeringsrätten det skyldighet för socialnämn-vara en
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biståndlämna tillhandahålla bostadden attatt genom en som
på skälig levnadsnivå.kunde fylla kravet

Bistånd till för bilkostnader egen

RÅ ref 99 frågan1989 prövades kundeI om en person vara
berättigad till bistånd till kostnader för bil bilentrots attegen
inte för i förvärvsarbete.användes samband med Enresor
kvinna med två barn bodde, hennes make hastigtsedan läm-

i avsides fastighetdet hemmet, belägennat gemensamma en
Kvinnani saknade möjligheter sälja fastigheten,glesbygd. att

då tredjedel kvinnan,denna till ägdes hennes ochen av mor
förutvarande make. Regeringsrätten fannhennes kvinnansatt

familjeförhållandenbostads- och sådana hon fickatt antasvar
kommunikationsmöjligheter.ha behov möjlig-Destort av

stod till försorgheter buds kommunens intesom genom var
tillräckliga för kvinnan uppnåskulle kunna skälig levnads-att
nivå. inte tillgodoses påBehovet kunde sätt änannat genom

bil. Kvinnansmed personliga förhållanden i övrigtresor egen
sig i dålighon befann psykisk form efter oväntaden sepa--

ration, saknade gångbar utbildning hade små möjligheteroch

förfoga fastigheten åberopades Regeringsrättenöveratt av-
inteskäl för kräva kvinnan byta bostad.att attsom av

tandvårdBistånd till

RÅ ref1989 24 frågan tandvård i formI prövadesI om av
inplantatförankrade till 24 000kostnad kronor.proteser en av
Socialnämnden avslog den enskildes begäran hänvisningmed
till familjens sammanlagda inkomster vid tidpunkten föratt
nämndens prövning låg långt socialbidragsnormen. Tidi-över

familjen fått bidraghade dock kompletterande grundgare
oförmåga sköta ekonomin. Regeringsrätten fannatt att ettav

så omfattande tandvårdsbehov inte kunde tillgodoses annat
bistånd. förhållandet familjen frågasätt än Det iattgenom

biståndredan fått överstigande socialbidragsnor-den gängse
inteansågs tillräckliga skäl för avslå ansökanattmen som

tillbistånd tandvård.om

Bistånd till skulder

RÅ 1986 ref 9 prövades frågan till biståndI för be-rättom
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Villafastighet,talning skulder avseende makarnaav en som
år framgång försökt sälja. Regeringsrättenunder ett utanpar

ansåg makarna berättigade till bistånd till kostnader för bank-

lån, elräkning olja.och

Överväganden förslag8.6 och

Vi angeläget socialtjänstens stöd- och hjälpin-det attser som
tillgängliga förlätt alla behöver dem och deär attsatser som

så möjligt erbjuds den enskilde behovetlångt stödattutan av
ifrågasätts. ligger i sakens enskilda vänderDet natur att som
sig socialtjänsten för få rådgivning inte bli föremåltill böratt
för individuell behovsprövning. På bör detsätten samma
givetvis sådan ifrågainte heller ske någon prövning rättenom

förskoladelta i verksamheter elleröppna öppentypatt av
olika dagverksamheter med inriktning på socialöppna gemen-
skap, stimulans och omväxlingi den dagliga tillvaron.

Normaliseringsprincipen innebär socialtjänstens insatseratt
i möjligaste mån skall utformas generell service tillsom en

undviker insatsernamedborgarna. Därigenom attman upp-
levs särbehandling.som

färdtjänstDe behöver eller hemtjänst bör enligt vårsom
mening i första få sina behov tillgodoseddahand dengenom
verksamhet erbjuderkommunen med stödsom av egna reg-
ler.

hjälpbehov kan emellertid både stödSamma medprövas av
kommunens 6 vilketregler och med stöd kan inne-egna av
bära risk för rättsförluster för enskilde. prövningden Omen

möjlig-enligt kommunens regler har den enskildesker egna
förfå frågan prövad enligt den kommunalbesvär gäl-het att

ordningen. innebär förvaltningsdomstolen intelande Detta att
ibeslut det överklagade beslutets ställe. Vidsättakan ett nytt

prövning enligt 6 socialtjänstlagen kan den enskilde§ genom
förvaltningsbesvär få frågan i sin helhet prövad och ett nytt

kan i överklagadebeslut det beslutets ställe.sättas

integritetssynpunkt det emellertid oftast till fördel förUr är
enskilde prövningenden kan ske med stöd kommunensom av

regler. behöver då inte redovisa omständig-Han alla deegna
skall vid prövning till biståndheter beaktas rättsom en av

6med stöd av
vissa fall kan enskilde hjälpden behöva vadI änmer som
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stöd kommunensmed regler. möjlighetenMenges av egna
få frågan prövad bistånd kanske inte känd förär denatt som

enskilde. sådant perspektiv framstår bestämmelsernaI ett om
till bistånd viktigträtten komplement till övriga be-ettsom

i socialtjänstlagen.stämmelser Vi därförhar försökt finna en
koppling mellan prövning den enskildes hjälpbehov enligtav
kommunens regler och till biståndrätten hindrar attegna som
den enskilde på grund oförmåga eller okunskap lider rätts-av
förlust. fråga behandlas iDenna kapitel 12.närmare

Kommittén har dessutom olika möjligheterövervägt att
precisera till bistånd.rätten

8.6.1 Alternativa möjligheter precisera rättenatt
till biståndannat

möjlighetenVad gäller precisera olika insatseratt arten av
har denna fråga tidigare behandlats Socialberedningeniav
betänkandet Aktuella socialtjänstfrågor 198619.SOU Be-
redningen föreslog preciseringen skulle åstadkommasatt

stycke i 6 följande§ med innehållett nyttgenom

till biståndRätten omfattar både ekonomisk hjälp och annat
bistånd, såsom särskilda insatser för barn, ungdomar, äldre
människor och människor med handikapp.

Förslaget syftade inte till någonutestänga män-att grupp av
niskor från till bistånd.rätten villeMan tvärtom markera att

intedet borde någon skillnad mellan de olikavara gruppernas
till bistånd. Så borde, enligträtt Socialberedningen, t.ex.

barnomsorg med stöd bestämmelserna i 15 färd-§ SoL,av
tjänsten och hemhjälpen självklart ligga inom förramen

till bistånd.rätten annat
Socialberedningen menade till bistånd enligträtten denatt

föreslagna regeln skulle gälla den har behov särskildasom av
insatser i något hänseende. Härigenom ville markera attman

inplaceringendast i barnomsorgskö ellert.ex. ett annaten en
kommunalt turordningssystem inte skall utgöraanses en
biståndsfråga.

precisering påEn det Socialberedningensätt föreslogsom
vi inte löser problemen med den opreciserade bistånds-tror

särskilda insatsernarätten. De behöver enligt vår mening
förtydligas ytterligare.
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möjlighet preciseraEn biståndsrätten kanatt attannan vara
de situationer eller problem, tillrättenange som genom

bistånd skall åtgärdas. ligger dock iDet sakens natur att en
sådan uppräkning mänskliga problem eller situationerav
aldrig kan komplett.göras skulle innebäraDetta denatt en-
skildes till biståndrätt skulle begränsas till de hjälpbehov

i lagen.som anges
Enligt vår uppfattning återstår därför endast möjligheten att

den enskildesavgränsa tillrätt bistånd iannat attgenom
lagtexten vilka insatser eller kategorier insatserange av- -

skall omfattas biståndsrätten. likartadEn förmodellsom av
lagkonstruktion tillämpatshar i omsorgslagen 4 § och finns
också i regeringens förslag 199293l59prop. till lag om
stöd serviceoch till vissa funktionshindrade LSS.

Konstruktionen bådehar fördelar och nackdelar. Den mest
påtagliga nackdelen med uppräkning konkreta bi-en av
ståndsinsatser i lagstiftningen riskenär för denna bliratt
ofullständig ambitionen den heltäckande.göratrots Detatt
finns också risk för sådan uppräkning på olyck-att etten en
ligt det socialasätt arbetets innehåll och organisation.styr
De uppräknade insatserna kan bli otidsenliga i takt med om-
världsförändringar och arbetsmetoder inom socialtjäns-nya
ten.

Trots invändningarde kan göras uppräkningmotsom en av
insatskategorier i lagen har vi valt för dennaatt stanna mo-
dell. Avsikten med vårt förslag varkenär utvidga elleratt
begränsa biständsrätten. Avsikten i stället,är som ovan

i lagen tydligt sådana kategoriersagts, att insatser,ange av
redan i dag omfattas till biståndrättensom av men som

behöver klargöras för den enskilde. Vi föreslår dock rät-att
till bistånd modifieras i vissa avseenden. Vi återkommerten

till detta längre fram i detta avsnitt.
bedömerVi också de biståndskategorier vi nedanatt som

föreslår skall i lagen denär karaktär de välattanges av
ansluter till innehållet i den nuvarande socialtjänsten och att
de kommeräven bestående under överskådlig tidatt vara
framöver.

föreslagna formenDen för precisering biståndannatav
underlättar dessutom andra preciseringar i lagregleringen,

i fråga i vilka fall ekonomisk behovsprövningt.ex. börom
ske.
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kategorier insatser männi-skallDe motav som anges svara
förtydligandeskors grundläggande behov. Förslaget är ett av

enligt socialtjänstlagens förarbeten avsågs ingå ivad som
livsföring i övrigt.begreppet

föreslår vi följandebakgrund vadMot sagtssom ovanav
insatserkategorier av

hemtjänst
färdtjänst

särskilda fallboendei
för barn fysiska, psykiska eller andrabarnomsorg4. avsom

särskilt i sin utveckling 15 förstaskäl behöver stöd § stycket
särskilda falleller i andraSoL

personligt stöd

behandling inte hälso- och sjukvård enligtvård och ärsom
sjukvårdslagen 1982763hälso- och

ekonomiskt bistånd inte försörjningsstöd eller7. som avser
ändamål 1-6sådana under punkternasom anges ovan.
varje angiven kategori finns för flexiblaInom utrymme

lösningar. det följande på vilka insatserexempelI ges som
hänföras till olika kategorier.kan

hemtjänst
Hemtjänstens målgrupper successivt utvidgats ochhar om-

både fysis-fattar idag äldre och medpersoner yngre personer
psykiska ocheller sociala funktionshinder. vissa situa-ka, I

tioner barnfamiljer hjälp hemtjänsten.kan även genom
Innehållet i verksamheten varierar från praktisk hjälp till
omvårdnad dygnet med inslag olika rehabiliterings-runt av

aktiveringsinsatser.och

färdtjänst
Handikapputredningen i sitt slutbetänkandehar SOU

199252 samhälle för alla uttalat sig för principmodellEtt en
innebär fárdtjänstresor och andra samhällsbetaldaattsom

på Inriktningen färdtjänstsamordnas länsplanet. är attresor
både organisatoriskt och ekonomiskt skall delutgöra en av av
kollektivtrafiken. Enligt Handikapputredningen skulle en
samordning tillbl.a. leda anpassningen de kollektivaatt av
färdmedlen påskyndas. Utredningens slutbetänkande remiss-

förbehandlas närvarande.
Vi Handikapputredningensdelar uppfattning finnsdetatt
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starka skäl åstadkomma samordning mellan bl.a. kol-att en
lektivtrafik och färdtjänst. I situation färdtjänstendären

integreradutgör del kollektivtrafiken det naturligten av vore
färdtjänsten reglerades i trañklagstiftningen. avvaktan påatt I
sådan utveckling bör dock till färdtjänst,rätten på det sätten

vi föreslagit, iregleras socialtjänstlagen.nu
Färdtjänst betraktas idag serviceinsats i kommuner-som en

och i allmänhetprövas kommunens regler. denImotna egna
första utredningsfasen i allmänhet integörs någon ekonomisk
behovsprövning. beslutEtt avslag på ansökanom en om
färdtjänst enligt kommunens regler intekan överklagasegna
till förvaltningsdomstol.

Färdtjänst kan också bistånd. börDetta iutges som anges
lagen. Vår avsikt dock inteär de rutiner tillämpasatt som nu
skall ändras i grunden. färdtjänstAll skall givetvis inte prö-

bistånd. Om den enskilde så begär kommunenärvas som
skyldig denpröva enskildes ansökan enligt bestämmelser-att

för biståndsrätten. till biståndRätt i form färdtjänstna av
föreligger dock endast behovet inte kan tillgodoses påom

sätt.annat

boende särskilda falli
Inriktningen bostads- och socialpolitiken för äldre församtav

funktionshindermed eller med psykiska eller socialapersoner
handikapp förstärka möjligheternaär till boende föratt eget
dessa Vissa människor måste emellertid kunnagrupper.
erbjudas andra boendeformer för kunna få sina grundläg-att
gande behov trygghet, service och omvårdnad tillgodo-av
sedda.

äldre människorFör med behov särskilt stöd har kom-av
enligt 20 § andra stycket socialtjänstlagen sär-ettmunerna

skilt angivet för inrätta särskilda boendeformer förattansvar
service och omvårdnad. Till de särskilda boendeformema för

höräldre bl.a servicehus, ålderdomshem, gruppboende samt
sjukhemde eller motsvarande förts till kommuner-översom

Ädelreformen.i samband medna
Kommunemaär sedan den l januari 1992 även skyldiga att

inrätta bostäder med särskild service för människor som av
fysiska, psykiska eller andra skäl betydandemöter svårig-

i sinheter livsföring. Bestämmelser detta finns i 21 §om
tredje stycket. Lagregeln i första hand siktetar yngre
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nedsättningellerpå grund handikapp annanavpersoner som
i ordinärtmöjlighet bofunktionsförmågan inte har attav

för199091 14propositionen AnsvaretEnligtboende. ser-
skallhandikappade 147och s.vice vård till äldreoch m.m.

socialaerbjuda den enskilde deni första handsocialnämnden
ordinarie bostad.i hansservice behövsmedicinskaoch som

medskall kunna boenskilde vid behov störredenFör att
inrätta bostä-personal dygnet skall kommunennärhet till runt

särskild service.der med
föreslagna lagenomfattas denVuxna omavpersoner som

enligtfunktionshindrade LSS harservice till vissastöd och
särskild service förmedtill bostad9 i lagförslaget§ rätt

förbostad vuxna. Avsärskilt anpassadeller annanvuxna
framgår bostad med199293 l59s. 83 ffförslaget prop. att

Huvudfor-utformas på olikaservice kunna sätt.särskild skall
gruppbostad.servicebostad ochbostad,skall vara egenmema

inrätta bostäderskyldighet enligt förslagetKommunens att
deemellertid inte barasärskild service gällermed personer

socialtjänstlagen framgår21omfattas LSS. Av § attavsom
särskild service tillinrätta medskall bostäderkommunen

psykiska eller andra skälföljd fysiska,människor tillsom av
boende.kursivering sådantvår behöver ett

ingår bl.a. psykiskt stördasistnämndadeI perso-grupperna
på institution behöverefter långvarigt boendeettner, som

andra ochi för levaservice stöd boendet kunnaoch att som
psykisktockså gällai samhällets gemenskap. kandelta Det

i boendetstödinsatser detsocialtjänstensstörda, där egna
enskildesför avhjälpa denvisat sig otillräckliga attvara

livsföring.svårigheter i hans

psykiskaingår också människor med stör-dennaI grupp
framgångsrikt rehabiliterats inom hälso- ochningar, som

övergångsperiod därefter be-sjukvården och undersom en
någonträningslägenhet eller i formihöver stöd t.ex. aven

anknytning till gruppboende.satellitboende med t.ex. ett
syftar också påi 21 socialtjänstlagenBestämmelserna §

missbrukare, framför allt de äldre, kanvissa somavgrupper
inackorderings-någon form skyddat boende,behöva t.ex.av

gruppboende.hem eller
i särskilda fall gäller för hemlösatill boende ävenRätten

blivittillfällig logi förmed behov eller personer somav
möjligheter själva ordna tillfälligvräkta och saknar attsom
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logi. kan ocksåDet gälla bostäder med s.k. sociala kontrakt
eller formerandra tillfälliga eller bostäderpermanentaav

förmedlas socialtjänsten.som genom
Vi vill emellertid särskilt framhålla avsikten med be-att

stämmelserna ekonomiskt stöd under tillrätten bi-om annat
stånd inte socialtjänstenär skall elleratt ersätta bo-överta
stadsförmedlingarnas roll. enskildesDen till ekonomiskträtt
bistånd de angivits och kommu-avser grupper som ovan som

framför allt enligt bestämmelserna i 20 och 21 §§ harnen ett
särskilt för.ansvar

barnomsorg särskildai fall
tillRätt barnomsorg föreligger endast i vissa fall. Så har
ö-åringama tillrätt plats inom deltidsförskolan.t.ex. Rege-

ringen har i budgetpropositionen 1992932100 aviserat en
lagreglering för barnomsorgen.ny

Värt förslag syftar inte till utvidga till barnom-rättenatt
till bekräfta den praxis tillämpasutan att i landetsorg som

detnär gäller bistånd i form barnomsorg. Som tidigareav
framgått i detta kapitel inträder tillrätten bistånd endast i
särskilda fall. gällerDet bam iär behov särskilt stödsom av
och enligt 15 § skall anvisas plats inom barnomsorgen.som
Biståndsrätten i övrigt gäller s.k. sociala förturer eller förtur
till plats i barnomsorgen ekonomiska skäl.av

Om den enskilde ansöker s.k. ekonomisk förtur tillom
plats i barnomsorgen får hans ekonomiska förhållanden be-
aktas vid biståndsprövningen. Frågan ekonomisk behovs-om
prövning tillrätten bistånd behandlas i kapitel 10.annatav

Med tillägget i särskilda fall vill vi markera tillrättenatt
barnomsorg inte gäller generellt endast i de fallutan som nu
redovisats.

.

personligt stöd
Till denna kategori hänförs bistånd i form kontaktper-av
sonkontaktfamilj och stödfamilj. dessa insatserI ingår ock-
så de kontrakt och arbetsplaner upprättas mellan densom
enskilde och socialsekreteraren och går vanligutöversom en
rådgivning. Som exempel andra insatser kan nämnas per-
sonligt stöd behövs under barnets vistelse i förskola ellersom
skola. ingårHär också personligt stöd till barn vid s.k. över-

Ävenvakat umgänge. ledsagarservice till äldre och till perso-
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till ingår.förslaget LSSomfattasinte avner som

sjukvårdhålso- ochbehandlingoch intevård årsom
1982763och sjukvårdslagenhålso-enligt

i former,all den vårdkategori hör öppnaTill denna som ges
för vård eller boende ocheller i hemfamiljehemi som avser

Vi i lagtextenmissbrukare.ellerungdomarbarn, angervuxna
sjukvårdsinsat-omfattar ochbistånd inte hälso-tillrättenatt

vitillägget vill markeramening. Med det föreslagnavidiser
sjukvården.för hälso- och Kommunenlandstingets ansvar

i vissa fallemellertid i kraft detkan yttersta ansvaret-av-
sjukvärdsinsatser.vissatillfälligt för Iskyldig att svaravara

föreliggaskyldighet skallsituationer sådanvilka ut-ansesen
kapiteli 4.vecklas närmare

försörjningsstöd ellerekonomiskt bistånd intesom avser
1-6under punkternaändamålsådana som anges

bistånd tillekonomisktkategori insatser hörTill denna av
ingår i försörjnings-tillfällig intekaraktärbehov somav mer
i kapitel ochtill precisering 7enligt vårt förslagstödet som

beskrivnatill deekonomiskt stödinte heller ovan so-avser
ciala tjänsterna.

ekonomiska biståndsinsatser kallaskategori olikaDenna av
ekonomiskt bistånd.annat

ekonomiskt biståndrättspraxis har kunnatgällandeEnligt
anskaffningolika kostnader förmångfaldutgå till t.ex aven

olikainventarier, reparationer i hemmet,möbler och resor av
omfattandealtemativmedicinsk behandling,flyttning,slag,

för vissa insatser itelefonabonnemang, skulder ochtandvård,
syfte för begravning.rehabiliterandeförebyggande eller samt

tillfal-på rättsfallredovisats exempelharOvan avsettsom
från kommunalt håll ibland harhjälpbehov ochliga an-som

för kom-alltför långtgående kostnadsansvarmedföra ettsetts
redovisning ned-dennabakgrund övervägsMot avmunerna.

insatser, fortsättnings-på olika kategorierexempel av soman
ekonomiskt bistånd.omfattas tillvis bör rätten annatav

Flyttkostnader

avgörande be-bistånd till flyttkostnader kan haEkonomiskt
självständigtenskildes möjligheter levaför dentydelse ettatt
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liv. kan handla flyttning för försörjaDet kunna sigattom
också flyttning sociala skäl för komma när-att t.ex.men av
anhöriga.mare
den enskilde inte kan bekosta flyttningNär sättannat en

rimligtvi det enskildeden bistånd skallattanser genom
tillförsäkras denna hjälp.

Skulder

Bistånd till bör enligt vårskulder mening restriktivt.prövas
inte meningenkan kommunerna åläggasDet skallatt ettvara

förgenerellt enskildas skuldsituation. skulder förMenansvar
boendet hyresskulder, räntekostnader för bostadslån, av--
gifter för bostadsrätt måste handläggas utifrån andra be--
dömningsgrunderän övriga skulder.

vissa situationer kan detI dock motiverat bi-attvara ge
stånd till skulder för avhjälpa orimlig livssituationt.ex. att en
för familjer eller enskilda lever under stark psykisksom

Socialtjänstens samverkan med banker, kronofogde-press.
myndigheter, kontoföretag, eventuella arbetsgivare m.fl. i
syfte enskilda stöd och hjälp reglera skulder kan iatt attge
sådana fall behöva kompletteras med ekonomiskt bistånd.
Detta kan nödvändigt för de vuxnai fa-t.ex. attvara ge en
milj möjlighet sig personliga kriser dels föratt attresa ur
inte barnens behov socialäventyra trygghet omvård-ochav
nad, dels för öka de framtida möjlighet tillatt vuxnas egen
försörjning.

I detta sammanhang vill vi betona socialnämndens ansvar
den enskilde detför gäller hyresskulder förfallnanär eller

för bostadslån.räntekostnader allvarliga socialaDe konse-
vräkning medförakvenser kan bör särskilt beaktas.som en

gäller framför förallt barnfamiljerDetta också för andramen
psykisktbl.a. missbrukarestörda, eller omsorgsta-grupper,

inte ovanligt människorDet är med oreglerade hy-attgare.
resskulder har svårigheter erhålla bostad bådestora att en ny
i den kommunen ioch andra kommuner. situa-Dennaegna
tion kan för familj eller enskild allvarligt försvåraen en
möjligheterna till social rehabilitering och möjligheten att
leva självständigt liv.ett

Vi vill också särskilt betona socialtjänstens för deansvar
hemlösa. tillhörDenna ofta de i vårtmest utsattagrupp sam-

9 13-0187
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Många inte sällan oreglerade hyresskul-hälle. dessa harav
oftast förenatmänniskor det medder. dessaFör är stora

fåsvårigheter bistånd från socialtjänsten bostadatt utan en
enskildebostadsmarknaden. den bedöms kun-den öppna När

tidigare hyresskul-boende grundklara egetett avna men
inte skaffa hyreslägenhet bör kommunender själv kan en

bistånd tillhandahålla bostad.genom
bostadsförmedlingamavissa kommuner har de kommunalaI

få framför allt för deVilka konsekvenser detta kanlagts ner.
imänniskor har oreglerade hyresskulder ärgrupper av som

överblicka. medföra ökade kravsvårt kan bl.a.dag Dettaatt
utifrån bestämmelsernapå socialnämnden ansvarstagandeom

framhållitskommunens Somyttersta ansvar. ovan anserom
vi inte socialnämnden ha generell skyldighetdock böratt en

tillhandahålla enskilda. skyldighet börbostäder Dennaatt
beskrivits till sådanabegränsas till de ochgrupper som ovan

framförsituationer då det kan socialt motiverat, alltanses ur
rehabiliteringsperspektiv.ett

Hemutrustning

hemutrustning insats, enligt social-Bistånd till är en som
tjänstpropositionen 202 till social-hör den standards. som
bidraget skall garantera.

beståEnligt vår mening bör nuvarande praxis det gällernär
bistånd till grundutrustning behövs för hemden att ettsom

fungera. framför nytillkomna behov,skall gäller alltDetta
sjukhus, krimi-bl.a. för vistats på psykiatrisktpersoner som

nalvårdsanstalt eller behandlingshem och helt saknarsom
hemutrustning. det gäller behov hemutrustning iNär sam-av

vårdnaden överflyt-band med skilsmässa eller barnnär ettav
från föräldern till bör hemutrustningden den andratas ena

omfattas till bistånd.kunna reglerna rättenav om
hemutrustning enligt vårBehov kompletterande börav

prövningenmening restriktivt. bör det aktuella be-prövas I
hovet den enskildes personliga förhållanden ochvägas mot
framtida försörjningsmöjligheter liksom den tid, densom
enskilde varit beroende bistånd till sin försörjning. En-av
skilda under längre tid varit beroende bistånd tillsom en av
sin försörjning period vanligtvis möj-har under denna saknat
ligheter nödvändig sinkomplettering hemutrust-göraatt av
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ning. det vår meningDäremot är kompletterande hemut-att
rustning till enskilda under begränsad period varitsom en
beroende bistånd till sin försörjning bör endast undan-av ges
tagsvis.

Kostnader för reparationer vissoch förnyelse framförav
husgerådallt eller liknande på grund förslitningnormalav

omfattas tidigare framgått försörjningsstödet.som av

Resor

socialtjånstpropositionenAv 202 framgårs. denatt som
behöver miljöombyte inteoch kan få detta inom kommunens
hem dylikteller bör kunna bidrag till vistelse för vila och
rekreation i andra lämpliga former.

Enligt rättspraxis har i vissa fall och rekreations-semester-
ingå i till bistånd.rättenansettsresor

Enligt vår mening bör dock bistånd till vissa typer av resor
restriktivt.prövas börDetta gälla sådana rekreations- och

går vad mångautöver människor i vårtsemesterresor, som
land sällan eller aldrig har möjlighet kosta på sig. Biståndatt
till långväga till tidigare hemland, dent.ex. ettresor som
enskilde tillfälligt önskar besöka, bör enligt vår mening en-
dast undantagsvis komma i fråga.

Däremot vi bistånd till vissa andra böratt prö-anser resor
utifrån andra kriterier. gällerDetta bl.a. be-vas resor som

hövs för kunna tillgodose barns tillatt rätt medumgängeett
den förälder bosattär vårdnadshavareEnort.som annan
kan också behöva tillfälligt ekonomiskt stöd för hämtaatt

barnhem kvarhållits eller kidnappats denett andresom av
Vidföräldern. prövning till biståndrätten i samband medav

för kunna vårdnadutöva eller umgänge detatt ärresor an-
geläget barnets behov och tillrätt bådaumgänge medatt av
föräldrarna beaktas.

det gäller förNär bam skall kunna umgås medatt ettresor
föräldrarnabåda kan sådan situation föreligga, atten um-

gängesföräldem ibor land. sådana fallI möjlig-ärett annat
förheterna barnet få umgås med denna förälder förenatatt

med kostnader.stora
Barns behov med båda föräldrarnaumgänge påverkasav

emellertid inte avståndet mellan föräldrarna. männi-Förav
skor med relativt goda inkomstförhållanden innebär sådanen
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ibland till ochvanligtvis uppoffringar, medsituation stora
till Vitillgodose barnetsför kunna rätt umgänge.hinder att

rimligt samhällets kostnadsan-därför knappastfinner det att
i skall obegränsat.för samband med umgänge varasvar resor

för långväga och dyrbara utlandsresorBistånd till kostnader
enligt vårkanmöjliggöra regelbundet umgängeför ettatt

skälig levnadsnivå. Endastingå imening knappast anses
sådanautgå till kostnader.bistånd kunnaundantagsvis bör

levnadsnivåni sammanhang bör kunnaskäliga dettaDen vara
ordinära inkomster kanvad föräldrar medjämförbar med

klara av.
beskrivitsbistånd till i fall härprövningVid somav resor

fall bedömningemellertid i varje enskiltmäste görasen
vårdnadshavareindividuella förhållandena.utifrån de Barnets

tillgodose6 15enligt föräldrabalken kap §har ett attansvar
inteförälder harmedbarnets behov umgänge somenav

vårdnaden.

prövningen sammanvägningindividuella börVid den en
och vård-första hand barnets behovi umgängegöras avav

för för tillgodo-förutsättningarnadshavarens attatt ta ansvar
förockså skäliga kostnader ochbehovbarnets men avse

frekvensen umgängesresoma.av
mening också utgå för andraBistånd enligt vår kunnabör

gälla barnsgäller barn. kanDet ettt.ex.typer av resor som
syfteeller skolresa i motverkadeltagande i lägerskola att att
jämnåriga.utanför gemenskapen medbarnet ställs

för möjliggöraockså kunna utgåBistånd till bör attresor
vid anhörigs dödsbäddenskildeför den näranärvaraatt en

familjehögtider.begravning eller ieller

Övervakat umgänge

föräldrarnabarns med bådafråga rör umgängeEn somannan
till kommitténskrivelse hars.k. övervakat umgänge. Iär en

tagitsfrågadenna upp.
skrivelse framgår efter beslut i allmän dom-nämndaAv att

den aktuella domen övervakatstol överlämnas umgängeom
till 20socialtjänsten. beslut kan innebäratill Domstolens upp

två gånger månad,timmars övervakat helgumgänge per per
socialtjänsten innebär icke oansenlig utgift medvilket för en

på sträcker sigtanke uppdraget även över natt.att
förekommer, enligt inkomna skrivelsen, social-denDet att
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tjänsten inte sällan beviljar bistånd till betydligt färre tim-
övervakat umgänge vad domen föreskriver.än Dettamars

kan vårdnadshavaren uppfattas positivt. Umgänges-av som
föräldern kan däremot uppfatta detta rättsövergrepp.ettsom
Umgängesföräldem kan inte överklaga det aktuella bistånds-
beslutet, i förhållandeprövats till vårdnadshavaren.som

stårDet naturligtvis umgängesföräldem fritt söka bi-att
stånd i sin kommun för bekosta ersättning till denattegen

skall övervaka umgänget. Umgängesföräldemperson, som
avstår emellertid vanligtvis från detta då biståndet prövas mot
hans ekonomi. Umgängesföräldem har ofta inget intres-eget

övervakat umgänge önskar träffa barnet påutan tuse av man
hand.

Enligt 12 § socialtjänstlagen skall socialnämndeni sin om-
barn och ungdom tillgodose det särskilda behovsorg om av

stöd och hjälp, kan föreligga sedan tvist vårdnadsom en om
eller har avgjortsumgänge domstol. Denna skyldighetav en
kan enligt vår mening bl.a. innebära socialnämndenatt ge-

övervaka umgänge mellan barnet och umgängesföräl-attnom
dem fullgör sin skyldighet enligt 12 femte§ stycket.

Ärenden rör övervakat ofta kompliceradeumgänge ärsom
och konfliktfyllda. Domstolens beslut föregås vanligtvis av
samråd med socialtjänsten. Detta samråd klarar i de flesta
fall rådande komplikationer beträffande kommunensut roll i
det övervakade umgänget. de fallI där socialtjänsten inte
klargjort sitt ansvarstagande för det övervakade umgänget

vi bistånd till övervakat skallumgänge enligtatt prövasanser
6 § punkt dvs bistånd i form personligt tillstödc som av
barnet. form biståndDenna utesluter ekonomisk behovs-av
prövning, vilket framgår nedan.

Alternativa medicinska behandlingsformer

Vi inte altemativmedicinska behandlingsformer,attanser
bl.a. akupunktur, fortsättningsvis bör ingå i skälig levnadsni-
vå. del dessaEn behandlingsformer ocksåär förbjudnaav
enligt lagen 1960409 förbud i vissa fall verksam-motom

påhet hälso- sjukvårdensoch område.
Även den aktuella behandlingsformen tillåtenärom anser

vi inte det socialtjänstensär skyldighet bekostaatt altema-att
tivmedicinska behandlingar. enskildesDen behov värd ochav
behandling utöver vad ingår i socialtjänstens börsom ansvar
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till-den samhälletmening tillgodosesenligt vår genom av
enligt hälso- och sjuk-hälso- och sjukvårdenhandahållna

1982763.vårdslagen

Begravningskostnader

fort-enligt vår meningBegravningskostnader bör även
till bistånd. skallomfattas prö-sättningsvis rätten Dennaav

situation. gällerekonomiska Undantagutifrån dödsboetsvas
bistånd tilldå be-för minderåriga behovetbegravning av

i förhållande till vårdnadshavares ekono-gravning bör prövas
värdig be-i sådan omfattningskallmi. Bistånd attutges en
traditionerallmänt vedertagnagravning med beaktande av

genomföras.kan
anhöriga för del kunnabörtidigare nämntsSom er-egen

för deltaockså till sorgkläderbistånd tillhålla attresor men
begravning.i

Tandvård

levnadsnivå måstetillförsäkras skäligskallFör att en person
Bistånd tillakut tandvård tillgodoses.vanligtvis behovet av

enligt vårt förslag tilltandvård ingår i försörjningsstödetakut
i kapitelprecisering

omfattande tandsaneringbistånd till harFrågan merom
RÅ 1989 ref 24 ingå iframgår rättsfallet ansettsavsom

levnadsnivå.skälig
bl.a. utifrån detframförts kommunerna-Kritik har mot att

förålagts kostnadsansvarrefererade rättsfallet ävenovan -
tandsaneringar.dyrbaramycket

insättandetomfattande tandvård,Behovet t.ex. avmerav
fallför enskilde i vissa avgörandekan denproteser, vara av

skälig levnadsnivå.för skall tillförsäkrasbetydelse hanatt
gånger hinder fördåligt tandstatus kan mångaEtt ettvara

försörja sig och levaenskildes möjligheter kunnaden att att
självständigt liv.ett

bistånd till sintillfälligt blir beroendeenskildaFör avsom
enligt vår mening knappast samhäl-försörjning kan det vara

omfattandedenna begränsade tid bekostalets underattansvar
tandsaneringar.

enskilda under längre tid beroendeärFör av sam-som en
för sin försörjning eller lever ekono-hällets stöd som en
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misk nivå motsvarande nivån för försörjningsstödet kan det
emellertid svårt på sätt biståndänatt annatvara genom er-
hålla omfattande tandvård. sådana situationerI bör enligt vår
mening tandsanering omfattas tillrätten bistånd.av

särskild fråga iEn detta sammanhang käkbensförank-är om
inplantatrade skall ingå i till bistånd.rätten Sådanaanses

inplantat medför vanligtvis väsentligt högre kostnader än mer
traditionella metoder för tandvård.

Som tidigare framgått vi sådana hjälpbehovattanser som
människor med ordinära inkomster vanligtvis inte har möjlig-
het kosta på sig inte heller bör ingå i till bistånd.att rätten

bör enligt vårDetta mening också gälla sådan dyrbar tand-
vård folk i allmänhet inte har möjligheter kostaattsom
sig.

När det gäller käkbensförankradeinplantat kan det emeller-
tid i vissa fall medicinska skäl motiverat med dennaav vara
form tandvård, vid käkbensförändringar omöj-t.ex.av som
liggör användandet vanliga sådanaNär skälproteser.av
föreligger bör enligt vår mening bistånd kunna utgå tilläven
denna form dyrbar tandvård behovet inte kan tillgodo-av om

på sätt.annatses

Bistånd till insatser förebyggande och rehabiliterandeav
karaktär

Allt bistånd skall på sådant detutges sätt stärker denett att
enskildes förmåga leva självständigt liv.att Insatserett av
vård- och behandlingskaraktär har specifikt syftet rehabili-att

och förebygga framtida hjälpbehov.tera ett
ekonomiskt biståndAnnat bör i vissa fall kunna utges om

syftet med insatsen särskildär betydelse för den enskildesav
möjligheter till rehabilitering. insatserDessa skall självfallet

i varje enskiltprövas ärende utifrån helhetsperspektivett
enskildesden förhållanden. Ett exempel sådan insatsen

RÅkan den iomnämns rättsfallet 1988 ref 99.vara som

Sammanfattande kommentar

Ovanstående redovisning insatskategorier exempelärav
sådana kostnader, människori olika livssituationer kansom
behöva samhällets insatser för klara.att

Vi vill särskilt framhålla bistånd till sådana insatseratt som
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ordinära inkomster sällan har ekono-människor medde flesta
restriktivtpå sig ochmöjligheter kosta bör prövasmiska att

bistånd tillundantagsvis. gäller bl.a.utgå endast Detta resor
rekreation ochenskildes behovför tillgodose denatt av se-

hälsohemsvistelser. gällerinklusive ävenDetsammamester
hindrar billigaremedicinska skål intetandvård därdyrbar att

enskildestillgodoser den be-traditionella metoderoch mer
hov.

behandlingar vialtemativmedicinskagällerdetNär anser
till bistånd.skall omfattasinte längre rättendessaatt av

för tillgodose barns behovviövrigtI att att avresoranser
ingå till bistånd liksomskall kunna i rättenumgänge resor

familjehögtider.anhörigs begravning ellerför idelta näraatt
vidlångväga utlandsresor bör dengäller och dyrbaradetNär

prövningen biståndsbehovetindividuella göras en samman-av
vård-och tillvägning barnets behov rätt umgänge samtavav

förutsättningar förnadshavarens umgängeattatt ta ansvar
frekvensenstånd kostnaderna för ochtillkommer samt avav

resorna.
för flyttning,vi bistånd till kostnader bl.a.övrigtI attanser

vissa bl.a. för deltahemutrustning grundkaraktär, attav resor
framför sådanabegravning, vissa skulder allti anhörigs -

begravningskostnader fort-boende ävensamtsom avser -
omfattas till bistånd.sättningsvis bör kunna rättenav

utökade möjlig-frågan eventuelltkapitel ll övervägsI om
bistånd. fråga vi iåterkräva utgivetheter En taratt som upp

biståndsinsatservissa dedetta sammanhang är somom av
återbetal-med villkorbehandlats skulle kunna utges omovan

ningsskyldighet.

8.6.2 precisering omfattning ellerFrågan om av
nivå för biståndannat

omfattning nivå vad gällerprecisering ellerEn annatav
enligt vår mening utgå från andra förutsätt-bistånd måste

precisering försörjnings-det gällerningar och krav än när av
försörjnings-förslag till precisering tillstödet. Vårt rättenav

fram-enhetlighet mellan kommunernastöd innebär störreen
för vadför i form i lagen angiven nedreallt gränsav en

biståndskyldiga skullekommunerna år Föratt utge. annat
i lagstiftningenförenat med svårigheterdet attstoravara
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försöka kvantiñera omfattning eller nivå i formange av en
rikslikare.

det fråganNär gäller vilken nivå med be-om som avses
skälig levnadsnivå för bistånd har vi ingåen-greppet annat

de diskuterat denna fråga. Utgångspunkten härvid har varit
vilken betydelse begreppet skälig levnadsnivå kan haantas
för ambitionsnivåer och kvalitet i de insatser, omfattassom

till bistånd.rättenav
Avsikten med vår precisering till biståndrätten ärannatav

tidigare dennämnts nuvarande biståndsrätten dockattsom -
vissamed angivna modifieringar skall bestå. Dettaovan -

också nivångäller på biståndsinsatsema. Om skälig levnads-
nivå medersätts begrepp skulle detta sannolikt inne-ett nytt
bära tolkningsproblem uppstår.att nya

Vi föreslår därför begreppet skälig levnadsnivå kvar-att
står i biståndsparagrafen. Begreppet möjlighet till flexibi-ger
litet och anpassning till både den enskildes behov och sam-
hällsförändringar.

Behovet i lag precisera innebördeni begreppet skäligatt
levnadsnivå kvarstår emellertid. Som tidigare denämnts är
insatser ingår i bistånd sådan karaktärannat attsom av en en
generell nivå inte kan för dessa. Avsikten insat-är attanges

alltid skall till den enskildes individuellaserna anpassas
behov och förhållanden.

Begreppet skälig levnadsnivå får enligt vår mening sin
grundläggande betydelse portalparagrafens innehåll.genom
Målsättningen med alla verksamheter med stöd social-av
tjänstlagen skall främja människornas ekonomiskaattvara

socialaoch trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva
deltagandei samhållslivet.

Portalparagrafen betonar också respekten för den enskildes
självbeståmmanderätt och integritet. biståndEtt står isom
strid med den enskildes önskemål kan hans perspektivur
knappast uppfylla kravet på skälig levnadsnivå.anses

följande kapitel behandlas fråganI den enskildes själv-om
bestämmanderätt och frihet välja biståndsform.att
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9 enskildes självbestämmande-Den
och valfriheträtt

Vårt förslag

Vid tillgång till likvärdiga alternativa biståndsinsatser
får det billigare alternativet väljas under förutsättning

denna insats på lämpligt tillgodoser denatt sättett
enskildes behov bistånd.av

Principen den enskildes självbestämmanderätt börom
begränsas det gäller vårdnär och behandling densom
enskilde påbörjat eller genomfört innan kommunen
avgjort ärendet. fårKommunen i sådana fall vägra utge
bistånd.

socialtjänstmålI bör liksom hittills den ordningen
gälla domstolarna vid bifall till besvären inte endastatt
beslutar till biståndrätten också biståndetsutanom om
utformning.

9.1 Inledning

särskild fråga för kommitténEn behandla enligt direkti-äratt
dir. l99l50i vad mån förvaltningsdomstol skall haven en

möjlighet föreskriva inte bara bistånd skall elleratt om ges
biståndethuräven skall utformat. Ibland kan härutan vara

enskildesden vilja komma i konflikt med kommunernas
möjligheter önskat bistånd. Ett exempel sådanatt ge en
situation den enskildeär när har önskemål viss institu-om en
tionsbehandling medan kommunen sig kunna erbjudaanser
likvärdig behandling till lägre kostnad på institu-en en annan
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föredragande statsrådet kan detdet dåvarandetion. Enligt
åläggs kostnader förtillfredsställande kommuneninte attvara

påverkainstitutionsbehandling möjlighet dennautan att var
vård skall ges.

Lagregleringen9.2

socialtjänstlagen skall socialtjänstens verksamhetEnligt l §
självbestämmanderespekt för människornas ochpåbygga

socialnämndens insatser för denEnligt 9 skallintegritet. §
utformas och genomföras tillsammans med honom.enskilde

208 fi behandlas särskiltsocialtjänstpropositionen s.I
självbestämmande-frivillighet och den enskildesfrågan om

propositionen framgår enskilde självdet denärrätt. Av att
viss socialhan skall erbjudandeavgör ta emot om enomsom

slutligen måsteinte. detta följer dettjänst eller Av att vara
finns flerasjälv också valet då det altema-klienten görsom

emellertid för tillsam-tiv. Socialtjänsten har attett ansvar
handlingsaltema-enskilde söka klara vilkamed den utmans

vilket livsinnehåll kan tänkas dentiv finns och dessa gesom
enskilde.

propositionen framgår vidare socialtjänsten harAv att an-
försöka skapa insikt,för vid behovatt argumentera,svar

aktivt påverka enskilde. relationställa krav och den Denna
medmänskligapåminner mycket andra kontakter därom en

andres väl förelig-ömsesidig respekt omtanke densamt om
Skillnaden ligger emellertid i socialarbetaren harattger.

nödvändig och relationen gälleryrkeskunskap attsom resurs
behandlingssituation.en

socialtjänstpropositionen 185 framgår vidare dens.Av att
någon ovillkorlig till vissenskilde inte har bestämdrätt en

till stöd hjälp från socialnämndeninsats. ochRätten avser
insatser sådana tillgodoseinte andra bedöms kunnaän som

den enskildes behov på lämpligt Vid valet lämpligsätt.ett av
åtgärd till vilka alternativamåste hänsyn tas resurser som
finns tillgå i kommunen.att

Frågan avvägning mellan olika och intressen harbehovom
Regeringsrätten i mål, framförantal allt har deprövats ettav

behandlingsinstitutiongällt missbrukares väljarätt att men
också funktionshindrades val boendeform. bakgrundSomav
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till våra överväganden redovisas några exempel sådana
rättsfall.

9.3 Rättspraxis

RÅ85 267 fråganI prövades narkotikamissbrukareom en
kunde få bistånd enligt 6 socialtjänstlagen§ på det enskilda

behandlingshem, han önskat i förstället vård på ettsom
behandlingshem.kommunalt

missbrukat narkotikai drygt års tidMannen, 15 hadesom
varit omhändertagen enligt och vårdats på olika be-LVM

handlingshem, dock resultat. biståndansökte tillHanutan om
vårdkostnader på privat behandlingshem.ett

Socialnämnden framställningenavslog med motiveringen att
behov vård bättre kunde tillgodoses kom-ettmannens av

munalt behandlingshem. Vården vid det privata behandlings-
hemmet ansågs också för dyr.vara

Regeringsrätten hänvisade till socialtjänstpropositionen
185,s. 209, 210 528.och Vad i förarbetenasagtssom an-

sågs Regeringsrätten innebära vid valet behandlings-attav av
form sammanvägning måste olika omständighetergörasen av
såsom vårdanstaltens lämplighet, kostnaderna för vården i
jämförelse med andra alternativ den enskildes önskemålsamt

vårdform.om
Vidare konstaterade Regeringsrätten det aktuella behand-att

lingshemmet fått tillstånd länsstyrelsen och godkäntsävenav
för 34 vistelsers.k. § kostnaderna vid behandlings-samt att
hemmet ansågs rimliga.som

riktatskritik från socialnämndenTrots det aktuellaatt mot
behandlingshemmet ansåg Regeringsrätten vården inteatt
kunde ha sådana brister den inte skulle godtag-attanses vara

Påbar. grund härav och med tanke situationden som
befann sig i torde intedet möjligt beredaattmannen vara

meningsfull vårdhonom beakta hans önskemål.utan att egna
Regeringsrätten beslöt därför han skulle vård vid detatt
aktuella behandlingshemmet.

RÅ 1991 ref 97 gällde begärt bistånd i formen person som
vård på behandlingshem socialnämndenmedan erbjuditav

biståndhonom i form öppenvård.av
frågai 65 årMannen och hade missbrukat alkoholvar

långunder tid. hade under de sista åtta årenHan påbörjat 14



enskildes självbestämmanderdtt270 och valfrihetDen SOU 119330

behandlingar. Socialnämnden avslog framställningmannens
vård på behandlingshem med motiveringen han kundeattom

få sitt hjälp tillgodosettbehov öppenvård och attav genom
tidigare institutionsvistelser varit resultatlösa.

Regeringsrätten hänvisade till uttalanden i proposi-samma
tionen i ovanstående mål och menade den enskildesattsom
inställning till biståndsform skall tillmätas väsentlig och i
vissa situationer avgörande betydelse. Samtidigt måste dock

till,hänsyn den begärda vårdinsatsenutöver lämp-ärtas att
lig, den rimlig med hänsyn till kommunensäratt resurser.

jämförelseVid mellan de båda vårdaltemativen kundeen
enligt Regeringsrätten inget dem i för sigochav anses vara

enlighetolämpligt. med tidigare praxis bordeI den enskildes
önskemål principi avgörande. Undantag kunde visserli-vara

utredningen visattänkas den insats, föreslåsattgen om som
inteden enskilde ändamålsenlig för avhjälpa vårdbe-är attav

hovet eller den nämnden föreslagna åtgärden äratt av mer
ägnad leda till varaktiga resultat. kunde inteDettaatt anses

fallet i det aktuella målet varför Regeringsrätten ansågvara
socialnämnden borde ha lämnat bistånd i formdenatt som

begärt.mannen
RÅ 1986 ref 175 prövades fråganI funktions-gravtom en

hindrad 25-årig kvinna kunde få bistånd enligt 6 social-§
tjänstlagen för tillsyn i sin gamla bostad i för vårdstället i en

bostad, där kostnaderna för vården lägre.annan var
Kvinnan fick i samband med praktiktjänstgöring lägenheten

och kök med kontrakt. hade underHontre egetom rum
praktiktiden landstingets och kommunens försorggenom
tillsyn Efterdygnet praktiktiden erhöll hon bistånd irunt.
form lägenhet i integrerat iboende kommunen. Iettav en
besvär yrkade hon bo kvar i sin gamla lägenhet medatt
dygnet-runt-tillsyn.

Socialnämnden beräknade årskostnaden för dygnet-runt-
service för kvinnan i det integrerade boendet till 250 000ca
kronor jämfört tillsynskostnademamed i den gamla lägen-

800 000heten kronor.ca
Regeringsrätten hänvisade till socialtjänstpropositionen där

det bl.a. sammanvägning måstesägs olikagörasatt en av
omständigheter såsom det önskade biståndets lämplighet och

förkostnaderna detta i jämförelse med andra alternativ och
den enskildes önskemål biståndsform. alternativDetom som
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självständigtkommunen erbjudit henne innebar boendeett
därtill dålikvärdigt med det hon redan hade. Med hänsyn och

för låta kvinnan bo kvar i sin lägenhet intekostnaderna att
förhållande erbjudnaansågs rimliga i till det alternativet

inte beviljas yrkat bistånd enligt 6 socialtjänst-kunde hon §

lagen.

9.4 inflytandeDomstolarnas kommuner-över
biståndsbeslutnas

framgår de redovisade rättsfallen har den enskildesSom av
haftönskemål viss biståndsinsats betydelseavgörandeom en

vid Regeringsrättens sammanvägning socialtjänstensav upp-
fattning lämplig insats och tillgängliga Somom resurser.
ytterligare utgångspunkt för våra fortsatta överväganden i

frågan enskildes självbestämmanderätt valfrihetden ochom
redovisar vi gällande regler för förvaltningsdomstolamas
prövning enskildas besvär beslut enligt 6överav

Enligt 73 socialtjänstlagen får socialnämndens§ beslut

överklagas hos länsrätten, nämnden har meddelat beslut iom
fråga bistånd enligt 6om

Av socialtjänstpropositionen s.469 ff. framgår det inteatt
förenligtkan med oöverstigliga svårigheter för besvärs-vara

myndigheten bedöma den enskildes förhållandennär äratt
sådana insatser från socialnämndens sida nödvändiga.äratt

först vilkaDet det gäller ställning till insatserär när taatt
skall vidtas till bistånd föreliggernär det kanrättensom som

uppkomma svårigheter. fråga måste från fallDenna prövas
fall.till

propositionen framgår vidare vid prövningdennaAv att
enskildesden behov demåste väga motman resurser som

kommunen. till biståndfinns inom sträcker sig såledesRätten
ocksåinte så långt den till viss bestämdrättenatt rymmer en

Nämnden alltid skyldiginsats. dock med tillgängligaär att
tillgodose enskildesden behov bistånd. Nämndenresurser av

aldrig underlåta bistånd i någon form.kan att ge
slutsats det framförs i propositionensagdaSom attav so-

cialnämndens beslut bör kunna överklagas såväl dennär
enskildes begäran bistånd har lämnats bifall närutanom som

till bistånd visserligen har föreliggarätt nämndenansetts men
beslutat insatshar den den enskilde haränom en annan som
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begärt. lägedetta skall besvärsmyndighetenI på sättsamma
nämnden såvälpröva de omständigheter åberopassom som

den enskilde dem nämnden. altema-Deav som som anges av
tiva möjligheterna tillgodose den enskildes behov böratt
beaktas vid domstolsprövningen. innebärDetta besvärs-att
myndigheten inte får fatta beslut uppenbart strider motsom
vad får rimligt och möjligt med hänsyn till kom-som anses

dettaI sammanhang betonas särskilt attmunens resurser.
nämnden dock aldrig kan underlåta den enskilde hjälpatt ge
i någon form den enskilde behöver nämndens insatser förom
sin försörjning och livsföring i övrigt.

socialtjänstpropositionenI framförss. 471 det bordeatt
möjligt för besvärsmyndigheten i sitt beslut ävenattvara
på vilket den enskildessätt behov skall tillgodoses.ange

Omständighetema kan emellertid sådana besvärsmyn-attvara
digheten återförvisabör ärendet till nämnden sedan den har
funnit till bistånd föreligger.rätt Många gånger kan detatt

lämplig ordning nämnden anvisningarnärmareattvara en ger
hur social hemhjälp skall genomföras. återförvis-Ent.ex.om

ning kan således på naturligt komplettera den besvärs-sättett
prövning, sker hos förvaltningsdomstol.som

framhålls dock i propositionenDet återförvisning inteatt
får bli regel. Om återförvisasärende besvärsmyndig-ett av
heten måste nämnden beakta de omständigheter harsom
utgjort grund för återförvisningen. Nämnden således bun-är
den domstolens ställningstagande i fråga tillrättenav om
bistånd liksom förskälen återförvisning. såledestordeDetav
inte kunna komma i fråga nämnden grunderatt samma

tidigare lämnar framställningen bistånd bifall.utansom om

jämförelseEn LSSmed prop. 199293159

Enligt förslaget till lag 199293l59prop. stöd ochom
service till vissa funktionhindrade har den enskilde med stöd

27 § rätt överklaga beslut insatser enligt 9 §att samtav om
beslut förhandsbesked insatser enligt 16 § lag.om om samma

specialmotiveringamaAv till 27 § 189 framgårLSS s. att
den enskilde överklagar avslagsbeslut avseende rättettom

till insats skall domstolen tillavgöra den begärdarättom
insatsen föreligger. sådanOm föreligger kanrätt domstolen
förplikta den ansvarige huvudmannen tillhandahålla insat-att
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eller visa målet åter till den ansvarige huvudmannen. Detsen
torde inte finnasnormalt anledning för domstolen vidatt
bifall gå in på utformningennärmare den avsedda stödin-av

ankommeri förstaDet hand i stället på vederbörandesatsen.
nämnd bestämma det innehålletnärmare i stödinsatsen.att

Lagrådet framhöll vid tillkomsten gällandeav nu omsorgs-
lag det emellertid kan falltänkas då den enskilde visser-att
ligen kommer i åtnjutande viss gällandegörav omsorg, men

innehållet i den lämnade inte fyller lagensatt kravomsorgen
hur sådan bör beskaffad. Om t.ex.en omsorg vara en

missnöjdär med viss stödinsats erbjuds ho-person en som
och önskar tillgång tilläven eller kvalificeradnom annan mer

hjälp måste han rimligen ha rätt domstolen få prövatatt av
det han erhåller uppfyller lagens krav eller lagenom om

förutsätter högre nivå på insatsen.en
Lagrådet ansåg domstolsprövningeni dessa fall sålundaatt

kom just utformningen den särskilda insatsen,att iavse av
fall på det sättet domstolen uttalar sig denvart läm-att om

nade insatsen tillräckligär med beaktande innehållet i 3av
och 4 §§ motsvaras närmast 5-7 i§§ den lagen.av nya

I propositionen l992 93 159 departementschefengör sam-
bedömning det insatsernär gäller enligt LSS och tilläggerma
detta torde innebära beslutatt viss utformningatt om av en

insats eller ändring tidigare lämnad insats i regelom av en
måste för den enskildeutgöra överldagbara beslut.anses

Överväganden9.5 förslagoch

framgåttSom kapitel 6 utgångspunktenär för vår precise-av
biståndsrättenring de mål för socialtjänstens verksamheterav

den människosyn,och uttrycks i portalparagrafen. Dettasom
sig ställningstagandeär i inskränkning prin-ett mot en av

cipen den enskildes självbestämmanderätt.om
Frågan självbestämmande och valfrihet enligt vårärom

imening första hand politisk till sin inskränk-En
ning den enskildes valfrihet inom socialtjänsten skulleav
innebära från den utveclding, i dag inomett skeravsteg som

skolans och hälso- och sjukvårdens områdent.ex. ocksåmen
inom vissa delar socialtjänsten, framför allt inom bamom-av

och äldre- och handikappomsorgen.sorgen
den enskildeFör förvaltningsdomstolarnasär befogenheter
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ocksåtill biståndinte barabesluta rätten utanatt omom
betydelse för hans själv-utformning avgörandebiståndets av

och valfrihet.bestämmanderätt
27kommunförbundets skrivelse den oktoberSvenskaI

förbundetföreslår bak-refererats i kapitel1992, motsom
samhällsekonomiska läge ändring idagensgrund en so-av

enskildes frihetinnebär dencialtjänstlagen. Förslaget attatt
behandling hos huvudmanvård ochvälja viss form annanav

till kostnader för motsvarandebör begränsaskommunenän
kommunal regi.vård i

pågår ökad valfrihetutveckling,Parallellt med den motsom
ekonomiska inomenskilde, krymper deför den resurserna

kan därförverksamheten. bakgrund häravoffentliga Motden
frihet för enskildevår mening obegränsad denenligt atten

tjänster oberoende kostnad knappastvälja sociala ansesav
i inom hälso- ochbegränsningar gäller dagrimlig. Samma

skolan.sjukvården och
sinaenskildes få grundläggandedenFrågan rätt attom

ändamålsenligt kvarstår emel-tillgodosedda påbehov sättett
enligt vår mening, kom-utesluter dock inte,lertid. Detta att
insatser finns tillgålikvärdiga alternativanär att gesmunen

välja det billigare alternativet.möjlighet att
likvärdiga biståndsinsatservad medFrågan som avsesom

principiellmening inte generellt.enligt vår besvaras Avkan

sammanhang frågan vård och behand-i dettabetydelse är om
institutionsvård.former kan likvärdig medling i öppna anses

institutionsvård vård uppvisar varia-Både och öppen stora
beträffande vårdinnehållkvalitetsskillnader bådetioner och

institutionsvårdnivåer. generellt betrakta alloch Att som
lika irrelevant betrakta all vårdlikvärdig kan attvara som

öppenvårdbehandling i former likvärdig elleroch öppna att
jämförbar institutionsvård. frågaaldrig medkan Dennaanses

i varje särskilt fall.måste prövas
alternativa behandlingsfor-betydelse vid prövningenAv om

likvärdiga sådana faktorer,kan är ettanses som mermer
sådana faktorerobjektivt kan värderas. Exempel ärsätt

mål för behandlingen, finns uttalade detbl.a. de samtsom
behandlingsinnehåll, alternativen erbjuder.de aktuellasom

genomföraför uppnå målen och behand-betydelseAv att
utbildning och kompetens.lingsprogrammen personalensär

Vid bedömning alternativa behandlingsformerkanom anses
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likvärdiga måste också förutsättningarnai det enskilda fallet
beaktas och med objektivavägas de kriteriema.samman mer

betrakta vård behandling iAtt och former lik-öppnat.ex.
värdig med institutionsvård för bostadslös missbrukareen
kan knappast relevant behandlingsformemaiävenanses om
övrigt kan likvärdiga.anses

faktor för framgångsrikavgörandeEn behandling denär
enskildes motivation. Motivationen hänger med bl.a.samman
den enskildes kunskap olika behandlingsmetoder, ideolo-om
gier och vårdnivåer.

enskilde kan emellertid omöjligtDen ha den överblick och
den kunskap socialtjänsten har olika institutionerssom om
behandlingsprogram vårdnivåer.och mångfald be-Den av
handlingsformer, vuxit fram inom missbrukarvårdensom
under 1980-talet innebär i teorin ökade möjligheter till valfri-

förhet den enskilde. Socialtjänsten har därför ett stort ansvar
för den enskilde får saklig information underlag föratt som
sitt val.

Av socialtjänstpropositionen framgår biståndtillrättenatt
inte andra insatser sådana bedömsän kunna tillgo-avser som
dose den enskildes behov på lämpligt sätt.ett

biståndetAtt skall lämpligt för tillgodose denattvara en-
skildes behov kan sådan självklarhet detattsynas vara en
överhuvud inte behöver liggeromnämnas. i bådeDettaget
den enskildes och kommunens intresse biståndet utformasatt
så det det mål vill uppnå med insatsen.att motsvarar man

Att bedöma biståndets lämplighet för tillgodose visstatt ett
behov förutsätter socialtjänstens företrädare har professio-att

kunskap sociala och psykologiskanell orsakssamband,om
behandlingsmetoder, motivationsarbete förmågasamt att
etablera förtroendefulla relationer. då kan lämpligaFörst
insatser planeras och genomföras tillsammans med den en-
skilde och förutgöra grund den enskildes möjligheter levaatt

självständigt liv. gäller både vård-Detta och behandlings-ett
insatser inom barn-, ungdoms- och missbrukarvården och
inom funktionshindrade.äldre ochomsorgen om

det gäller valfriheten förNär äldre och funktionhindrade
har denna fråga framhållits föravgörande den enskildessom
integritet och värdighet. har särskiltDetta betonats isynsätt

Äldreomsorgenpropositionen 1987 88 176 inför 90-talet
ioch propositionen 199293159 Stöd och service till vis-
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funktionshindrade.sa
enskildes valfrihet ökatäldreomsorgen har den bl.a.Inom

införandet s.k. kundvalssystem. Systemet innebäravgenom
inte alternativ driftsformenskilde kan välja enbartdenatt

viss skall utföra sociala tjänster iocksåutan en person, som
enskildes valfrihetdet hemmet. de s.k.Denegna genom nya

har emellertid sin ekonomiska begränsningkundvalssystemen
den bistånd beviljade service-det värde,genom som genom

checken anger.
funktionshinder valfriheten enligtenskilda med kommerFör

i propositionen 199293l59förslaget öka bl.a.att genom
personlig assistent. enskilde självtill kanrätten Den vara

för sin personlige assistent. enskildearbetsgivare kanDen
också välja vända sig till kommunen eller tillatt t.ex. ett

för få insatsen. tillkooperativ Till personlig assis-rättenatt
möjlighet assistansersättningknuten få frånärtent atten

försäkringskassan.
Äldres och funktionshindrades självbestämmanderätt och

enligt vår möjligtvalfrihet skall mening så långt tillgodoses.
likvärdiga alternativa biståndsformer finns tillgå börNär att

möjlighetemellertid kommunen välja den billigareattges
bedömning finnsinsatsen. Vid de alternativ bör inne-av som

hållet i biståndsformema värderas och behov ochvägas mot
förutsättningari det enskilda fallet.

Awägningen valfrihet,mellan den enskildes socialtjänstens
biståndetför på lämpligt tillgodoser densättatt ettansvar

enskildes behov tillgängliga kan enligt vårsamt resurser
mening inte lösas lagstiftningsvägen. Vid den individuella

biståndsprövningen bör den enskildes önskemål viss bi-om
ståndsform dock tillmätas avgörande betydelse. Vaden som
för övrigt i denna fråga får tjäna till viss vägledning.sagts

Överklagningsrätten avgörande betydelse för denär av
enskildes självbestämmanderätt valfrihet.och

Enligt meningvår bör därför liksom hittills ordningenden

gälla förvaltningsdomstolarna vid bifall till besvären inteatt
bara beslutar till bistånd också biståndetsrätten utanom om

innehåll.konkreta denna prövning måste emellertidI även
fortsättningsvis avvägning mellan olika in-behov,görasen

tillgången tillochtressen resurser.
Enligt förarbetena till både socialtjänstlagen och LSS kan

i vissa falldet lämplig ordning förvaltningsdom-attvara en
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äterförvisarstolen ärende till bistånd föreliggernär rättett
för möjlighetnämnden utforma biståndetsnärmareatt attge
innehåll. möjlighet bör enligt vår mening beståDenna men
förekomma endast undantagsvis, sådan ordningnärt.ex. en

tillmed hänsyn omständighetemai det enskilda fallet bedöms
adekvat.mestvara

avseende vi emellertidI den enskildes valfrihetett attanser
bör begränsas. fråga behandlas avslutningsvisDenna i detta
kapitel.

9.5.1 Bistånd för redan påbörjad vård och
behandling

fråga beträffandeEn till biståndrätten kritiserats frånsom
kommunalt håll förvaltningsdomstolarnaär ålagt kommu-att

betalningsansvar för bistånd i form vård och be-nerna av
handling, den enskilde påbörjat eller genomfört utansom
föregående samråd med eller prövning socialtjänsten.av

Frågan har tagits bl.a. i skrivelse till kommittén frånupp
socialnämnden i Halmstad. framförs det inteDär kanatt vara
rimligt den enskilde själv först ha ansöktatt utan att om
bistånd till kostnad för vård och behandling ibeslutgenom
förvaltningsdomstol skall erhålla bistånd till sådan kostnad. I
skrivelsen relateras fall, det vård ochrörett par varav ena
behandling på Minnesotainstitutions.k. på Island.

Enligt 9 socialtjänstlagen§ skall socialnämndens insatser
utformas och genomföras tillsammans med den enskilde.

Enligt specialmotiveringen i socialtjänstpropositionen
528-529 har denna bestämmelse grundläggande betydelseen

socialtjänstensför arbete. Den klart och entydigt attanger
inteinsatser får vidtas huvudet på den enskilde.över En

sak samförstånd inteär när kan nås, socialtjänstenattannan
kan sig nödsakad vidta åtgärder med stöd LVUattanse av

skyddtill för barn och ungdomar och med stöd förLVMav
missbrukare vård och behandling.att ge
tidigare framgåttSom i socialtjänstpropositionenanges

185 den enskilde intes. har någon ovillkorlig tillrättatt en
viss bestämd insats. Vid valet åtgärd skall hänsyn tilltasav
vilka alternativa finns tillgå inom kommu-attresurser som
nen.

RÅEnligt två rättsfall 1986 259 och 1989 ref 90 I harnot
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Regeringsrätten den enskilde har till kostnaderrättansett att
behandling, genomförtsför vård och eller påbörjats utansom

samråd socialtjänsten.föregående med

9.5.2 bedömningVår

lagstiftaren skall insatserEnligt med stöd till bi-rättenav
genomförasstånd utformas och tillsammans med enskil-den

regel har i första hand till syfte förhindrade. Denna att att
socialtjänsten vidtar åtgärder på den enskilde.huvudetöver

Lagstiftaren förutsåg dock inte utvecklingen alltmot en
behandlingshem enskildandel drivna i regi.större

Ökande konkurrensen inom den enskilt drivna institu-Den
inneburittionsvården har bl.a. behandlingshem inte sällanatt

direkt kontakt med enskilda eller olikasöker med organisa-
informerationer för visst behandlingshem. Denatt ettom

enskilde missbrukaren, framför tidigareallt denne kanskeom
inte haft någon kontakt med socialtjänsten, förkan givetta

församhällets missbrukarvården gäller ävenatt ansvar om
enskilde föregående socialtjänstenden kontakt medutan

behandling.påbörjar sådant fall ställs socialtjänstenI ett
inför fullbordat faktum.ett

mening inteEnligt vår kan det rimligt samhälletattanses
åläggs kostnader retroaktivt för den enskildes behov vårdav

behandling påverkaoch kunna och hur dettautan att var
behov tillgodoses.skall det gäller insatserNär denna typav

vår mening insatsensbör enligt genomförande föregåsalltid
i samråd med den enskilde behandlingsplan.upprättadav en

Vi vill i detta sammanhang framhålla betydelsen attav
socialtjänsten tillgänglig i sådan utsträckningär denatt en-
skilde inte i krisläge tvingas direkt kontakt medett ta ett
behandlingshem.

Socialtjänstens tillgänglighet självfallet betydelsefull förär
andra äldre. utvecklingäven motsvarandeEnt.ex.grupper,

den inom missbrukarvården privata vårdgivare,med tarsom
direkt kontakt med äldre för erbjuda sina tjänster, inteäratt
osannolik.

föreslår därförVi bestämmelse enligt vilken socialnämn-en
den får bistånd för vård och behandlingvägra denutge som
enskilde påbörjat eller genomfört innan nämnden avgjort
ärendet.
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behovsprövning10 Ekonomisk

Vårt förslag

Vid prövning den enskildes till bistånd i formrättav
sociala tjänster får den enskildes ekonomiska för-av

hållanden inte beaktas. sociala tjänsterDe härsom
preciseras i kapitelnärmareavses

Från denna huvudregel undantas dock prövning av
bistånd i form förtur till plats i barnomsorgenav av
ekonomiska skäl.

10.1 Inledning

En uppgift för kommittén behandla frågan serviceäratt om
eller bistånd i vissa fall skall ekonomisk behovs-utanges
prövning. fråga särskiltDenna aktuell i frågaär de socia-om

tjänster tillhandahålls inom äldreomsorgen ochsom om-
funktionshindrade.sorgen om

Frågan ekonomisk behovsprövning har uppmärksam-om
i skrivelse till Socialdepartementet från två handi-mats en

kapporganisationer. skrivelse harDenna överlämnats till
kommittén.

skrivelsen framgår vissAv angiven kommun haratt en
infört regler ekonomisk behovsprövning vid bedömningom

enskildas till bistånd i form färdtjänst.rätt På grundav av
harhärav skett minskning med hälften färd-änen mer av

tjänstberättigade i kommunen.personer
Frågan ekonomisk behovsprövning bistånd i formom av av

färdtjänst också i skrivelse från Göteborgs Patient-tas upp
förening. skrivelsen påpekasI intedet finns några ekono-att
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begränsningar använda allmänna fardmedel.miska kon-Iatt
härmed ekonomiska faktorer inte heller begränsasekvens bör

funktionshindrades möjligheter till färdtjänst.äldres eller

10.2 Lagregleringen

förarbeten inte någraSocialtjänstlagen eller dess klarager
frågan enskildes ekonomiska förhållandenbesked i denom

vid prövning enskildes till biståndfår beaktas den irättav
form sociala tjänster.av

socialtjänstpropositionens specialmotiveringEnligt till 6 §
525-526 framgår bistånd inte omfattartill baras. rättenatt

ekonomisk hjälp. enskildes förhållanden sådanaOm den år
för sin dagliga livsföring beroendehan stöd ochäratt av

i möjlighethjälpinsatser hemmet han saknar påattmen egen
skaffa sådan hjälp berättigad tillhand kan han biståndvara

tillgångar.han har kan då enligtRättenäven egnaom pro-
positionen omfatta social hemhjälp med skyldighet fört.ex.

iden enskilde delta kostnaderna för denna hjälpatt genom
avgifter.

villkor för till biståndSom gäller behovet inte kanrätten att
tillgodoses på Vid prövningdenna kansätt. görasannat en
ekonomisk behovsprövning. enskildeOm den med egna me-

efterfrågadedel kan bekosta den insatsen riskerar han att
möjlighetenmiste få insatsen beviljad biståndattom som

6 socialtjänstlagen. Enligtmed stöd § den rättspraxisav som
därförutvecklats gäller till bistånd inte alla iharrätten utan

vissa fall förbehållits med begränsade ekonomiskapersoner
nuvarande till bistånd i form bl.a.Den rättenresurser. av

färdtjänst och hemtjänst med möjlighet till ekonomisk be-

hovsprövning såledesbegränsar personkretsen.
Frågan ekonomisk behovsprövning vissa socialaom av

tjänster varit föremålhar för överväganden både Socialbe-av
redningen Handikapputredningen.och Nedan redovisas kort-
fattat de båda utredningarnas i frågan.synpunkter

10.3 Socialberedningens fråganbehandling av

Socialberedningen framförde i sitt betänkande Aktuella so-
cialtjänstfrågor SOU 198619 prövning,den skeratt som

6 socialtjänstlagenmed stöd § endast bör den enskil-av avse
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des möjligheter det praktiska planet själv elleratt t.ex.
generell kommunal service kunna tillgodose detgenom en

aktuella behovet. Ekonomisk behovsprövning borde inte ske
ifråga bistånd ekonomiskt.än Kommunerna bordeannatom
dock mycket väl kunna avgifter för tjänsten i fråga.ta ut

Majoriteten remissinstansema yttrade sig överav som
Socialberedningens förslag positiva. Flera dem ansågvar av

föreslagnaden regeln borde kunna uttryckas direkt iatt lag-
texten.

Vissa remissinstanser avstyrkte dock förslaget, bl.a. Kam-
i Stockholm, ansågmarrätten det både principi-attsom var

ellt och praktiskt felaktigt tvåmed olika bistånds-att operera
begrepp, där det inte det andra förutsätter ekono-ena men
misk behovsprövning.

Även Länsstyrelsen i Stockholm avstyrkte förslaget med
bl.a. den motiveringen intedet rimligt med lagstift-att var en
ning tvingade kommunerna knappa påatt satsasom resurser

hjälpa i god ekonomisk ställningatt med sådanapersoner
tjänster, lätta skaffaär på hand denatt öppnasom egen
marknaden.

10.4 Handikapputredningens behandling av
frågan

Överklag-Handikapputredningenintog i sitt delbetänkande-
ningsrätt och ekonomisk behovsprövning inom socialtjänsten
SOU 19902 ståndpunkt Socialberedningen.samma som-
Utredningen framhöll social service såsom färdtjänst ochatt

hemhjälp intesocial ekonomiska stödformerär syftar tillutan
gamla och handikappade hjälp i situationer, där intedeatt ge

sigkan klara sådan hjälp. Utredningen ansåg ekono-utan att
behovsprövningmisk inte bör förekomma detnär gäller andra

former bistånd ekonomiskän hjälp och föreslog bi-attav
ståndsparagrafen skulle kompletteras med regel dennaen av
innebörd.

Handikapputredningen framhöll motivering till sittsom
ställningstagande den ideologiska förgrunden samhälletsatt
insatser för handikappade inte skiljaär de fattiga frånatt
de rika handikappade. Alla handikappade skall möjlig-ges
het delta i samhällets gemenskap och levaatt andra.som
Samhället borde inte kunna kräva funktionshindradatt en
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socialbidragsnivå för få hjälp ochleva påskall attperson
eller färdtjänst.stöd i boendet

beträffande socialtjäns-fördes ocksåLiknande resonemang
för boende ålderdomshem.insatser äldre, Ut-t.ex.tens

erinrade har varit samhälletsredningen det strävan attattom
fattigvård.område från tidigare stämpelbefria detta Enen av

tillämpning ekonomisk behovsprövningstrikt regelnav om
åter fåinnebära socialtjänsten skulle prägelskulle kunna att

fattigvård.av
framfördes farhågorHandikapputredningenTill att ettom

ekonomisk behovsprövningutformat förbudgenerellt mot
bistånd ekonomiskt skullebeträffande kommaän attannat

tillbakavisadessocialtjänstens Farhågomautvidga ansvar.
underströk avsiktenutredningen, särskiltdock attav som

förbudet inte utvidga socialtjäns-det föreslagnamed attvar
effek-ansvarsområde den enskildeattutan garanteratens en

bistånd i form insatser, redan står tilltiv tillrätt av som
buds.

i sitt ocksåHandikapputredningen delbetänkandetog upp
avgifterfrågan fritt bestämmakommunernas rätt att uppom

Fråganälvkostnadspris. höga kommu-till kommunernas om
på vissa tjänster få effektavgifter sociala kundenala samma

behovsprövning diskuterades. framhöllsekonomisk Detsom
enskildarisk kunde föreligga kunde utestängasbl.a. attatt

från nödvändig hjälp serviceavstå eller grundeller av en
bakgrund de kommunala vidhög avgift. Mot att taxornaav

Handikapputredningensövervägandeniför allmän-tidpunkten
självkostnaden ansåg inte Handikapputred-låg långt underhet

förbudet ekonomisk behovsprövning behövdeningen motatt
införandet avgiftstak.kombineras med kommunaltettav

remissinstansema ställde sig positiva tillMajoriteten av
Handikapputredningens förslag, Socialstyrelsen,bl.a. som

brådskandeansåg lagändring både angelägen och för atten
remissinstanser för-förtydliga rättsläget. Andra menade att

innebar fullföljande intentionerna socialtjänst-slaget ett av
ekonomisktEkonomisk behovsprövninglagen. änannatav

ansågs stå i strid socialtjänstens uppgift främ-bistånd med att
levnadsvillkor.jämlikhet i

remissinstanser ställde sig negativa menade bl.a.De som
ekonomiska för inteförslagets konsekvenser kommunernaatt

Några remissinstansertillräckligt belysts. menade deatt
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eventuellt ökade kostnaderna kunde kompenseras genom
kommunernas frihet bestämma avgifter till självkost-att upp
nadspris.

10.5 Våra överväganden förslagoch

Trots den behandling frågan ekonomisk behovs-som om
prövning fått Socialberedningen och Handikapputredningenav
har förslagen inte lett till lagändringar.

Genom skrivelser till kommittén inlednings-omnämntssom
vis våra kontakter med förvaltningsdomstolarsamt genom
och kommuner har framkommit allt fler kommuneratt
grund minskade ekonomiska be-prövarav resurser numera
hov färdtjänst vissa insatser inom hemtjänstensamtav mot
den enskildes ekonomi. Flera kommuner har förändrat sina
kommunala färdtjänstreglementen ökad restriktivitet,mot
vilket inneburit allt fler människor söker färdtjänstatt som
bistånd, varvid den enskildes ekonomi beaktas.

Vår uppfattning biståndsprövningär den enskildesatt av
behov stöd och hjälp, vård och personlig omvårdnadav en-
dast skall den enskildes praktiska förmåga attavse annat
sätt än bistånd tillgodose sitt behov hjälp. demFörgenom av

behöver sådana insatser grund ålder, funktions-som av
hinder eller andra skäl dettaär rättighets- och jämlikhets-en
fråga, inte bör kopplas med den enskildes eko-som samman
nomiska förhållanden.

Det frågan gäller är socialtjänstens insatserytterst skallom
tillgängliga på lika villkor för hela befolkningen ellervara

de förhållandevishar goda ekonomiska skallom som resurser
hänvisas till den öppna marknaden. skulle iDetta så fall på

riskera socialtjänsten prägel fattigvård.nytt att ge av
Frågan ekonomisk behovsprövning bistånd i formom av av

sociala tjänster har nära samband med kommunernasett
avgiftssättning för vissa tjänster. dettaItyper av samman-
hang vill vi särskilt påpeka stöd- och hjälpinsatseratt av
behandlingskaraktär enligt 34 § socialtjänstlagen inte medför
kostnadsansvar för den enskilde. fårDäremot kommunen ta

ersättning för uppehållet medut stöd nämnda paragrafav av
den får vård och behandling på institution eller i familje-som
hem på grund missbruksproblem. föreskrifterNärmareav

Ävenhärom meddelas regeringen. föräldrar skyldigaärav att
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för under-i kostnaderutsträckning delta kommunensi skälig
föreskrif-gällandeenligti hem detvård änårigs annat egna

ter.
social hem-färdtjänst,igäller plats barnomsorgen,detNär

fåri servicehusboendeformer ellerboendei särskildahjälp,
fastställasocialtjänstlagen35stöd §medkommunen av-av

gifter.
199293 129, bet.nyligen beslutat prop.harRiksdagen

avgifter frånfritt får132 kommunernaSoU12, rskr. ta utatt
omvårdnadservice ochför hjälp i hemmet,enskildeden samt

enskilde för-så denAvgifterna skall bestämmasboende. att
Vadpersonliga behov.förtillräckliga medelbehålls som

definierats.intetillräckliga medel har närmaremedavses
inte överstigaskäliga och fårvidareskallAvgifterna vara

älvkostnad.kommunens
särregleringeninneburitbl.a.reglerna harDe att omnya

avskaf-ålderdomshemhelinackordering påavgifter som avser
boendefor-andraAvgifteri sjukhem och1993.fades 1 mars

landstingen sambandövertagit frånkommunernamer, som
Ädelreformens enligtgenomförande, fårmed tas ut sam-nu

avgifter för hjälp iför övriga kommunalagrunder somma
omvårdnad.service ochhemmet,

vissainneburit kommunerbestämmelserna harDe attnya
inomavgifter för insatserhöja sinaväsentligtbeslutathar att

funktionshindrade.äldre ochomsorgen av
på uppdragRiksrevisionsverket kommerochSocialstyrelsen

avgiftsreglema.följa effekterna deregeringen att av nyaav
i biståndsreglemaSammanfattningsvis föreslår vi tilläggett

i formsociala tjänsterenskildas behovinnebördenmed att av
behandlingvård ochomvårdnadhjälp,stöd och samt en-av

i8 fårprecisering i kapitel intetill prövasvårt förslagligt
förhållanden.enskildes ekonomiskatill denförhållande

de insatser,motiv till förslagethuvudsakliga ärVåra att
tillgängliga för allafortsättningsvis skallhär varaavses,som

ekonomiska för-enskildesdensamhällsmedborgare oavsett
hällanden.

nämligen denföreslår vi undantaghuvudregelnFrån ett om
ekonomiskaiförtur till plats barnomsorgenenskilde söker av

biståndsprövningdennaligger i sakensskäl. Det natur att
ekonomiska förhållandenomfatta enskildesdenmåsteäven

sitt behov.medel klaramöjligheter medoch att egna
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Återkravll

11.1 Inledning
Frågan återkrav utgivet ekonomiskt bistånd berörsom inteav
i våra direktiv. Direktiven dock kommittén möjlighetger att
utöver angivna frågeställningar sådana,ta aktualise-upp som

under pågående utredningsarbete.ras
Vid de hear-ingar kommittén arrangerade våren 1992som

framfördes från flera kommuner önskemål lagändringarom
detgör möjligt i störresom att utsträckning kunna återkräva

ekonomiskt bistånd. Frågan har också uppmärksammatsi ett
skrivelser till kommittén, vilketpar gör det motiverat att ta
frågan i detta betänkande.upp

11.2 Regler för återkrav

Socialnämndens möjligheter återkräva utgivetatt bistånd
regleras i 33 § SoL. Aven 34 § SoL är betydelse i dettaav
sammanhang. Reglerna innebär i korthet följande

Stöd- och hjälpinsatser behandlingskaraktär medförav
enligt 34 § SoL inte kostnadsansvar för den enskilde
vårdtagaren. Ersättning för kostnader, huvudsakli-som

vård och behandling, får därförgen inteavser återkrä-
vas.

Ekonomiskt bistånd till försörjningen med stöd 6 §av
får inte återkrävas. Vissa undantag finns docki 33 §
nämligen

biståndet utgjort förskott förmånom eller ersätt--
ning,

den enskilde indragenär i arbetskonflikt.om-

Om biståndet grundats på ofullständiga, oriktiga eller
vilseledande uppgifter från den enskilde kan återkrav
på allmänna skadeståndsrättsliga grunder komma i
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fråga.

andrastödutgivits medbidrag,Ekonomiskt avsom
återkrä-33får enligt §vanligtvis 56lagrum än

villkorutgivits medhjälpenförutsättningunder attvas
återbetalning.om

eller ekono-biståndekonomisktfåttenskildedenOm
inteenskildedenochstöd 5 §medbidragmiskt av
fåröverenskommitsvadåterbetalarfrivilligt som

skallbidragutgivetväcka talankommunen attom
i 36 SoL.finns §dettaBestämmelseråterbetalas. om

bifallas den ersätt-får inteersättningTalan omom
kanersättningenåterbetalaningsskyldige attgenom

dagligasineller klaraförsörja sigbli stånd attantas ur
skäl talarsynnerligaövrigt ellerlivsföring i annars

stycket.36 andraframgår §bifall. Dettamot av

sittdelvis efterge ersätt-helt ellerfårSocialnämnden

ningsanspråk 37 §.

tillämpningeniNågra problem11.3

Ängelholm social-gällerisocialnämndenfrånskrivelseEn
bankkon-underbiståndsärendenhandläggningnämndens av

ansöktedennasamband med1990.februarii I ettflikten
bistånd till sittekonomisktenskildafamiljer ochflertal om

grunddisponibla påmedeldå deraslivsuppehälle avvar
sökan-skrivelsen deframgårbankkonflikt.rådande Det attav

socialstyrelsensbetydligt högrelåg änhade inkomsterde som
6 hadeenligt § SoLBiståndsrättsocialbidrag.förnorm

varithadebankmedelinneståendeförelegatintesåledes om
tillgängliga.

på grundförsörjningtill sinmedelsaknadesökandeDe av
arbetskonflikt.bankernasblivit berördaofrivilligtdeatt av

ansågs dedisponiblamedelinneståendeEftersom var
informeradessökandebistånd.ekonomiskt Detillberättigade

då bank-återbetalasskulleSocialbidragetskriftligen attom
undertecknadesåterbetalningsplanupphörde. Enkonflikten

sökande.också deav
efterförklaradebiståndfickdeVissa personer somav

återbetalaavsikthade förinteslut dekonfliktens attatt
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biståndet. Socialnämnden väckte därför talan hos länsrätten
återbetalning. Nämndens talan ogillades såväl länsrättom av

kammarrätt. Regeringsrätten meddelade prövnings-som
tillstånd.

skrivelseI till kommittén från Lilla Edets kommun haren
påpekats regelsystemet för återbetalningatt beviljat ekono-av
miskt bidrag är snårigt och svårtolkat. brevetI hänvisas till
Allmänna Råd 19924.

svårtolkadeDe reglerna medför, enligt skrivelsen, att so-
cialnämndema återhållsammaär med bevilja bidragatt ut-

tillöver rätten bistånd enligt 6 skrivelsenI framhålls att
ekonomiskt bidrag med stöd 5 § kan med villkorutgesav om
återbetalningsskyldighet, vilket vanligtvis regleras genom
fullmakt. Om så sker har socialtjänsten skyldighet infor-att

den enskilde fullmaktens värde. kan,Detta enligtmera om
skrivelsen, resultera i den enskilde kort tidatt efter det att
bidraget utbetalats återtar sin fullmakt, vilket enligt gällande
regler fulltär möjligt.

det följandeI återges vissa uttalanden och domar OzsJsamt
prövning frågan återkrav, i viss mån klargörav om som
rättsläget.

Socialtjänstpropositionen

specialmotiveringarnaI s. 545 de särskilda svårig-tas upp
heter, förknippadeär med utfärdandet fullmakt.som av
Praxis har utvecklats vid utbetalning bidragsbeloppatt ettav
med stöd lagrum 6än § kräva bidragstagarenannatav att
lämnar fullmakt. Denna innebär kommunen kanen att upp-
bära framtida fordran. Fullmakten innebär i praktikenen att
bidragstagaren överlåter fordran till kommunen.en

specialmotiveringarnaAv framgår vidare bidragatt om
under förutsättning detutges förskottär fordranatt ett en

enskildeden berättigadär till från bör han infor-som annan
han i princip skyldigatt är återbetala vad hanmeras om att

får hans fordrannär utbetalas. I samband härmed bör det
kunna förekomma hjälptagaren socialnämndenatt full-ger
makt lyfta det väntade beloppet.att Socialnämnden bör då
upplysa den enskilde han kan återkalla dennaatt fullmakt.om

innebärDetta således den enskilde inte slutgiltigtatt medger
socialnämnden får tillgodogöraatt sig den enskildes fordran
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social-måstedettakunna görabetalas Fördendagden attut.
social-kontrolleraochhjälptagarenkontakta attnämnden

Nämndenbeloppet.aktuellasig dettillgodogörafårnämnden
möjlighetenskilde hardensammanhang prövai dettabör om

enskildedennämndenåterbetalningen. Om attklara anseratt
återbetalning kansighan motsätterdettakan klara men

sådanfullmaktinämndensEftersomtalan.väckanämnden en
nämndenåligger detåterkallad, attmåstesituation anses

förmöjlighetNågonenskilde.till denbeloppetbetala ut
nämndenspåi avvaktaninnehålla beloppet attnämnden att

inte.finnstalan prövas
vidare ekono-framgår546specialmotiveringen s. attAv

bi-tillgrund rättenpå änutbetalatshjälpmisk annansom
Förutsättningen äråterbetalas.skallhuvudregelnenligtstånd

sambandigjortsåterbetalningförbehållemellertid att om
utbe-vidredaninnebärutbetalningen. Dettamed att man
skallåterbetalningenenskilde hurmed dentalningen tar upp

enskildes ekono-denbeaktanämndenHärvid måstegöras.
återbetalningeninteenskildeså denvillkormiska att genom

försörjning.familjenstill sin ochmedelsaknakommer att
tillkravetskjutanämndenkanfallet,såSkulle enuppvara

efterge kravet.ellertidpunktsenare

praxisRegeringsrättens

återkrav.fråganbehandlarrättsfallfåtalEndast ett om
RÅ83 socialnämndfrågan298 gäller genomsomenom

socialbidragutbetalaskyldighetålagtslänsrättbeslut attav
kammarrättensocialbidragutgivetåterkrävahar rätt att om

beslut.länsrättensändrar
från läns-socialnämndenutgickärendetaktuella attdetI

detdärförbetaladeochomedelbartgälldebeslut uträttens
samtidigtöverklagadeenskildetill denbidragetaktuella men

emellertid inteKammarrättentill kammarrätten.ärendet tog
enskildedå denprövningtillsocialnämndens besvärupp

inte med-förutsättningarsådanabiståndet undererhållit som
socialtjänstlagen.i 33 §enligt bestämmelsernaåterkravgav

RÅ85 kostnadsan-enskilde harfrågan den239 gäller om
behandlingvård- ochharhjälpinsatserstöd- ochför somsvar

enskildeansåg denRegeringsrättensyfte.primärt attsom
för vårdenkostnadernanågon delvidkännasinte skulle av
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den minskningutöver sjukpenningen följer be-av som av
stämmelserna i lagen 1962381om allmän försäkring.

RÅ 1992 ref 18 behandlar frågan inkassokostnader kanom
ingå i det belopp socialnämnden kan återkrävaanses som

med stöd 33 § socialtjänstlagen.av
kvinnaEn beviljades 1987 socialbidrag återbetalnings-med

skyldighet. Kommunen väckte ersättningstalan enligt 36 §
och begärde återbetalning dels utgivet socialbidrag, delsav
inkassokostnad på 115 kronor. målet ansågsI den utgivna
hjälpen återbetalningspliktig då det inte framkommitvara att
kvinnan återbetala hjälpen skulle ståndattgenom attanses ur
klara sin försörjning eller dagliga livsföring. Däremot ansågs
inkassokostnaden inte någonutgöra ekonomisk hjälp och
kunde därför inte återkrävas enligt reglerna i socialtjänst-
lagen.

JOs prövning återkravsrättenav

JO ämbetsberättelse 198889 188 har efter anmälan fråns.
enskild fråganprövat socialnämnd har tillgodo-rätt attom

siggöra utbetalats till nämnden på basis full-pengar som av
makter, återkallats den enskilde. utbetalningEn hadesom av
enligt socialnämnden gjorts med stöd 5 övriga utbe-av
talningar från medelskonto. Senare hävdade social-egna
nämnden deäven utbetalningarna gjortsatt med stödsenare

5av
Den enskilde hade lämnat skriftliga fullmakter till social-

nämnden avseende dels pension, dels väntad aivslott.en
fullmaktemaBåda återkallades den enskilde. Trotssenare av

detta socialnämnden hand arvslottentog och användeom
till täcka underskott på den enskildesatt ettpengarna egna

medelskonto.

Enligt JO hade nämnden inte varit berättigad att ta emot
arvslotten och mindreän låta den gå i avräkning denmot
fordran nämnden hade på den enskilde för det biståndsom

utgått förskott på förmån.som som
JOs ämbetsberättelseI 199293 316 ft redovisas etts.

ärende gällde kvinnas klagomål över socialnämndsom en en
tillgodogjort sig 27 000 kronor retroaktivt utbe-som ca av

tald livränta från arbetsskadeförsäkringen. Bidrag hade utbe-
talats med stöd 5 § till hyresskuld. Socialnämndenav en

IO 13-0187
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fyra årutfärdatsfullmaktsigpåstods ha använt somav en
försäkrings-tilltvå brevkvinnanochtidigare genomsom

fåönskade honbrevenåterkallat. Iansåg sig hakassan er-
bankkonto.till sittutbetaldsättningen eget

ärendethandläggningförsäkringskassansansågJO att av
vilkenkontrolleratintehade närmarebrister.uppvisat Kassan

hadeSocialnämndeni sinhaft med breven.kvinnan turavsikt
kontrolleraförenskildedenkontakt medunderlåtit atttaatt

sig beloppet.tillgodogöraficknämndenatt

Överväganden11.4

Inledningl1.4.1

frågankapitel hariinledningsvis dettaframgåttSom om
kommitténsammankomster,vid detagitsåterkrav somupp

skrivelser.inkomnai ettsamtarrangerat par
ekonomisktbefogenheterkommunensgäller utgedet attNär

vanligtvis medsocialtjänstlagen,6grund §på änstöd annan
dennakommenterainledningsvis kortvill vistöd 5av

stöd.ekonomisktåterbetalningspliktigtform av

6 §bistånd enligtEkonomisk hjälpl1.4.2 utöver

påbidragekonomisktåterbetalning utgesFrågan somavom
tidigareharsocialtjänstlagen6grunder §änandra som

kommittén.skrivelse tilluppitagitsnämnts
befogen-socialnämndenbestämmelser harnuvarandeEnligt

enskilde har rättvad denstödhjälp och utöverheter att ge
socialtjänstpropositionen kanEnligt6stödtill med av

försyfte i ställetförebyggandehjälp iväljanämnden att ge
berättigaruppstår,hjälpbehovakutpåvänta ettattatt som

situation kansådantill bistånd.enskilde En t.ex.den vara
haftantingen harhyresskuld och hanharnär enpersonen

andraprioriteratbetala hyranförmedeltillräckliga att men
socialnämnden.biståndfåtttidigareellerbehov av

ochavhysasriskerarfamiljellerenskild attOm enen --
hjälp förekonomiskmöjlighet änfinns attdet inte annan

med stödsådan hjälpnämndenavhysningen, kanundvika ge
inte föreliggerbiståndtillsocialtjänstlagen rätt5 § omav --

avhysningsociala konsekvenserförhindra deför att som en
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kan medföra.
Vi vill särskilt betona ansökan ekonomiskatt hjälpen om

från den enskilde i första hand alltid skall prövas som en
ansökan bistånd för den enskilde möjlighetattom attge
överklaga eventuellt avslagsbeslut.ett Endast när avslags-ett
beslut meddelats kan ekonomisk hjälp utöver till bi-rätten
stånd lämpligEn ordning kanutges. här i ochatt ettvara

ärende göra prövning såväl enligt 6 § 5samma en som
Kommunens befogenheter utöver biståndsrättenatt utge

ekonomiskt stöd kan för den enskilde många gånger innebära
möjligheter klara tillfällig ekonomisk påfrestningatt ochen
därigenom förhindra akut hjälpsituation. Ekono-en senare
misk hjälp med stöd 5 § kan också utgå i rehabiliterandeav
syfte när till biståndrätt inte föreligger.

Enligt socialtjänstpropositionen bör fullmakteri sådana fall
användas med försiktighet s. 545. vissa fallI kan emellertid

fullmakt ha viss betydelse.en
Enligt vår mening ligger fullmaktens värde primärt i att

kommunen får kännedom utbetalning fordran,om av en som
den enskilde har kommunen harsamt att rätt utkvittera detatt
belopp, fullmakten Vi vill emellertid särskiltsom avser.
framhålla fullmakten inte vidareatt kommunenutan ger en
rätt förfoga detöver utbetaldaatt beloppet. Härtill krävs att
den enskilde lämnar sitt samtycke. fullmaktenOm for-avser
dran lön kan denna fullmakt inte överlåtas.genom

Om den enskilde inte medger nämnden får förfogaatt över
det utkvitterade beloppet, är nämnden skyldig återbetalaatt

till den enskilde. Enda möjlighetenpengarna för nämnden att
tillbaka det utbetalade beloppet i sådantär fall attgenom

talan och få fråganväcka prövad i domstol. skriftligEn
bekräftelse på bidraget utgivits med villkoratt återkravom

överenskommelse tidpunkt och eventuelltsamt övrigaen om
villkor för återbetalningen dåär betydelse.av

Återkravll.4.3 försörjningsstödav

Enligt gällande lagreglering biståndär till försörjningennu
vanligtvis inte återbetalningspliktigt. Denna princip bör enligt
vår mening fortsättningsvisäven gälla. Enskilda, som av
olika skäl behöver samhällets stöd för uppnå skälig lev-att
nadsnivå skall inte i efterhand riskera avkrävas återbetal-att
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ekonomiska förhållandenning även gynnsammamerom
uppstå.skulle

undantagsbestämmelser,finns dockhuvudregelTill denna
försörj-socialnämndenförfall medgeri vissa att utgesom

återkrävaMöjlighetåterbetalning.med kravningsstöd attom
förmånförskott pådenföreliggerhjälpen getts ensomom

i arbetskon-indragentill denersättning eller äreller ensom
förtidspension,kanhärförmånerflikt. De varaavsessom

bidragsförskott.sjukbidrag eller
inteomfattargällerundantagsbestämmelserDe som nu

förhållanden,grundenskildedå densituationersådana av
förfogafrånråda hindrats överinte kunnat överhan attsom

berättigadvaritdärigenomtillgångar ochochsina inkomster
försörjning.sinbistånd förtill

Ängelholms kommunfrånskrivelsennämndaden tasI ovan
1990.bankkonflikten ärDettakonsekvenserna ettavupp

tillberättigadeenskilda varitsituationer, dåpåexempel
exempel skulle kunnaAndrasin försörjning.bistånd till vara

överföringförhindrardå tekniska problemsituationer av
löneutbetalningar.medel, t.ex.

tillräckligaenskilda medrimligt,knappastVi finner det att
andra yrkes-på grundförsörjningsinmedel till avmen som

förfogahindrasandra skälarbetskonflikt eller attgruppers
utgivet bistånd. Eninte skall återbetalatillgångarsinaöver

tekniskainträffa denskulle kunnasituationliknande om
banktransaktioner intelöneutbetalning ellerförhanteringen

fungerar.

Äterkrav biståndekonomisktll.4.4 annatav

socialtjänstlagen33 §möjligheter till återkravdeUtöver som
önskemålframförtskommitténs hearingsvidbl.a.medger har

återkravsmöjligheter.ytterligareom
fort-försörjningsstödframhållit äventidigare börviSom

med vissaåterkrav, dockvillkorsättningsvis utan omges
återstårvår mening övervägaEnligtundantag.gällande att

villkorbistånd medekonomisktmöjligheterna annatatt utge
återkrav.om

omfattasinsatserbehandlat vilka8 har vikapitelI som av
framgått detbistånd.ekonomiskt Som ärtillrätten annat

för-heltäckandemening inte möjligtvår göraenligt att en
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teckning över alla de mångskiftande behov denna formsom
bistånd skall tillgodose. Gemensamt för dessa emeller-ärav

tid behoven är tillfällig och oftaatt akutav mer
Sådana behov kan uppstå både för enskilda beroendeärsom

bistånd till sin försörjning och för de människor,av som
vanligtvis inte behöver samhällets tillstöd sin försörjning.

Många människor med tillfälliga hjälpbehov har själva en
önskan få återbetala det bistånd, deatt erhållitsom av sam-
hället. Somliga har också löpande inkomster ellergenom

egendom möjligheteratt avyttra återbetalagenom att senare
det utgivna biståndet.

Kommittén har övervägt tänkbara principer för regleraatt
återkrav ekonomiskt bistånd, vilka redovisasannat i detav
följande. Vi avstår dock från lägga fram förslag tillatt ettnu
förändrade principer. Vi återkomma till frågan iattavser
vårt slutbetänkande.

Generell âterbetalningsskyldighet

En tänkbar princip för återkrav skulle kunna alltattvara
bistånd enligt vårt förslag till 6 § får7 med villkorutgesc

återbetalningsskyldighet. Denna regel skulle innebäraom att
socialnämnden inte någongör bedömning den enskildesav
faktiska möjligheter återbetala utgivet bistånd.att senare

ekonomisktAnnat bistånd skulle i sådant fall fungeranärmast
möjlighet för den enskilde låna för tillfälligasom att pengar

behov.
Om det visar sig den enskilde inte följer denatt uppgjorda

för återbetalningplanen får kommunen hanspröva betalnings-
förmåga. Om kommunen vid denna prövning finner denatt
enskilde återbetala erhållen hjälp inteatt uppnårgenom- -
skälig levnadsnivå, får kommunen helt eller delvis efterge
ersättningsskyldigheten.

Om kommunen däremot den enskilde har möjlig-attanser
het återbetala det erhållna biståndetatt den enskildemen
vägrar kan kommunen väcka talan. Vid domstolens prövning

socialnämndens ersättningstalan avgörs den enskildeav om -
återbetala kostnaden elleratt del denna blirgenom en av ur-



Ãterkrav 199330SOU294

livsföring.dagliga Omsinförsörjning ellersinklarastånd att
bifallas.intefår talanföreliggersituationsådan

Återkrav biståndsbehovvissaför

återkravför regleraprinciptänkbar annatEn att avannan
hjälpbe-definiera desärskiltbistånd kanekonomiskt attvara

skall gälla.återkravbistånd medför vilkainsatserhov eller
någoninte hellerskulle görasbestämmelsersådanaMed

möjligheterenskildesdenbiståndetbedömning, när ges, av
biståndet.återbetalaatt senare

förhjälpbehov,precisering demodell kräverDenna aven
bistånd.utgivetåterbetalaskyldigenskildevilka den är att

fårpreciseringdennainte omfattasbiståndsbehovDe avsom
återkrav.med villkorinte utges om

ekonomisktavsikten medtidigare ärSom nämnts annat
levnadsnivå i denskäligenskildatillförsäkrabistånd just att

biståndtillfälligt behovlivssituationer, därmångfald ett avav
sådanauppräkningheltäckandeuppstå. Attkan göra aven

återkrav kanbistånd medfår tillgodosesbehov, genomsom
behov riskeranytillkomnasvårt. skulledärför Bl.a. attvara

återkravsmöjlighetema.stå utanför

enskildesbedömning denäterkravsrätt medGenerell av
betalningsförmåga

regelgenerellmöjlighettredje tänkbar är annatEn attomen
in-återkravfår medekonomiskt bistånd attutges men en

fram-enskilt fall dennesbedömning i varjedividuell görs av
utgivet bistånd.återbetalningmöjligheter klaratida att aven

sådant fall kunnaskulle iFörutsättning för återkrav attvara
framtidenskilde inomsannolikt den närabedömsdet att en

återbetalningförtillräckliga medelförfogakommer överatt
enskil-densådan situation kanbiståndet. En attt.ex. varaav

realiserbaraeller andrafast egendomde avyttraattgenom
tillräckliga medel förförfogatillgångar kommer över attatt

ocksåenskilde kanbiståndet.återbetalningklara Denaven
anställning,erhållitnyligenarbetslöshet haefter tids enen

utgivetåterbetalaframtida möjligheterhonom attsom ger
bistånd.
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11.4.5 Sammanfattande kommentar

Annat ekonomiskt bistånd är de rättigheter, enskil-en av som
da enligt vårt förslag skall samhället. Syftetgaranteras av
med denna biståndsform tillförsäkraär den enskildeatt skälig
levnadsnivåi den mångfald skiftande livssituationer, dåav ett
tillfälligt hjälpbehov kan uppstå och inte kan tillgodosessom

sätt.annat
Grunden för prövning den enskildes tillrätt ekono-av annat

miskt bistånd bör vi tidigare framhållit densammasom vara
vid all biståndsprövning, nämligen individuellsom pröv-en

ning utifrån helhetssyn den enskildes förhållanden. Enen
väsentlig faktor vid denna prövning självfalletär den enskil-
des ekonomiska förhållanden. Det kan diskuteras vilka eko-
nomiska förhållanden, skall utgöra grund för den enskil-som
des tillrätt ekonomiskt bistånd.annat

Det torde enligt vâr mening knappast kunna rimligtanses
kategoriskt avslåatt ansökan ekonomiskt biståndannaten om

så den enskildes ekonomiskasnart överstiger nivånresurser
Åför försörjningsstöd. andra sidan det inteär samhällets

uppgift ikläda sig vidsträcktatt för enskildasett behovansvar
tillfällig ekonomisk hjälp. Den enskilde har primärt alltidav

för sin situation.ett ansvar
Hjälpbehov tillfällig och akut karaktär kan emellertid förav

den enskilde med begränsade ekonomiska resurser vara
omöjligt klara samhälletsatt stöd.utan Om samhällets insats
krävs för den enskilde i förhållandeatt till det aktuella hjälp-
behovet skall uppnå skälig levnadsnivå, skall bistånd utgå.
Att strikt lagreglera de villkor, den enskilde skallsom upp-
fylla för erhålla ekonomisktatt bistånd viannat emel-anser
lertid knappast möjligt. Vid den individuella behovs-vara
prövningen måste sammanvågning hjälpbehovets karak-en av

kostnadentär, för insatsen den enskildes personligasamt
förhållanden inklusive hans ekonomi utgöra grund för beslut

bistånd.om
lagregleringEn återkrav skulle kunna utgöra tänkbarav en

lösning jämka samhällets skyldigheteratt och den enskildes
i förhållande till tillrätten ekonomiskt bistånd.ansvar annat

Frågan emellertidär inte enkel med tanke kombinationen
den enskildes till biståndrätt och samhällets till åter-av rätt

krav.
För det första kan det föreligga risk den enskildesatten
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biståndekonomisktåterbetalaviljaochförmåga annatatt
beviljas eller inte.bistånd skallbedömningenpåverkar om

ellerinskränkningosynliginnebärasåledeskanDetta en -
alltförrättigheterenskildesden attutvidgning genomav-

ocheller denåterbetalningsförmåganvidvikt läggsstor
återbetala.viljaenskildes att

svårigheterfalli mångaföreligger attandradet storaFör
klarakunnamöjligheterframtidaenskildesden attbedöma en

återbetalning.
preskriptionstidvilkendiskuterastredje kandetFör som

bi-utgivetåterbetalningsskyldighetskälig förkan avanses
rimligtmening knappastvårenligt attkanstånd. Det anses

för åter-10 skall gällapå årpreskriptionstidennormaladen
återbetalnings-bistånd.ekonomiskt Kravutgivetkrav omav

enskildedensituationer närdeendastskyldighet bör avse
tillgångar,förfoga överöverskådlig tid kommerinom atten

ellerrealiseratstillgångarpå grundantingen att genomav
kantidsrymdvilkenFråganinkomster. ansessomomegna

i varierandeochmänniskorför olikaöverskådlig tidenvar
diskuteras.kanlivssituationer
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Överklagande12 beslut stödav om

och hjälp enligt socialtjänstlagen

Vårt förslag

handläggningsregelEn införs enligt vilken socialnämn-
den, det gäller framställningnär från enskilden en om

social tjänst, åläggs denna framställningprövaatten
enligt 6 § såvidaSoL inte den enskilde sigmotsätter
sådan handläggning. Prövning enligt 6 § SoL sker inte
heller socialnämnden bifaller framställningen påom

grund.annan
handläggningsregelDenna omfattar inte ärenden om

inplacering i barnomsorgskö eller kommunaltannat
turordningssystem.

Förslaget iöverensstämmer huvudsak med det förslag
1989 års handikapputredning Handikapputred-som

ningen tidigare lagt fram i frågan SOU 19902.

12.1 Inledning

socialtjänsten finnsInom två vägar överklaga beslut,att
förvaltningsbesvär och kommunalbesvär. Förvaltningsbesvär
innebär Överinstansen kan det överklagadepröva beslutetsatt
laglighet och lämplighet i alla avseenden. Kommunalbesvär
innebär begränsad prövning enbart laglig-en mer som avser
heten det överklagade beslutet. Kommunalbesvärsmöjlig-av
heten därför oftaär mindre värde för den berörsav som av
beslutet. En närmare beskrivning vad medav som avses
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respektive kommunalbesvärförvaltningsbesvär lämnas under
avsnitt 12.3.

besvärsordninggånger oklart vilken skallMånga detär som
i framställning hjälp kanhar sin grundgälla. Detta att en om

olika behandlas enligtbehandlas kankomma sätt. Denatt
antagit.6 eller i enlighet med regler kommunenSoL I§ som

förvaltningsbesvär, ifallet besvärsmedlet detförradet är
kommunalbesvär.senare

överklagningsmöjlighetema enligt socialtjänst-Frågan om
tidigare behandlats Socialberedningen SOUlagen har av

19902. Redo-198619 och Handikapputredningen SOU
fram avsnittför utredningar lämnas längregörelse dessa

12.6.

frånEnskilds till hjälp12.2 stöd ochrätt

kommunen

biståndl2.2.l Stöd och hjälp i form av

enskilde till biståndEnligt 6 första stycket har den§ SoL rätt
sin iför sin försörjning och livsföringsocialnämndenav

påbehov inte kan tillgodosesövrigt, hans sätt.annatom
beskrivits itill bistånd har tidigare betänkandet. DetRätten

anledning redogörelse.finns inte här dennaatt upprepa
på bestämmelserna innebärkan dock nämnasDet nytt att

enskilde till färdtjänst och hemtjänst.bl.a. för den Mot-rätt
i tidigare lagstiftningarna påsvarighet till detta fanns inte de

möjligtsocialtjänstområdet. inte hellerDet att genomvar
hemtjänstförvaltningsbesvär överklaga beslut i ärenden om

kommunalbesvärsmöjligheten fanns.färdtjänst. Endasteller
till bistånd generell utformning.Medvetet rätten Iengavs

183socialtjänstpropositionen framhålls bl.a. det knap-att
förenligt i framtiden skallmed den helhetssynärpast som

till biståndkaraktärisera det sociala arbetet knyta rättenatt
situationer.till vissa konkreta

för till biståndförutsättningar uppställsde rättEn somav
föreligga faktiskt och behovetdet skall behovär ett attatt

innebärinte tillgodoses på bl.a.kan sätt. Detannat att om
för insatsen finnsdet åligger huvudman att ta ansvaretannan

i princip biståndsrätt. Ytterligare omständighetingen en som
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kan till bistånd inte föreliggergöra rätt kommunenäratt att
sina regler kan tillgodose behovet.genom egna

l2.2.2 Stöd och hjälp enligt kommunala regler

Socialtjänstlagen ställer krav på socialtjänsten b1.a. vidtaatt
åtgärder missbruk och sörja för bam,mot att omsorger om
ungdom, äldre och människor funktionshinder.med 10 §I
första stycket föreskrivsSoL socialnämnden böratt genom
färdtjänst, hjälp i hemmet, service omvårdnad,och dagverk-
samheter eller social tjänst underlätta för den enskildeannan

bo hemma och ha kontakter med andra. Enligt ll skall§att
socialnämnden b1.a. aktivt sörja för den enskilde miss-att

fårbrukaren den hjälp och vård han behöver för attsom
komma ifrån missbruket. Ytterligare föreskrift kanen som
nämnas socialnämndenär enligt 19 § skall förverkaatt att
äldre människor får möjlighet leva och bo självständigtatt
och ha aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap medatt en
andra.

liggerDet inom för kommunens kompetens attramen egen
besluta hur kommunen skall fullgöra åliggandena enligtom
de nämnda och andra liknande föreskrifter socialtjänstlagen.

vissa fall uppstårI behov ganska detaljerade föreskrifterav
för klargöra förhållandet mellan kommun och kommunin-att
vånare. påEtt exempel det kan färdtjänstreglementena vara.

fallandra kanI reglerna schablonkaraktärvara mera av -
dvs. de ställer inte krav på någon omfattande prövningmer

möjligheterna få insatsen. enskildesDen önskemål fårattav
i bli styrande.stort sett

kommunala reglerna intehar alltidDe tillkommitegna som
följd socialtjänstlagen infördes. Redan innan dennaatten av

lag trädde i kraft fanns i de flesta kommuner väl utbyggden
hemtjänst och färdtjänst med reglementen och andra regelsys-

förutsättningarna för stödets utgivande.tem som angav

12.2.3 Jämförelse mellan biståndsrätten och rätten
till stöd enligt kommunala regler

Hur de dubbla till biståndrätten och de kommu-systemen -
nala reglerna förhåller sig till varandra kan svårt attvara-
närmare beskriva. Reglerna för bistånd förståsär kända.
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för varjeprincip unikaikommunala reglernade ärMen
bistånd innebärhindrar dock reglernakommun. Inget att om

vad de kommuna-få önskvärd insatsmöjligheter änsämre att
ocksåprincip reglernakanoch vicereglerna Igör versa.

skillnader mellanfinns någrainteså utformade detattvara
systemen.

för-bedömningen hurförMöjligtvis kan systemenavman
faktumviss ledning i detvarandra sökasig tillhåller att ett

skyddsnät för den6 tordesyfte med § utgöraatt ettvara
utgångspunkten för lagenriktigt bordeenskilde. Om detta är

kommer tillservice,generellakommunernasatt somvara
förmånligvanligtvisreglerna, änuttryck i de är meregna

då inteenligt 6 skulleBestämmelserna §till bistånd.rätten
dock den kom-särskilt ofta. Möjligen hartillämpasbehöva

svårttid gjort detutvecklingenmunalekonomiska senare
ambitionsnivå.upprätthålla dennaatt

föranledabörskillnad finns dock när-klarEn ensommera
fårtill biståndprövningVid rättenkommentar. avmare

det frågabehovsprövningekonomisk när ärgöras även om
torde i regelsocialbidrag. Kommunala reglerstöd änannat

inga for-behovsprövning,ekonomisk äveninte medge om
tillåter sådanså deñnns utforma demmella hinder attatt

Än behovsprövningekonomiskprövning. så länge torde av
i ganska litensocialbidrag sketill bistånd änrätten annat

såle-båda skullemellan deomfattning. Skillnaden systemen
tidigarepraktisk Somformelldes än natur.avvara av mer

möjligheterna till eko-vi föreslagit10 harkap. attangetts
försörjningsstödbiståndbehovsprövning ännomisk annatav

bådaförs deomfattning. Görs detbegränsas i betydandeskall
börjarsåvida inte kommunernavarandra,närmaresystemen

i reglerna införa kravmöjligheten deanvända sig att egnaav
behovsprövning.ekonomisk

för-gränsdragningen mellan12.4 behandlasavsnittUnder
fråga hörkommunalbesvär. näravaltningsbesvär och Denna

gjorts.till jämförelse härdet försök Detmed somsamman
isåledes hänvisas dit denna sak.får även



301Överklagande beslut stödSOU 199330 och hjälpav om

for forvaltningsbesvär12.3 Reglerna och
kommunalbesvär

12.3. l Förvaltningsbesvär

Enligt 73 första stycket överklagas socialnämndens§ SoL
beslut hos länsrätten besvär nämnden har med-genom om

frågadelat beslut i om

bistånd enligt 6

medgivande enligt 25
förbud enligt 27 eller
eftergift enligt 37

73 andra stycket beslut i fråga bistånd tillI § sägs att om
får inte överklagas enligt första stycket.annan

förvaltningslagen 1986223 finns reglerI lämnandeom av
fullföljdshänvisning, förvalt-kan överklaga medvem som
ningsbesvär och hur överklagandet 21-23skall ske §§.
Reglerna innebär bl.a. fullföljdshänvisning skall lämnasatt

Överklagan-beslutet går och kan överklagas.parten emotom
Överklagandetdet den beslutet angår.görs skall haav som

kommit in till myndigheten inom veckor från den dag dåtre
klaganden ñck del beslutet.av

Förvaltningsdomstolen in påkan både beslutets laglighet
och dess lämplighet. helt eller delvis beslut kanEtt nytt

i detsättas överklagade beslutets ställe.
Vid bifall kommer prövningen också omfatta vilkaett att

åtgärder vidtasbör för tillgodose den enskildes be-attsom
hov, dvs. hur den insatsereller de enskilde funnitsdensom
berättigad till bör utformas. bedömningDenna grund-görs

vad i målet blivithar upplyst den enskildesval av som om
behov och de finns inom kommunen. Iom resurser som

för vilka åtgärderstället bör vidtas för tillgo-att attange som
den enskildes behov kan domstolen återförvisadose ärendet

socialtjänstentill för utformningenden bifallsbe-närmare av
fårslutet. dock inteDetta det uttrycks i socialtjänst-som-

propositionen 472 bli regel.-
Överklagande först tillsker länsrätten. Därefter kan talan

tillföras kammarrätten sistoch Regeringsrätten. förutsätt-En
ning för kammarrättens dom skall Regerings-prövasatt av

Regeringsrättenrätten är meddelar prövningstillstånd.att
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l2.3.2 Kommunalbesvär

Ända-formKommunalbesvär medborgartalan.utgör en av
tillmålet den kommunala självstyrelsenär utövasatt attse

rättsenligt Kännetecknande endast kommun-sätt. ärett att
fårmedlemmar överklaga, besluten endast kan angripasatt

på ide punkter kommunallagen och prövningenattsom anges
till laglighetenbegränsad beslutet. Om besvären bifallsär av

får beslutet bara upphävas. fär inte medDet ersättas ett nytt
beslut.

anföraMöjligheterna kommunalbesvär regleras i 10 kap.att
1991900.kommunallagen Kommunalbesvär kallas där för

laglighetsprövning, vilket inte hindrar kommunal-att termen
får användas. föreskrivs 10besvär kap. 8 förstaäven Det §

stycket överklagat beslut skall upphävas,ettatt om

inte tillkommitdet har laga ordning,
hänför2. beslutet sig till något inte angelägenhetärsom en

för kommunen eller landstinget,
det har fattat beslutet har överskridit sina be-organ som

fogenheter, eller
striderbeslutet lag eller författning.4. mot annan

överklagande in till kammarrätten. Klagomålen skallEtt ges
inomha kommit dit från dåveckor den dag det tillkänna-tre

kommunens anslagstavla protokollet beslutetöverattgavs
justerats. Besvärshänvisning behöver inte lämnas. Kammar-

dom kan överklagas till Regeringsrätten. förutsätt-rättens En
ning för Regeringsrätten skall domen liksompröva är, näratt
det gäller förvaltningsbesvär, Regeringsrätten meddelaratt
prövningstillstånd.

tidigare framgåttSom det medlemskapet i kommunenär
grundar överklaga. Medlemrätten kommun ärattsom av en

folkbokfördiden kommunen, fast egendom iär ägersom
kommunen eller tilltaxerad kommunalskatt därär l kap. 4 §
första kommunallagen.stycket

Föreskrifterna laglighetsprövning integäller det iom om
lag eller författning finns särskilda föreskrifterannan om
överklagande lO kap. 3 § kommunallagen. Innebörden är att

prövning enligt bestämmelserna i 10 kap. förvalt-ochen
ningsbesvär utesluter varandra. Motsvarighet till denna ord-

ning fanns i den tidigare kommunallagen 7 kap. l och 2 §§.
Principen skulle alltså kommunalbesvär inte fårattvara
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får angripas förvaltnings-anföras beslut, dettamot om genom
Socialberedningen har kommenterat dessa regler ochbesvär.

på principen frångåttsfunnit omständigheter tyder attsom
beslut bistånd enligt socialtjänstlagenvad gäller SOUom

1986 Beredningen därvid19, 117. har bl.a. hänvisat tills.
socialutskottet. Såvitt förståsvissa uttalanden kan bör denav

inte anledning till bedömningkommunallagennya ge annan
Socialberedningengjort.den beslut bistånd börän Ettsom av

således angripas kommunalbesvär.kunna medäven

12.4 Gränsdragningen mellan förvaltnings-
besvär och kommunalbesvär

12.4.1 socialtjänstlagenFörarbetena till

inledningsvis framhållits finns alternativa möjligheterSom
för handläggningen ärende social hjälpinsatsettav om en -
kommunens regler bistånd enligt 6 tvåeller § SoL. Deegna
framkomstvägar finns för vissa hjälpinsatser från social-som
tjänsten har olika överklagningsmöjligheter. avsnittUnder
12.2.3 har försök gjorts till jämförelse mellan bistånds-ett

och till insats enligträtten kommunala regler.rätten
viktigtDet tillägga det naturligtvis inte alltidär be-att att

uppståhöver tveksamhet vad det för slags ärende detärom
handlar Ifall den enskilde yrkar bistånd med stöd 6 §om. av
SoL det givet ansökan behandlas biståndsären-är att ettsom
de.

I avsnitt i socialtjänstpropositionen behandlas gränsdrag-ett
mellan förvaltningsbesvär och kommunalbesvärningen

466 ff. Föredragande statsrådet uttalade lagstift-s. att en
på det föreslagits möjlighetning sätt nämndensom som ger

utforma besluten inom givna och detalj styrningutanatt ramar
kommer ligga de beslutnära kommunal nämndatt som en

fattar inom för den kommunala självstyrelsen.annars ramen
viktigt allmänintresseDet är kommunmedlemett att ges

möjlighet till granskning hur kommunen den kom-utövarav
lagen den. sådan granskning kan nåsEnpetens som ger

kommunalbesvär.genom
Statsrådet ansåg vidaredet inte möjligt införa förvalt-att

ningsbesvär i socialnämndenärenden där fritt får besluta
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inom för given kompetens anfördeoch b1.a. följan-ramen en
de.

Förvaltningsbesvären innebär besvärsmyndigheten vidatt
tillbifall besvären i princip skall beslut i detsätta ett nytt

överklagades ställe. Det skulle för de ärenden detsom nu
innebäragäller besvärsmyndigheten vid besvärspröv-att

ningen skulle gripa in i den kommunala självstyrelsen.
skulle kommaDetta strida syftet med lagens kon-att mot

struktion kommunerna frihet inom givet kom-att att ettge
petensområde utforma verksamheten efter förutsätt-egna
ningar och behov. Jag således i likhet med socialut-anser
redningen liksom i dag endast kommunalbesvärsvägenatt
bör stå det gäller beslutöppen när nämnden enbartsom
fattar grundvalpå den kompetens i socialtjänst-av som ges
lagen.

Socialtjänstlagen emellertid också bestämmelsertar upp
konkret den enskildes rättigheter och där-som mer anger

ocksåmed socialnämndens skyldigheter. Bestämmelserna
till bistånd, jag har tidigare,rätt berört skiljer sigom som

från övriga bestämmelser i socialtjänstlagen på så sätt att
socialnämnden dessa bestämmelser åläggs skyl-genom en
dighet under vissa omständigheter den enskilde stödatt ge
och hjälp inom socialtjänsten. Enligt de föreslagna bestäm-
melserna har den enskilde till bistånd socialnänmdenrätt av
for sin försörjning och sin livsföring i övrigt, hansom
behov inte kan tillgodoses Vidarepå det isätt. sägsannat
bestämmelserna bl.a. den enskilde biståndet skallatt genom
tillforsäkras skälig levnadsnivå. Socialutredningen haren
framhållit det viktigt få fråganär till bi-rättenatt att om

prövad efterstånd besvär. Kommunalbesvären lämpar sig
mindre väl för sådan prövning. Det enligt utredningenären
först besvärsmyndigheten möjlighet sättaatt annatom ges
beslut i det överklagades ställe besvärsrätten kansom ges

reellt innehåll för den enskilde.ett

Efter genomgång de remissinstansemasynpunkter haften av
i frågan anförde statsrådet förvaltningsbesvären förut-att ger
sättningar för betydligt allsidig prövning än denen mer som

åstadkommaskan kommunalbesvär. ansåg därförHangenom
i likhet flertaletmed remissinstanser beslut i frågaatt som

till bistånd bör förasrör rätten förvaltningsbesvär.genom
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Med anledning vissa remissinstanser denatt ansett attav
föreslagna gränsdragningen kunde leda till praktiska svårig-
heter anförde föredragande statsrådet följande.

Den valda skiljelinjen kommer kräva socialnämndenatt att
i varje särskilt fall beslut har fattats med stödanger om av
socialtjänstlagens bestämmelser till bistånd ellerrättom om
beslutet åtgärd inom det kompetensområde iavser som
övrigt tillkommer nänmden enligt lagen. Det ligger i sakens

det yrkande har framställts vid nämnden blirnatur att som
bestämmande för beslutet skall till biståndrättom avse
eller beslut stöd och hjälp i övrigt enligt socialtjänst-om
lagens bestämmelser. Förvaltningsbesvär skall således
kunna föras beslut innebäröver avslag på ansökansom som
grundas på till bistånd.rätten De svårigheter kansom upp-
komma enligt min mening inteär sådana de bör föranle-att
da avgränsning den jag har föreslagitänannan som nu.....

Sammanfattningsvis innebär ovanstående redogörelse att
endast kommunalbesvärsvägen bör stå öppen det gällernär
beslut nämnden enbart fattar på grundval den kompe-som av

i socialtjänstlagen. Eftersom bestämmelsernatens som ges
till biståndrätten konkret den enskildes rättig-om mer anger

ochheter därmed också socialnämndens skyldigheter skulle
kommunalbesvären lämpa sig mindre förväl sådan pröv-en
ning. Visserligen ansåg flera remissinstanser den föreslag-att

gränsdragningen kunde leda till praktiska problem. Menna
de svårigheter kunde uppkomma ansågs dock inte sådanasom

de borde föranleda avgränsning.att yrkandeDetannan son1
framställs vid nämnden skulle bli avgörande för ärendetom

biståndsärendeskulle eller ärendeett ettses som som om
hjälpoch i övrigt enligt socialtjänstlagensstöd regler.

12.4.2 Allmänna råd från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen utfärdade år 1981 allmänna råd tillrättenom
bistånd 19811. Handläggningsregler rekommenderades
bl.a. för såvitt kan förstås, minska gränsdragningspro-att,
blematiken. Reglerna innebar uppdelningi ärendenen som
innefattar individuell behovsprövning och ärenden intesom

det. Följande anfördesgör 91.s.
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försörjning ellerstöd för sinbegär hjälp ochOm någon
social service, vårdi övrigt i formlivsföring pengar,av

alltid ärende biståndbehandling uppkommereller ett om v
förutsätterframställning6 § den enskildesenligt enom

frångäller detbehovsprövning.individuell Detta även om
med stöd 6inte kanklart bistånd utgåbörjan står att av

biståndsärenderubriceraskan det inteDäremot ett omsom
enskilde lämnar upplys-densocialnänmden på begäran av

situationer bistånd kan utgå. Intehur och i vilkaningar om
frågadetblir det biståndsärendeheller när ärett om en

§ SoL, ellerenligt 14generellförmån ettnatur, t.ex.av
daghemskö, dennainplacering ikö-ärende, t.ex.rent om

sökandensindividuell bedömningheltsker utan omav
i kön. Attövrigas ståreller mindrebehov änär större som

kriterier,utifrån vissa generellainplaceringen kan ske t.ex.
medför inteantal barn däremotålder, civilstånd,inkomst,
kö-ärende. sådanablir fråga Idet änannat ett rentatt om

sökandens behovindividuell prövningingenfall sker av
sökandenform aktuell. Menbistånd i den är omsomav

förtur i kön eller alter-socialnänmden honombegär att ger
formhjälp eller stöd ihan skall fånativt att annan upp-

ansökanbiståndsärende. Likasåkommer är attett anseen
förutsät-bistånd inplaceringeni könbegäran omsom en om

gäller dåindividuell behovsprövning. Detta äventer omen
framställ-ochaldrig varit fråga förturdet oavsett omom

bifalls eller inte.ningen

redovisas nedan underde rättsfallkonsekvensEn av som
det alltidknappast kan hävdasl2.4.3 dock detär attatt upp-

fråga individuellbiståndsärende detkommer ärnärett om
utveckling rättspraxis skettbehovsprövning. Den somav

uppfattning Socialstyrelsenbekräftat deninte ha somsynes
framhålls i våraför i sina råd.allmänna Somuttryckgett

alternativsjälvfalletavsnitt 12.8 docköverväganden är ett
individuelltalla behovs-till lösning problemet att anseav

biståndsärenden.prövade ärenden som

l2.4.3 Rättspraxis

RÅ83 282 Regerings-från 1983 och hartvå domar I III
mellan kommunalbe-sig gränsdragningenuttalaträtten om

färdtjänst. Regerings-förvaltningsbesväri frågaochsvär om
följande ianförde bl.a. den domen.rätten ena
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Färdtjänst enligt 10 § socialtjänstlagenär form socialen av
service. Finspångs kommun har uppställt vissa regler för
beviljande denna förmån. Spörsmålet huruvida NN ärav
berättigad till färdtjänst enligt dessa regler kommunal-är en
rättslig fråga inte kan i den för kom-prövas änannatsom
munalbesvär stadgade ordningen. framställningHennes till
socialnänmden får emellertid också tillrättanses avse
bistånd för enligt 6 § socialtjänstlagen.resor

det målet gjordeandra RegeringsrättenI liknande uttalan-ett
dei gränsdragningsfrågan.

RÅ84två domar från 1984I 2291 och fråganII har om
besvärsväg i barnomsorgsärenden behandlats. Bakgrunden

socialnämnd hade daghemsplats föratt sagtvar en upp en en
12-årig1 flicka med omedelbar verkan fr.o.m. moderns

hemkomst från kommunalbesvärBB. I föräldrarnayrkade att
beslutet skulle undanröjas. avslogsBesvären och Regerings-

påpekade särskilträtten målet endast kunde i denprövasatt
för kommunalbesvär stadgade ordningen, eftersom beslutet
fick grundat intagningsprinciper antagitsanses som av
kommunen.

Det andra regeringsrättsavgörandet gällde begäranen om
bistånd enligt 6 till§ daghemsplats under moderns gravidi-
tetsledighet för barn i det tidigare relateradesamma som
fallet. Bistånd vägradesi samtliga instanser. Regeringsrätten
anförde bl.a. följande.

Sociala distriktsnänmden E i Helsingborg har avslagit an-
sökningen på den grunden individuellt vårdbehovatt ett
enligt 6 § SoL inte föreligger för NN. Beslutet innefattar
det ståndpunktstagandet någon skyldighet inte åvilaratt
kommunen tillhandahålla NN daghemsplatsen enligtatt
reglerna i 15 Frågan härom kan inte förvalt-prövas av
ningsdomstol i den för kommunalbesvärän före-annat
skrivna ordningen. kanDen således inte i dettaprövas mål.

Vad beträffar frågan NN berättigad tillär daghems-om
platsen i form bistånd enligt 6 § SoL det antagligt,är attav
det för hennes välbefinnande bäst hon fick fortsättavore om
sin vistelse på daghemmet. NN behov härav kan dock intes
med hänsyn till hennes fainiljesituation så stortanses vara

det grundar till bistånd enligt 6 § SoL.rättatt
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ordning12.5 Problemen med nuvarande

Socialberedningen framhöll i sitt betänkandeSom är gräns-
alltid svåra helt undvika väljerdragningsproblem näratt man

enligt viss lagstiftningendast del beslut över-göraatt en en
förvaltningsbesvär. kan svårtklagbara Det attgenom vara

beslutet den eller den andra karaktären.äravgöra av enaom
socialtjänstlagen förstärksgäller problemetVad attav samma

insats kan överklagas både med kommunalbesvär ochtyp av
förvaltningsbesvär.med

fördel få anföra förvaltnings-den enskilde detärFör atten
då får fullständig prövning.eftersom hanbesvär, Fören mer

formulera sinuppnå kan den insatt i reglernadetta äratt som
bistånd enligt 6framställning begäran Dettasom en om

också får det det kommer hänsyninnebär antas att att tas--
till kommunala reglerna. Anledningen härtillde är, somegna

under avsnitt 12.2. kommunen har prövanämnts att att om
inte kan tillgodoses Formulerasbehovet sätt.annat an-

biståndsansökan enskilde således intesökan bör densom en
någon prövningsmöjlighet. ansökangå miste Om en en-om

ligt kommunala regler avslås finns däremot ingen garanti för

biståndsprövning.följs medärendetatt upp en
flesta okunniga problemati-Eftersom de hjälpsökandeär

framställningarbero på slump hur deras utfor-ken kan det en
och därmed på vilket socialnämnden handläggersättmas

enskilde kan därigenom gå mistedem. Den rätten attom
anföra förvaltningsbesvär. Framställningarna ocksåkan vara
så formulerade det för myndigheten uppstår svårig-oklart att
heter vad det för slags ansökan.avgöra äratt

förvaltningsdomstolama också uppståkan handlägg-För
ningsproblem. kan osäkert socialnämndensDet vara om

biståndsbeslutbeslut skall eller beslutett ettses som som
enligt regler. får förkommunens betydelse bådeDetta pröv-

förningens räckvidd och vilken domstol kam-länsrätt eller
skallmarrätt behandla överklagandet. Domstolarna kansom

finna viss vägledning idock socialnämnden be-lämnatom
svärshänvisning eller inte. besvärshänvisning tilllämnatsHar
länsrätt tyder det på socialnämnden behandlat ärendetatt som
biståndärende. intedet lämnats besvärshänvisning kanHar
det tyda på ärendet behandlats enligt deärendeatt ettsom
kommunala reglerna.
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gäller avgifter tilldet kan den kännerNär gällande be-som
stämmelser och praxis valet besvärsvägstyra attav genom
begära bistånd till vissbetala avgift i stället för begäraatt att
ändring eller nedsättning avgiften.av

betänkanden SocialberedningenDe och Handikapput-som
redningen har remissbehandlats. Därvid har frånavgett
många håll lämnats upplysningar problemen med deom
dubbla frambesvärsvågama. följerLängre redogörelse fören
dessa betänkanden remissvarenoch på dem. kan dockDet

intresse redan här redovisa Socialstyrelsenvadattvara av
anfört i sitt Handikapputredningensyttrande över betänkan-
de.

Socialstyrelsen framhöll rådandedet rättsläget mycketäratt
otillfredsställande rättssäkerhetssynpunkt. oklar-De storaur
heter råder leder till besvärsinstitutet fungerar långti-attsom
från tillfredsställande inom äldre-, handikapp- och barnom-

Efter genomgång Socialstyrelsen gjortsorg. som av ege-
rings- och kammarrättsdomar gällande äldre- och handikapp-

kunde konstateras det ofta slump vilkenattomsorg envar
utgång mål fick i domstol. Enhetlig domstolspraxis Salma-ett
des.

Oklarheterna hur lagen skall tolkas leder enligt Social-om
styrelsen också till brister i socialnämndemas hand-stora
läggning och variationema mellan tjänstemän och mellan
kommuner Somligaär alltid prövninggör enligt 6 §stora. en

någonnär anhåller social tjänst. förekommerDetom en
också framställan och beslut social tjänst överhuvudta-att om

inte dokumenteras. andra fall betraktas somliga fram-get I
ställningar ansökan social service enligt kommu-som en om

riktlinjer och andra begäran bistånd enligtnens som en om
6 och med dessaSoL. I oklarheter och skillnader§ mellan

förekommerkommunerna det troligen i utsträckningstor att
inteenskilda får motiverat avslagsbeslut informationochett

möjligheten överklaga. besvärsinstitutetAtt tycksattom
utnyttjas i ringa omfattning inom äldre- och handikappomsorg
kan tecken på detta.ettvara
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Frågans12.6 behandling Socialberedningenav
och Handikapputredningen

12.6.1 Socialberedningen

Socialberedningen föreslog 6 § SoL skulle kompletterasatt
med andra stycke, där det till bi-rättenett nytt attangavs
stånd omfattar både ekonomisk hjälp bistånd, så-och annat

särskilda insatser för bam, ungdomar, äldre människorsom
och människor med handikapp.

stycket skulle kvarstå oförändrat och det nuvarandeFörsta
fickandra stycket tredje i paragrafen.utgöra styckeett

Socialberedningen ville lagförslaget markera detattgenom
finns två huvudregler bistånd, ekonomisk hjälp och annatom
bistånd, åtgärdernadär helt olika och där orsakerna tillär
biståndsbehovet ofta skiljer sig åt. särskil-Genom uttrycket
da insatser ville beredningen skilja insatserde skallsom

bistånd från andra sociala insatser. Enbartanses vara en
inplacering i barnomsorgskö eller kommunaltett annaten
turordningssystem, eller erhållande serviceett av som gene-

tillkommerrellt viss inteskulle bistånd.en grupp anses som
begäran från funktionshindrad borde i allmänhetEn en upp-

fattas begäran bistånd.som en om
Socialberedningen refererade till vissa domar Regerings-av

RÅ83 2821 vilkat.ex. och tidigare redogjorts förrätten II,
12.4.3,under där framställning hjälp bådeprövatsom som

bistånd enligtoch kommunens Någonregler. sådan dubbel

prövning hjälpbehov borde inte förekomma. So-sammaav
cialnämnden måste enligt beredningen sig förbestämma om

framställning hjälp skall behandlas bistånds-etten om som
ärende eller begäran enligthjälp kommunenssom en om egna
regler. framställning bordeEn begäran bi-ses som en om
stånd 6enligt så§ den enskilde begär förtur åbe-ellersnart

särskilt behov tjänsten.den söktaettropar av
Vad gäller färdtjänst och social hemhjälp borde kommunen

i allmänhet biståndsprövning,göra kommunen inteen om
ansåg sig kunna tillhandahålla tjänsten enligt sina egna reg-
ler. motiveradesDetta det regel medärattav som personer
funktionshinder efterfrågar sådan hjälp. Endast sö-som om
kanden direkt hänvisar till kommunens regler eller enbart
åberopar sin ålder borde underlåta biståndsprövning.man en
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den mån kommunen inteI har något regelsystem för den
begärda tjänsten borde biståndsprövning normalt göras.en

tveksamma fall bordeI uppfatta ansökan bi-man som en
ståndsbegäran. Vidare framhölls nämnden måste formule-att

sitt beslut så det klart framgår biståndsprövningattra om en
gjorts eller ej.

Sammanfattningsvis uttalade beredningen gränsdrag-att
ningsproblem kommer uppstå så länge haratt som man en
ordning innebär endast vissa beslut enligt social-attsom
tjänstlagen kan överklagas förvaltningsbesvär. Dessagenom
problem borde dock kunna minska lagändringen ochgenom
motivuttalandeni anslutning härtill.

Socialberedningen redovisade även vissaövervägtatt man
andra lösningar dock inte ville lägga några förslagsom man

i betänkandet. Följande alternativ hade övervägts.om

bättreEn precisering vad ingår i tillrättenav som-
bistånd. skulleDetta den bästa lösningenvara men
skulle kräva genomgång praxis, någoten noggrann av

beredningen inte ansåg sig ha möjlighet utföra.som att

Ändring besvärsreglema. Alla beslut enligt social-av-
tjänstlagen skulle kunna överklagas förvalt-genom
ningsbesvär.

huvudregel innebördEn beslut socialnänmdattav av-
enligt skallSoL kunna överklagas förvaltnings-genom
besvär förse denna huvudregel med vissa undan-men
tag.

12.6.2 Remissvaren på Socialberedningens förslag

tillstyrktesFörslaget bl.a. LO, TCO, handikapporganisa-av
tionema vissaoch länsstyrelser. Från framför allt många av
de juridiska remissinstansema riktades kritik i flera avseen-
den. Man bl.a. kritisk till beredningens förslag till lag-var

ansåg bl.a.Man den föreslagna lydelsen intetext. innebaratt
något i förhållande till gällandenytt rätt. En preciseradmer
reglering vilka socialtjänstbeslut skall få överklagasav som

förvaltningsbesvär efterlystes flera remissinstanser.genom av
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12.6.3 Handikapputredningen

Handikapputredningen lösning Socialbe-valde änen annan
densamma, nämligen såredningen. Grundidén dock attvar

praktiskt motiverat den enskildelångt det rättgaranteravar
enligt 6 och därmedfå sitt ärende § SoL rättprövat ävenatt

förvaltningsbesvär.anföraatt
inte nödvändigt ändraHandikapputredningen ansåg det att

bistånd överklagande. Handi-sig reglerna eller omvare om
socialtjänstlagens avsnitti stället ikapputredningen valde att

handläggning införa paragraf, 50ärendens en ny aom
ålades i paragraf framställ-Socialnämnden denna prövaatt

6från enskild social tjänst enligt inteningar en om en om
sig sådan handläggning eller nämndenenskildeden motsätter

bifaller framställningen på grund.annan
Handikapputredningen ansåg åtskilliga invändningaratt

alltför detaljerad regleringskulle kunna riktas mot en av
biståndsrättigheten. Därvid hänvisades till det krav hel-

viktigt tilluppställs i lagen, utgjort skälhetssyn ettsom som
utformning fick. Handikapputred-6 fick den den§att som

aldrig såansåg det inte heller säkert detaljeradningen att en
dubbla besvärsvägar.lagstiftning skulle lösa problemet med

Även till bistånd i formlagen skulle stadga rättt.ex. avom
100 år för inte kan utnyttja all-fårdtjänstresor demper som

oprecist formuleradkommunikationer skullemänna en an-
hjälp kunna tolkas bådesökan med transporter enom som

färdtjänstsådant bistånd och ansökanansökan en omom som
i fallenligt kommunens regler, dessa generösarevart om var

minimistandard.lagensän
tankegångarnaHandikapputredningenavvisade också om en

anföra förvaltningsbesvär socialtjänstbe-generell rätt överatt
slut.

Handikapputredningen möjlighetanförde skulleatt en vara
alltid framställningar hjälp biståndsärendenprövaatt om som

enligt 6 åtskilliga fall emellertidkunde dettaI vara en
biståndsprövning ofta svåraopraktisk ordning. innebärEn

omfattandeawägningsfrågor. kräver ofta utredningDen en
kartläggning hjälpsökandens personligaoch en noggrann av

förhållanden, något integritetsskäl kan ha skäldennesom av
sig. prövning enligt kommunens kanskemotsätta Enatt mer

eller schabloniserade regler kan då föredra.generösa attvara
prövning enligt fårdtjänstreglerkommunala kräverEn t.ex.
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kanske läkarintygbara vederbörandes gångsvårigheter,ett om
medan prövning enligt 6 skulle§ innebära utredningävenen

transportbehovets omfattning och förläggning i tiden,om
familjemedlemmars möjlighet skjuts Särskiltatt ge osv. om

fråndet början stod klart den hjälpsökande kunde få detatt
enligthan begär kommunens regler framstod biståndspröv-en

ning onödig.som
Med den handläggningsregel föreslagits kunde enligtsom

Handikapputredningen diskuteras inte kommunalbesvärs-om
så literätten värd den skulle avskaffas.kunna Enattvar

kommunalbesvärsprövning kunde emellertid i vissa fall vara
för den enskilde biståndsprövning.än Detgynnsammare en

fallet kan tänkas kommun har förreglergenerösareatt en en
viss service vad inryms i biståndsrätten. Vidareän kansom

inte bedöma kommunalbesvärsrätten enbart hjälpsö-man ur
Ävenkandens synpunkt. andra kommunmedlemmar har rätt

anföra besvär.att
Handikapputredningenanförde också bibehållandet deatt av

dubbla besvärsvägama inom socialtjänsten kan innebära vissa
praktiska nackdelar. någonOm ansöker färdtjänstt.ex. om
och får avslag både enligt kommunens regler enligt 6och §
kanske överklagande måste tolkas både kommunalbe-ett som
svär över det förstnämnda beslutet förvalt-och som
ningsbesvär över det sistnämnda beslutet. Både kammarrätt

länsrättoch kommeri så fall få behandla överklagandet,att
något i det enskilda fallet kan förefalla omotiverat ochsom
svårbegripligt för den enskilde. väsentliga dockDet var en-
ligt Handikapputredningens mening överklagningssyste-att

medför rättsförluster förinte den enskilde hjälpsökande.met
praktiska problemen bordeDe inte bli de gårstörre än att att

bemästra.
Vad köärenden inom barnomsorgen skulle denavser av

Handikapputredningenföreslagna bestämmelsen effek-den
biståndsprövning regel blir aktuell endastten att som om

uttryckligennågon begär någon form särbehandling ochav
denna begäran inte tillgodoses förtursplaceringt.ex.genom
enligt kommunala Biståndsprövningregler. skulle givetvis
också den enskilde fårgöras sinavslag be-ett rentom

barnomsorg, dvs. fårgäran han inte köplacering.om ens en
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12.6.4 Remissynpunkter på Handikapp-
utredningens förslag

Förslaget har remissbehandlats. Socialstyrelsen, Statens

handikappråd, Statskontoret och Nämnden för vårdartjänst
sig positiva tillställde förslaget.

Riksrevisionsverket RRV avstyrkte. förvaltningsdom-De
fåttstolar betänkandet på remiss också olikasom var av upp-

fattningar förslaget.om
Kommunförbundet och Landstingsförbundet avstyrkte.
Socialstyrelsens yttrande har redovisats under avsnitt 12.5.

Socialstyrelsen ansåg bl.a. det rådande rättsläget myck-äratt
otillfredsställande rättssäkerhetssynpunkt.et ur

ansåg det finnsRRV behov genomgripandeatt ett av en
hela biståndsrättenöversyn och mindre förändringarattav

anstå i påbör denna framhöllväntan bl.a.översyn. RRV att
förvaltningsdomstolarna, följd lagbestämmelsemassom en av
allmänna innehåll, har givits ställning viktiga statligasom
aktörer. Socialpolitiska avgöranden hör hemmanärmastsom
i den politiska sfären har i praktiken tagits tjänstemänav
domare. Från demokratiska utgångspunkter förtjänar förhål-
landet kritik. Kännetecknande har varit förvaltningsdom-att
stolarna i viktiga frågor har gått kommunala intressen.emot

Kommunförbundet framhöll förslaget genomförsatt om
inträder situation där balanspunkten mellan förvaltnings-en
domstolarnas inflytande socialtjänsten och kommunernasöver

bedömningar förskjuts till ytterläge. enskilde fårDenettegna
med förslaget maximal möjlighet med hjälp domstolar-att av

kommunernasöverpröva bedömningari ärenden socialna om
service.

Vidare framhöll förbundet fråndet kommunaläratt syn-
intepunkt godtagbart principiellt viktigagöra ändringar iatt

besvärsordningen innan grundproblemet 6med § behandlats.
Förvaltningsbesvär besvärstypär lämpar sig för pröv-en som
ning författningsbestämmelser, har sådant innehållettav som

godtagbar förutsebarhet i rättstillämpningen kan uppnåsatt en
för alla berörda Förutsebarheten inom biständsom-parter.
rådet otillfredsställandemycketär och försämras ytterligare

utredningens förslag.genom
för vårdartjänstNämnden ansåg de skäl utredningenatt som

lade fram för behålla de båda besvärsvägarna verkadeatt
rimliga. kan underlättaDet ha kommunalbesvärsrättenatt
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kvar vill ha fråga principiellt prövad utan attom man en en
omfattande undersökning den enskildesgörs personligaav
förhållanden.

i GöteborgKammarrätten avstyrkte. ansågKammarrätten
kommunerna förvaltningsdomstolarnaoch iatt stortnumera
har lärt sig hantera olägenhetema med de nuvarandesett att

besvärsreglema. hänvisadeKammarrätten till socialnämn-att
den redan enligt 50 § SoL har till hjälpbehovatt attnu se

kommit till nämndens kännedom åtgärdas rätt sätt.som
iKammarrätten Sundsvall ställde sig positiv. denGenom

regeln blir frågan vilken beslut fattatstypnya om av som
från börjanredan klarlagd. på vilket den enskildeDet sätt

utformat sin framställning hjälp får inte längre någonom
avgörande betydelse.

iLänsrätten Stockholms anfördelän det visserli-tordeatt
redan enligt socialtjänstlagens nuvarande lydelse åliggagen

socialnämnderna vid tveksamhet utreda förgrundernaatt en
ansökan så stårdet klart den skall enligt kom-prövasatt om

regler eller enligt 6 § SoL. Så emellertidmunens egna synes
Äveninte alltid ske. de initiala tillämpningssvårighetemaom

minskat behovetavsevärt enhetlighetutgör ochnumera av
likformighet fortfarande starka skäl så långt det möjligtäratt
förenkla och förtydliga prövnings- och besvärsreglema.

ÖrebroLänsrätten i ansåg de dubbla besvärsvä-ävenatt om
finns kvar kommer de problem ordningnuvarandegarna som

medför i huvudsak försvinna förslaget genomförs,att om
vilket synnerligenär angeläget.

Stockholms stad ansåg förslaget borde omarbetas. Bl.a.att
framhölls förslaget skulle innebära 0005 ärenden inomatt att
barnsomsorgskön skulle omvandlas och behandlas bi-som
ständsärenden, eftersom dessa sökanden har begärt avvikelse
från rådande kötid önskan omedelbar placering.genom om

Göteborgs kommun hade svårt det förelåg behovatt attse
överklagningsregeln. Kommunen framhöll fram-attav om

ställningar huvudregel skall handläggas biständsan-som som
sökningar kommer förvaltningsdomstolamas inflytande över
socialtjänsten förstärkas högst på bekostnadavsevärtatt av
kommunernas möjligheter själva de övergripandegöraatt
socialpolitiska bedömningarna.
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från hållandra12.7 Förslag och synpunkter
beträffande överklagningsrätten

författad Bertilskriften till bistånd,Din Bagger-I rätt av
Rh-förbunden,utgiven är 1989 handbokSjöbäck och avsom

social-föreslås 50 socialtjänstlagen handlar§ somatt om
utredningsansvar skall förses med andra styckenämndens ett

följande lydelse.av

livsföring ihjälp och stöd för försörjning ellerAnsökan om
behand-form social service, vård ellerövrigt i av pengar,

skall iförutsätter individuell behovsprövningling som en
bistånd enligthandläggas ärendeförsta hand ettsom om

6

också handläggningsregel liksom denDetta utgör som,en
syftar till denHandikapputredningen föreslagit, att en-som

fullständig sakprövning vidskilde kunna fåskall över-etten
klagande.

analys och konse-skriften Biståndsrätten rättspraxisiI -
Leif Petersén, utgivenkommunalt perspektiv,kvenser i ett

kommunala1990 Svenska kommunförbundet, anförs attav
regeringsformen iskall enligt 8 kap 5 lag.åligganden § anges

inte helståligganden kan hur obestämtAtt utan attanges som
ikonflikt själva innebörden regelni medkomma rege-av

så6 också 3 i dagringsformen klart. § SoL § SoLär ärmen
konstitutionell synpunkt kanutformade det frånallmänt att

påuppfyller regeringsformens kravifrågasättas de ettom
innehåll grundlagsenliga förhållan-substansiellt 44. dettas I

Petersén till flesta tillämpningspro-de ligger enligt kärnan de

socialtjänstlagen givit upphov till.blem som
utfyllnadVidare anförs i skrift dendenna bl.a. att som

Socialstyrelsensfått olika motivuttalanden ochlagen genom
fulltråd sådan, det möjligt iallmänna är är att ettattm.m.

biståndsmål komma till olika bedömningaroch utansamma
åtminsto-riktigare andra.den kan Attsägas änatt ena vara

rättskällematerial relativtskall ha hög grad konkre-en avne
tion enligt Petersén nödvändigt för bl.a. kunnaär upprätt-att
hålla rättsäker handläggningsordning.en
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12.8 Våra överväganden

grundläggandeproblemEtt det förhållandetutgör det finnsatt
dubbla för hur skall kunna få insatser frånsystem en person
socialtjänsten. Bl.a. kan färdtjänst och hemtjänst erhållas
med stöd kommunala regler eller med stöd reglernaav av om
bistånd i 6

de dubblaHur inom socialtjänsten förhåller sigsystemen
till varandra tidigareär, svårt be-närmareangetts, attsom
skriva. förReglerna bistånd naturligtvisär kända. deMen
kommunala reglerna i principär unika för varje kommun.
Reglerna har tillkommiti kraft den kompetens varje kom-av

har sköta sina angelägenheter. Ofta torde dockattmun egna
de kommunala reglerna förmånliga och inte ställavara mer

lika krav påstränga prövningen bistånd. hin-Ingetupp som
drar dock iatt systemen stämmer överens medstort sett
varandra eller till biståndrätten förmånlig.äratt mer

Problemet skulle kanske inte lika stortvara om samma
Överklagnings-överklagningsregler gällde för båda systemen.

reglerna är emellertid olika och skillnaderna mellan dem är
Som besvärsmedel förvaltningsbesvärstora. betydligtger

möjligheterstörre till framgång än vad kommunalbesvär gör.
Vi har alltså med olikagöra regelsystem dels för tillatt rätt

ochstöd hjälp från socialtjänsten och dels för Överklagnings-
möjligheterna. Denna komplicerade ordning kan medföra att
den enskilde går miste den handläggning hos socialtjänstom
och domstol det bästa utfallet.som ger

Socialberedningen och Handikapputredningenhar föreslagit
lösningar på problemet, vilka emellertid inte lett till några
förslag lagändringar.om

lösaEtt sätt problemet är Socialstyrelsensättatt att som
rekommenderati sina allmänna råd avsnittse l2.4.2 göra

individuelltalla behovsprövade ärenden till biståndsärenden.
lösningEn inskränkaär biståndsrätten.avsevärtatt Deannan

insatstyper det handlar skulle inte kunna erhållasom som
bistånd. Insatsema skulle enbart kunna tillhandahållas inom

för den kommunala kompetensen. Beträffande hem-ramen
tjänst och färdtjänst skulle det innebära återgång till för-en
hållandena innan socialtjänstlagen trädde i kraft.

modell tillEn lösning alltsåär bara ha framkomstvägatt en
möjlig för få insatsen. sådanMot modell kanatt naturligt-en
vis invändningar innebärDen beroende på hur denresas.
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kommunala självsty-inskränkningari denutformas betydande
allvarligt försämras.enskildes rättigheterdenrelsen eller att

så långtgåendetill förslag medför vår del inte bereddaVi är
då frågadet skullekonsekvenser om.varasom

preciseringframsynpunkt förts rättenärEn att avensom
Handikapputred-kunna lösa problemen.till bistånd skulle

framhöll b1.ainvände detta ochningen synsätt attmot en
bådekunna tolkasansökan ändå skulleoprecist formulerad
hjälpbistånd och ansökan stöd ochansökan omomsom

i det härprecisering kanenligt kommunala regler. En sam-
blisina fördelar. kan lättaredet hamanhanget Det atttrots se

biståndsansökan ellerskall tolkasansökan som enom en
kapitel 8 precise-emellertid framhållit i kaninte. viSom en

Vi därförinte bli särskilt detaljerad. kanring flera skälav
frågaproblem det härprecisering löser det ärinte attse en

om.
handläggningsregel.Handikapputredningen föreslog Enen
social tjänst skall hand-framställning från enskild om enen

inte den enskildebiståndansökanläggas omen omsom
socialnämnden bifallersådan handläggning ellersigmotsätter

invändning riktatsframställningen på grund. En somannan
förvaltningsdomstolarna får ökatförslagdetta är ettattmot

invändning i och försocialtjänsten.inflytande ärDennaöver
riktig.sig

få denintresset för den enskilde kunnaviMen attattanser
Vibehandlingen sitt ärende överhanden.möjligabästa tarav

Handikapputredningen, hand-därför, liksomföreslår att en
införs i socialtjänstlagen. bör kunnaläggningsregel Den ut-

Handikapputredningen föreslagit.formas på det sätt som
vill emellertid undantag för ärendenVi göra som avser

kommunalt turord-inplacering i barnomsorgskö eller annat
ningssystem.

kan betraktas s.k.Sådana ärenden massären-närmast som
förekommeri antal och det inte hellerden. de ärDvs. stort

inplacera någon i köbesluthelt lätt sägaatt ett att enom
bifallsbeslut eller avslagsbeslut.skall betraktas ettettsom

vill det liggaEftersom de flesta ha plats omedelbart kan nära
negativainplaceiingarnai i grundentill hands köatt somse

fall inte bortse frånbesked för sökanden. kanI vart man
skulletolkningsmöjlighet. Konsekvenserna härav kun-denna

bli köärenden skulle komma behandlasalla s.k. attatt somna
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biståndsärenden inte den enskilde förklarat sig villig attom
vänta.

tolkningDenna hur beslut inplaceringar i kö kanav om
uppfattas skiljer sig något från den tolkning Handikapp-som
utredningen gjorde. Handikapputredningen menade iatt nor-
malfallet får den sittanmäler barn till kommunens bar-som

begära placering i bamomsorgskön. Beslutetnomsorg anses
blir i princip bifallsbeslut. Handikapputredningens förslagett
skulle därför, enligt vad framhöll, få den effekten attman
biståndsprövning enligt 6 § regel blir aktuell endastsorti om
någon uttryckligen begär någon form särbehandling, ochav
denna begäran inte tillgodoses förtursplaceringt.ex.genom
enligt kommunala regler.

Stockholms stad har i sitt remissvar Handikapputred-över
ningens betänkande framhållit förslaget skulle innebäraatt att
5 000 ärenden inom bamomsorgskön skulle omvandlas till
biståndsärenden, eftersom dessa sökanden har begärt avvikel-

från rådande kötid önskan omedelbar placeringse genom om
framställningar såvitt kan förstås inte bifallits sesom ovan-

avsnitt 12.6.4. Detta tyder på även med det synsättatt som
Handikapputredningen redovisat skulle effekten kunna bli en
betydande utvidgning antalet biståndsärenden, regelnav om

tillämpliggörs på de s.k. köärendena.
Det föreslagna undantaget innebär inga försämringarav oss

den enskildes möjligheter få sitt ärende prövatattav som
bistånd. Ansökan bistånd enligt 6 § kan alltid göras. Detom
står också kommunen fritt tolka oklar ansökanatt en som en
biståndsansökan. så fall kommerI ansökan redan från början

biståndsärendeprövas enligt 6att ettsom
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13 Ekonomiska konsekvenser våraav

förslag

Kommitténs förslag berör flera olika områden. Det av
kommitténs förslag bedöms leda till de största ekonomis-som
ka konsekvenserna förslagetär ändrade former för stödetom
till den enskildes försörjning försörjningsstödet. Med hänsyn
till detta koncentreras huvuddelen kapitlet till beskrivaattav
konsekvenserna förslaget till försörjningsstöd.av

13.1 Rätten till försörjningsstöd

beräkningEn kostnadskonsekvensema förslagetav av om
försörjningsstöd måste bygga på analys vilka skillnaderen av
i ersättningsnivä bidrag olikaper normsystemsom ger.

För genomföra ekonomiskatt konsekvensanalys behövsen
tillgång till diverse statistik bidragspopulationen. Deom

uppgifter finns tillgängligasenaste i dagens lägesom avser
är 1991. För inte öka komplexitetenatt och osäkerheten i
analysen beräkningarnagörs därför förslaget åravsettsom om
1991 Därigenom blir det enklare särskilja osäkerheteratt som.
ligger i själva analysen från den osäkerhet direktärsom en
konsekvens bristen pä kunskap socialbidragsutveck-av om
lingen under efterkommande är.

Underlaget för analysen har hämtats från SCB. I särskilden
databearbetning har SCB tagit fram uppgifter bl.a. detom
totala antalet bidragsmänader inom olika hushållstyper, antalet
barn inom olika hushållstyper den genomsnittligasamt
bidragstiden i barnhushåll olika storlek.av

följandeI tabell visas det totala antalet bidragsmänader inom
de olika hushållstypema. Gruppen bamhushäll hushållavser

enbart innehåller barn under 16 år.som

l30l87ll
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inom olika hushållstypemabidragsmånader13.1 AntalTabell

bidragsmånader förAntalHushållstyp

barnenhushållen

0459 097barnEnsamstående män utan

47 49283427med bamEnsamstående män

057276kvinnor bamEnsamstående utan

356 013295barn 212kvinnor medEnsamstående

078 819Makarsamboende bamutan

450 440796193Makarsamboende med barn

527l746lBarnhushåll

bidragskostnadengenomsnittligajämföra denkunnaFör att
enligtkostnadenvårt förslag medenligtmånad t.ex.per

tillmåste hänsynrekommendationSocialstyrelsens tas
innehåll.iskillnaderna normemas

hemförsäk-ersättning förinnebärVårt förslag posternaatt
fallutgår i detandvård endastochoch läkar-hushållselring,

bedömning huruppkommit.faktiskt Enkostnaden storaav
utgå för dessaolika fall kommerikostnader posterattsom

därförmåste göras.
kostnader idessabedömning här ärgörsDen att genom-som

bidragsmånad dessabeloppsnitt utgår med sompersamma
EventuellaSocialstyrelsenstill iberäknatsposter norm.

radiohusgeråd, TV,för möbler,kostnader posten m.m.
tillavsnittetkapitel under Rätteni dettaredovisas senare

bistånd.annat
uttrycktinivåer,redovisas vilkanedantabellen procentI av

bidragsmånadutgågenomsnitt beräknasibasbeloppet, persom
hushållstypema.i de olika
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Tabell 13.2 Bidragsbeloppet i basbeloppet förprocent olika hus-av
hållstyper enligt förslagvårt

Hushållstyp Procent basbeloppet förav

Norm Tillägg Summa

Ensamstående 100,0 8,2 108,2
.Makarsamboende 170,0 10,8 180,8

Barn 0-3 år 50,0 1,1 51,1
4-10år 60,0 1,1 61,1
11-20år 70,0 1,1 71,1

Med hjälp de framtagna siffrorna detär möjligt jäm-av att
föra effekterna vårt förslag med andra normnivåer.av

Socialstyrelsens rekommenderade förärnormer ensam-
stående 116 basbeloppet, förprocent samboende 192av

för barn 0-3 år 56procent, för bam 4-10 år 66procent,
och för hemmavarandeprocent skolungdom 11-20 år 76

basbeloppet.procent av
Skillnaden mellan vårt förslag till lägsta normnivå och

Socialstyrelsens rekommendation framgår tabellen nedan.av
Beloppen kronor bidragsmånad och utgår frånavser per
basbeloppet år 1991.

Tabell 13.3 Bidragsbelopp i kronor månad för olika hushállstyperper
enligt SoS förslagoch vårt 1991 nivåårsnorm

Hushållstyp Kronor bidragsmånad enligtper

SoS Vårt förslag Skillnadnorm

Ensamstående 3 113 2 903 210-Makersamboende 5 152 4 851 301-

Barn 0- 3 år 1503 371 132-
4-10 år 1 771 1640 131-
1l-20 år 2 039 9081 131-
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bidragsmånadi beloppskillnadenmultipliceraGenom att per
kan denolika hushållstyperförbidragsmånaderantaletmed

i tabellenvisasBeräkningenberäknas.effektensamlade
nedan.

förslagi mellan vårtskillnaden kostnaderBeräkning13.4Tabell av
nonnrekommendation, 1991årSocialstyrelsensoch

EffektSkillnadAntalHushållstyp
mkrkrmånader månper

205,3549 210Ensamstående 977 --
82,1Makarsamboende 272 615 301 --

112,1855 131472Barn --

399,5105 6362Summa -

år 1991 skulle haförslag underframgår vårttabellenAv att
under400 mkrliggerkostnadmedförakunnat casomen

rekommendation. DennaSocialstyrelsensenligtkostnaden
socialbidragskostnaden7skillnad procentmotsvarar avca

år.samma
genomsnittligadenocksåkanjämförelse görasEn mot

1992februari årkommunemaden 1itillämpadesnormen som
begränsningarivissafinns dockkartläggning.vårenligt Det

kostnader.beräkna dessamöjligheterna att
uteslutavid beräkningarnamöjligheterpraktiskaNågra att

defebruari 1992 hade överden 1kommunerde normersom
innebär definns inte.nivåerna Dettaföreslagna attossav

försörj-röranderedovisasi fortsättningenberäkningar som
samtligafrånutgångspunktmedberäknatsningsstödet att

föreslagnasig på denväljer läggakommuner att ossav
ligga kvarväljerminiminivån. del kommunernaOm atten av

för denverkliga kostnadernanivå blir dehögre av ossen
vadsåledes högreförsöijningsstödet ännivån påföreslagna

följande.redovisas i detsom
nivånmellanfinns skillnadervisar detKartläggningen att

månaderi regel högstvid korttidsbidraganvänds tresom
långvarigt bidrag.nivån vidoch mer
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nivåerDe på genomsnittsnormema redovisats i vårsom
kartläggningsrapport inte hänsyn tilltar antalet bidrags-att
hushåll varierar mellan kommunerna. Vid den jämförel-typ av

här måstegörs denna faktor beaktas. De siffrorse som
genomsnittsnormer redovisas nedan har därför räknatssom ut

hänsynstagandemed till antalet bidragshushåll i de olika
kommunerna.

Tabellen nedan visar det genomsnittliga bidragsbeloppet per
månad i olika hushållstyper vid korttidsbidrag respektive vid

långvarigt bidrag. Beloppen är omräknade till 1991mer års
nivå och framräknadeär med hänsynstagande till antalet
bidragshushåll i de olika kommunerna. Siffrorna för barn i
olika åldrar baseras på uppgifter för barn iom normerna
åldrarna 7 respektive 14 år.

Tabell 13.5 Genomsnittligt bidragsbelopp för olika hushållstyper
1991 års nivå

Hushållstyp Kronor bidragsmånad vidper

Korttidsbidrag Mer långv bidrag

Ensamstående 2 664 2 903
Makarsamboende 4 548 4 889

Barn 0- 3 år 1459 1513
4-10 år 1 687 7471
11-20 år l 899 1 971

normEn beräkning visar vår föreslagna lägstaatt under är
1991 skulle medfört kostnadsökning på 275 mkr i jäm-en ca
förelse med kommunerna tillämpat bidragsbeloppom ett som
vid korttidsbidrag.

Om kommunerna i stället tillämpat bidragsbelopp enligt
nivån vid långvarigt bidrag skulle vårt förslag ha kunnatmer
innebära kostnadsminskning med drygt 100 mkr.en

För minska det tänkbaraatt kostnadsintervallet något har
ytterligare beräkningar gjorts.ett par

I det fallet har framräknats kostnaden kommunernaena om
tillämpat korttidsnormen endast i de fall bidragstiden varit
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möjliguppståskulledetta fallmånader.fyra Ikortare än en
år 1991.undermkrkostnadsminskning med 15ca

kommunemaiutgår frånberäkningenandra samt-Den att
de förstakorttidsbidrag underförliga fall treanvänt normen

ha med-vårt förslagfall skullesådanabidragsmånadema. I
år 1991. Efter-under185 mkrkostnadsökning medfört caen

med kommunernaräknafinns anledningdet inte attattsom
bidrags-vidkorttidsnormeranvänderundantagsfalliänannat

kunnamånader bör dennalängretider än tre ses somsumma
förutsätt-givnaunder härmerkostnadentänkbarahögstaden

ningar.
beroranalysenisåledes osäkerhetfinnsDet somen

kanutsträckning kommunernai vilkenkunskapbristande om
fallkorttidsbidrag i de därför äventillämpaförväntas normer

flertaletmånader.överstiga Ikommerbidragstiden treatt av
finnskorttidsnormersärskildahar ut-de kommuner som

iskall tillämpasintekorttidsnormtryckliga regler attom
för kunnainformationtillräckligdockVi saknarfall. attdessa

punkt.på dennaberäkningarytterligaregöra
möjligtintedetframgår är attAv attresonemanget ovan

mkr ochpå 15plusmellannågonstans,bestämma ett cavar
mellankostnadsskillnaden185 mkr,minusett norm-som

dockbedömningsamlade ärVårskulle hamna. attsystemen
skulle ha lettår 1991underförsörjningsstödtillvårt förslag

med kommunernajämförelsekostnadsökningivisstill omen
nivå vid vårpåtillämpatårunder detta somsammanormer

kartläggning.
1991.årgjorts avseende DetanalysenhartidigareSom sagts
uttala siguppgifter kunnabefintligamöjligt medinteär att

år.för Närkostnadskonsekvensernabestämt senareommer
Socialstyrelsensochvårt förslagskillnaden mellangällerdet

iutvecklasi beräknasrekommendation denkan stort pro-
bidragsmånader ökarutvecklingen antaletmedportion av -

också kost-10 ökarbidragsmånader medantalet procent
framtagnamått. Deti mednadsskillnaden stort sett samma

förändringen imedocksådock räknasmåstebeloppet upp
åren.mellanbasbelopp

kommunernaskillnaden degällerdetNär mot normer som
år 1992skillnad underbedöms dennatillämpade ävenfaktiskt

bidragsmånader. Förmed antaleti proportionutvecklas senare
kunskapeftersombedömningarnågra göras,inteår kan
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naturligtvis saknas vilka genomsnittsnormer dåom som
kommer tillämpas.att

Avslutningsvis bör framhållas kostnadsanalys häratt en av
redovisat slag alltid innehåller betydande mått osäkerhet.av
Denna osäkerhet förstärks ytterligare Socialbidraget rörattav
sig så belopp under är 1991stora den totala kost-om var-
naden för Socialbidraget drygt 5,7 mdkr åroch 1992 var
kostnaden är 7 mdkr.mer

Det kan också nämnas avvikelse mellan beräknadatt ochen
faktisk på 1 basbeloppet kostnadsskill-procentnorm av ger en

pånad så mycket 55 mkr.som ca

Övriga13.2 förslag

Kommunens yttersta ansvar

detNär gäller omfattningen och innehållet i kommunensav
föreslår vi iyttersta princip inte någon förändring iansvar

förhållande till nuläget. Vi föreslår dock kommunernaatt
förvaltningsdom stolamaskall ha möj lighet återkrävagenom att

kostnader från andra huvudmän för utförda åtgärder inom
för det ytterstaramen ansvaret.

Sammanfattningsvisbedöms våra förslag rörande det yttersta
inte medföra någraansvaret kostnadsökningar. Genom

kanregressrätten dock viss omfördelning kostnader ske,en av
från kommunerna till landstingen. Det bedöms intet.ex. vara
möjligt i detta sammanhang beräknaatt storleken på denna
eventuella omfördelning.

Vistelsebegreppet och ansvarfördelningen mellan
kommunerna

Förslagen förändringari den nuvarande ansvarsfördel-om
ningen mellan kommunerna för olika biståndsinsat-typer av

leder inte till någon kostnadsökning, medförser endastutan
vissa förändringar i den nuvarande kostnadsfördelningen
mellan olika kommuner.

Rätten till biståndannat

Den precisering rätten till bistånd vi föreslagitannatav som
innebär inte någon vidgning den nuvarande rätten. endaDetav
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tillvid beslut rättenförslag detvårtundantaget är att om
prövningnågonfår skeområde intedetta motbistånd inom

ekonomisktgällerdetekonomi näränenskildesden annat
ändamål.till andrabistånd

ovanligt kommuner-information dettillgänglig ärEnligt att
olikadet gällerbehovsprövningarekonomiska när ty-görna

detändå rimligtdocktjänster.sociala Det är att tro attavper
behovsprövning kommerekonomiskförbudetföreslagna mot

i del kommuner.kostnadsökningmindreleda tillatt enen
35 § SoLmed stödmöjlighetdockharkommuner attDessa av

tjänster, kompenseraföravgifterna dessahöjning avgenom
merkostnader.eventuellasig för

verksamhetervi talarframhållas härocksåbörDet att om
ochhundratusentals bidragsmottagaretotalt berör somsom

exempel kan nämnasmiljardnivån. Sompå attkostnaderhar
färd-berättigade till4401991årunder tusen personervar

årför verksamhetendriftkostnadenochtjänst att varsamma
socialainom denhjälptaAntalet1,9 mdkr.än personermer

och kost-2901991 bortåtårhemhjälpen tusen personervar
mdkr.17,7verksamhetför dennanaderna var ca

iingårbiståndekonomiskttillgäller dendet rättNär som
avseenden skärp-i fleravåra förslagbistånd innebärannat en

övervägandenpraxis. våratill nuvarande Iförhållandeining
rekreation ochenskildes behovden semestersägs attt.ex. av

restriktivt.hälsohemsvistelser bör prövas ytterstsamt
skallhemutrustning prövasföreslagitvidareVi har att som

hemutrustningtillvidgningNågon rättenbistånd.annat av
försörjnings-föreslagittidigareviEftersomföreslås inte. att

ersättning förschabloniseradnågoninnehållainte skallstödet
emellertid be-radio kanochmöblerför TVkostnader samt

ändamål ökadettamedel försärskildabesluthovet omav
bidragshushållantalbegränsadepå detMed tankenågot. att

långahushåll medfrämständringpåverkas dennaavsom
endasthemutrustningkompletteringbidragstider och att av

utrustningsådanakut behovfinnsske detförutses när ett av
omfattning.begränsadblimerkostnademabedöms dock av

någoninnebärainte skallförslagenavsiktenövrigtI är att
praxis.finns enligtredanvidgning den rätt somav

förslagvårakostnadskonsekvensemaavberäkningNågon av
förekonomiskt bistånd inomtillrörande annaträtten ramen

intebistånd går göra.att
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Vår samlade bedömning våra förslagär tillrättenatt om
bistånd inte leder till någon kostnadsökning för kommu-annat

nema.

Ãterkrav

delbetänkandetI förs vissa vidgningresonemang om en av
möjligheterna till återkrav utgivet ekonomiskt bistånd. Viav
har dock valt i detta delbetänkande inte lägga några kon-att
kreta förslag ändringar reglerna återkrav. Vårom av om av-
sikt återkommaär denna fråga i vårt huvudbetänkande.att
Några kostnadskonsekvenser på denna punkt föreligger så-
ledes inte.

Överklagande beslut hjälpstöd ochav om

handläggningsregelSom tidigare redovisats föreslår vi en
enligt vilken socialnämnden åläggs framställningarprövaatt

social tjänst från enskild enligt 6-6 §§ social-om en en c
tjänstlagen, inte den enskilde sig sådanmotsätter hand-om
läggning eller nämnden bifaller ansökan på grund.annan
Handläggningsregeln omfattar inte ärenden inplacering iom
barnomsorgskö eller kommunalt turordningssystem.annat

Syftet med handläggningsregeln bl.a.är skapa Ökadatt
klarhet det gäller formernanär för överklagande i dessa
ärenden och förhindra enskilda går misteatt att personer om
sociala tjänster de eventuellt har till enligträtt social-som
tjänstlagen.

inte möjligtDet inomär för detta delbetänkandeatt ramen
beräkna eventuella merkostnader för administrationen den-av

beslut. heltDen dominerande delen dessatyp ären-na av av
den torde dock redan i dagens läge handläggas på sådantett

förslagetsätt inte medför ytterligare kravatt ärendehand-
läggningen.

den ökadeAtt möjligheten till överprövning kommuner-av
beslut i vissa fall kommer medföra kommunerattnas att

tvingas hjälp inte skulle hautge utgått rimligtärsom annars
Vi bedömer detta endastatt sker i begränsadtro. att ut-

sträckning eftersom de kommunala riktlinjerna i allmänhet
torde högre servicenivå.garantera en
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bedömningSammanfattande13.3

syfteförslag ivi radlagtdelbetänkande hardetta attI en
enligt social-biståndtilloch rättenbl.a. klarlägga avgränsa

ekonomiska konsekven-bedömning deVidtjänstlagen. en av
åliggan-dejämförelsenförslag måste görasvåra motavserna

ochenligt gällande lagi nulägetharkommunernaden som
socialbidragväljerdel kommunerpraxis. Att utgeattt.ex.en

överklagandeneventuellanormnivåefter gör attsomen
intebidragshöjning förändrariresulterarregelmässigt en

bedömning desammanfattande ärbedömning. Vårdenna att
tillinte ledadelbetänkande börivi lämnat dettaförslag som

nuvarandelagstiftning.medkostnadsökningi jämförelsenågon
landstings-ochför kommun-för såvälgällerDetta staten som

kollektiven.
då främst kommunerochenskilda kommuner,vissaFör som

under-nivå klartpåsocialbidragsnormertillämpar somen
förvaltningsdomstolamaochSocialstyrelsenstiger vad som

merkostnad.uppstår docknivå,skäligbedömer envara en
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14 Specialmotivering

14.1 Förslaget till lag ändring iom
socialtjänstlagen 1980620

3§

Kommunen har enligt 3 § det för deyttersta ansvaret att som
vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behö-som

Detta innebär ingen inskränkning i detver. ansvar ansvar
vilar på andra huvudmän.som

Med detta följer enligt specialmotiveringen till 3 §ansvar
197980prop. 523 skyldighet för kommunen iatts. en

samverkan med andra samhällsorgan medverka till denatt
enskilde får arbete, bereds sjukvård eller får det stöd och den
hjälp han i övrigt behöver. Med följer ocksåsom ansvaret en
skyldighet för kommunen tillfälligt den enskilde behöv-att ge
lig vård i påväntan ansvarig huvudman vidtar behövligaatt
insatser.

Enligt vad uttalats tidigare i detta betänkande avsnittsom
4.7 bör begränsningar gälla i fråga kommunens ytterstaom

för hälso- och sjukvårdsinsatser. viktigtDet äransvar att
socialtjänstens begränsas i tiden. Kommunen bör inteansvar
heller skyldig tillfälligt för hälso- och sjuk-attvara ens svara
vårdsinsatser inte erbjuds inom den offentliga hälso- ochsom
sjukvården. Det kan dessutom inte meningen social-attvara
tjänsten vidare skall iträda hälso- och sjukvârdshuvud-utan

ställe den enskilde inte fâr den vård hanmannens om anser
sig behöva. Det kan endast gälla de verkligtyttersta ansvaret
akuta behoven. denFör närmare beskrivningen de be-av
gränsningar bör gälla får hänvisas till avsnitt 4.7.som

Genom tillägget i paragrafen markeras vad sagts,som ovan
nämligen socialtjänstens för insatseratt däryttersta ansvar
sjukvårdshuvudmanär ansvarig skall begränsat i tiden.vara

börDetta naturligtvis gälla även huvudmangentemot annan



332 199330SOUSpecialmotivering

ocksåbör gälla kommu-sjukvårdshuvudman. Generelltän att
för insatser inteskyldiginte skall att svara somvaranen

skallhuvudman eller kommunenerbjuds hos att varaannan
verkligt behoven.tillgodose de akutaskyldig änannatatt

gjorts i paragrafen dettilläggDet avser ansvar somsom
ansvarig huvudman.finnsdetåvilar kommunen när en annan

tillägget inte påverka kommunensAvsikten med är att ansvar
till vissasamhällsorgan medverkai samverkan med andraatt

specialmotiveringienligt vad deninsatser sägs somsom
redovisats ovan.

4§

allmänmotiveringen avsnitt 5.5.4 har tillframgårSom av
Ädelreformen civilrättsliga avtal träffats ellerföljd den s.kav

folkbokföringskommunenträffas innebär attattavses som
för vårdas sjuk-sig kostnadsansvaretåtar personer som

åtar sig härige-kommuneni kommun. andrahem Denannan
folkbokföringskommu-socialtjänstuppgifter förutföraattnom

folkbok-möjligheterräkning. enskilde har dockDen attnens
ingångetsjukhemmet ligger. Omföra sig i den kommun där

iifrågasättas det dennasådan kanavtal även ompersonavser
1991900.med kommunallagen Avdel överensstämmer

nämnda lag 2 kap. 1 §allmänna kompetensregeln iden
får ha handframgår de angelägenheter kommunenatt om

kommunområdet eller deanknytning till detskall ha egna
Medlemlokaliseringsprincipen.medlemmarna av enegna

fastfolkbokfördiden kommunen, ägerkommun ärär som
därtill kommunalskatti kommunen eller taxeradegendom är

första stycket.l kap 4 §
entydigLokaliseringsprincipen emellertid inte helt Denär

Ulf Lind-anförs befogenheter,det i Kommunalaär som-
modifikationerqvist, 1987, 41 försedd med viktiga soms. -

ofullkomlighe-befolkningens rörlighet,sammanhänger med
rättssubjektivitet.kommunindelningen kommunensi samtter

modifikationer möjliggördessa s.k.dock oklartDet är om
ifrågavarande undanröjande dennaavtal slag. För avav

i avtal kom-oklarhet föreslås här det tillägget 4 § att som
sluter med någon utföra kommunensattannan upp-mun om

socialtjänsten får vård eller boendegifter inom även avse
beträffande inte medlem kommunen. Attär avperson som
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i föreskrifterdet möjligt lag meddela berörär att annan som
framgår 2 kap kommu-den kommunala kompetensen 4 §av

nallagen.

6§

Bistånd fortsättningsvis i två formerskall kunnaäven utges -
till försörjningen och till livsföringeni övrigt. Avsikten med
biståndet skall liksom tidigare tillförsäkra den enskil-attvara
de skälig levnadsnivå. begrepp preciseras dockDetta genom

paragrafer till 6 Preciseringen tillkompletterande rättenav
bistånd relativt detaljerad biståndet till för-vad gällergörs
sörjningen. Preciseringen till bistånd till livsföring-rättenav

i övrigt tydliggörande Biståndet tillären av mer
försörjningen fortsättningsvis försörjningsstöd och denkallas

bistånd bistånd.andra formen begreppen harDeannatav nya
förts in i paragrafens första stycke.

Paragrafen har kompletterats med tredje styckeett som
föreskrifter försörjningsstöd meddelasnärmareattanger om

i hänvis-6 a-6 b och bistånd i 6§§ Dessaannatom c
ningar inte enbart upplysande harär De ävenav

syfte till bistånd fortsättningsvismarkera rättenatt attsom
i samverkan mellan 6 och de kompletterande§prövas nya

bestämmelserna.
allmänna enligt gällande kommu-den kompetensregelnI nu
2 förbudnallag kap l ligger understöd§ ett mot att ge

enskilda. Med stöd speciallagstiftning kan dock stödav ges
Socialtjänstlagen sådan lagstiftning de bi-utgörut. genom

ståndsmöjligheter finns enligt 6 Socialtjänstlagensom ger
dock för ekonomiskt stöd till enskilda påutrymme annan

6grund enligt har tillägg i 6 paragrafensDetän genom
fjärde markerats också försörjningsstöd.stycke, det gälleratt
Genom tillägget understryks också avsikten med precise-att
ringen biståndsrätten skapa för alla kommunerär attav en
lägsta nivå inte nivå översti-godtagbar och inte fåren som
gas.

kommun regler för försöijningsstödetOm antaren egna
tillvad lagen uppkommerär generösare än rättsom ger

frågan överklagande beslut försörjningsstödett ettom av om
skall kunna prövas även kommunens regler. Det ärmot egna
dock inte meningen möjligheterna till förvaltningsbesväratt
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skall kunna föranvändas än förutsätt-prövaannat att om
ningarna enligt 6-6 b uppfyllda§§ förär tillrätt stöd.

6a§

denna paragrafI för vilka i den dagliga livs-posteranges
föringen försörjningsstöd lämnas. Försörjningsstödetsom
delas in i tvâ kategorier med under den punk-postersex ena,

och elva under den andra, punkten fram-ten Somposter
går 6 b första§ stycket utgör under punkten 1posternaav
den schabloniserade delen försörjningsstödet. försörj-Förav
ningsstödet under 2punkten gäller enligt 6 b § istödetatt
princip beräknas till belopp motsvarande de faktiska kostna-
derna för utgiftspostema.

Vissa har fått övergripande formulering.poster Deten mer
gäller bl.a. lek fritidoch och förbrukningsvaror. Med lek och
fritid liksom f.n. aktiviteter det rimligtär allaattavses som
fär möjligheter utöva, läsa böcker och tidningaratt t.ex. att
och någon idrottutöva eller motsvarande. Med förbruk-att
ningsvaror för skötsel och vård bostaden samtavses varor av
för klädvård.

En givits övergripande formuleringpostannan som en mer
är dagstidning, telefon, TV-licens och liknande.posten Den-

har beräknats för täcka kostnader förpost att t.ex.na ett-en
årsprenumeration på daglig tidning, abonnemangs- ochen
samtalsavgifter för telefon licensavgifteroch för TV. Av-
gifter för kabel-TV dock inteär avsedda täckas.att

En under punkten 2 kostnader förär medlem-posternaav
skap i fackförening. egenföretagareEn kan ha motsvarande
kostnader för medlemskap intresseorganisation. Sådanaen
kostnader bör jämställas fackföreningsavgiftmed såledesoch
ingå i försörjningsstödet.

övrigt fårI detnär gäller innehållet i försörjningsstödet
hänvisas till kapitel i7 allmänmotiveringen.

6b§

Denna paragraf innehåller reglerna för beräkningen för-av
sörjningsstödet. Denna paragraf alltså inte vilket för-anger
sörjningsstöd skall i det enskilda fallet. Vilket stödutgessom

skall kan inte beslutas prövning har gjortsutges utan attsom
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6 första stycket behovet kan tillgodosesenligt § av om
innebär prövning måste ske densätt. Detannat att mot en-

skildes inkomster och tillgångar.
två första innehållerParagrafens stycken regler denom

schabloniserade delen försörjningsstödet. delDennaav avser
förde under 6 punkt Nivåer försörj-§poster anges asom

ningsstöd fastställts för fem hjälpsökande.har En-grupper
samstående sin Därefteroch sammanboende utgör var grupp.
indelas barn ungdom kategorier barn 0-3 år, barnoch tre -
4-10 år hemmavarande skolungdom 11-20 år. Medoch
sammanboende inte enbart make eller sambo. Medavses

ungdomar hemma hossammanboende borävenavses som
sina föräldrar och inte tillhör kategorin skolungdomsom
11-20 år. exempel sammanboendeEtt ärannat vuxna
syskon hushåll.med gemensamt

Beräkningarna enligt första stycket skall ske år iper pro-
enligt 6det basbelop 1 kap. § andra stycketcent av som

lagen 1962381 försäkring fastställts förallmän harom
året. alltsåBeräkningarna sker på årsbasis. Försörjnings-

antingen månads-,stödet dock vecko- ellerutgör närmast en
dagersättning. ibehöver därför gå ytterligareMan ett steg
beräkningarna och bestämma ersättningen beräknasvad skall
till månad, vecka eller måndag. denI närmareper per an-

behövsvisningar i formdetta bör det kunna ske all-om av
frånråd Socialstyrelsen.männa

paragrafens andra stycke föreskrivs särskilda skälI att om
föreligger beräknas försörjningsstödet till skälig nivå.annan

allmänmotiveringen har lämnats exempel på fall höj-I när

ning avsnitt 7.2.2. sådant fallbör ske sökandenEtt är när
medicinska skäl har behov särskild kost dyrareärav av som
vanlig fallkost. akut behov dyrareän Ett ärannat ettom av

kläder uppstått. tredje fall grundEtt är om person aven
förflyttningshandikapp svårighetereller andra skäl har att
upprätthålla kontakter Nivån i sådant fallmed andra. kan
behöva höjas för utgifter för telefon tid-täcka ochatt extra
ningar.

nivånSänkning kan också ske särskilda skäl förelig-av om
i enskilda fallet.det Tillämpningen härav dock avseddärger

restriktiv. Möjligheten i princip tillska-sänka haratt attvara
för endast fall. hjälp till den ensldldeDet är när ärpats ett

aktuell på råkatendast grund han i vad i rättsprax-attav som
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kallas akut nödsituation eller akut nödläge. avsnittAv
7.1.1 framgår närmare vad härmedsom avses.

paragrafens tredjeI stycke föreskriftermeddelas beräk-om
ningen de behovsposter försörjningsstödet inteav av som
ingår i den schabloniserade delen. Försörjningsstödet beräk-

till den enskildes kostnader för utgiftspostema. Principennas
alltså den enskildeär skall få full täckning för kostnader-att

Om särskilda skäl föreligger får dock stödet minskas medna.
skäligt belopp. prövning skälighetenEn i kostnaderna ärav
alltså möjlig göra. Närmare beskrivning dettanär kanatt av

aktuellt lämnas i allmänmotiveringen avsnitt 7.5.2.vara

6c§

Angående motiven för paragrafen, kapitlen 8-10.se
paragrafens förstaI stycke i vilka fall biståndannatanges

kan Uppräkning i form insatskategoriergörs underutges. av
sju punkter. Avsikten härmed inte utvidgningär en av nuva-
rande praxis förtydligande de gällande reglerna.utan ett av

förtydligandeEtt har också gjorts det gäller vårdnär och
Ärbehandling. det fråga insatser i form hälso- ochom av

sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen 1982763 förelig-
inte till bistånd.rätt Kommunen kan emellertid i kraftger -

det i vissa fall skyldig tillfälligtyttersta ansvaret attvara-
för vissa sjukvårdsinsatser kap.se 4.svara

Bistånd under punkterna 1-6 i regel med insatsenutges
sådan. enskilde kanDen beviljas bistånd i formt.ex.som av

stöd.färdtjänst eller personligt till stödRätten under dessa
punkter utesluter emellertid inte möjligheten till i formstöd

ekonomisk ersättning. enskildeDen kan önskat.ex. ettav
ekonomiskt stöd för själv kunna ordna insatsden han villatt
ha. kan såDet även kommunen sig hellre viljaattvara anser

hjälpen formi ekonomiska medel. Varje punkt underge av
1-6 inrymmer således möjligheten tilläven ersättning i form

möjlighetDenna dock komma till använd-antasav pengar.
ning endast i enstaka fall.

sjundeDen punkten i uppräkningen beskriver uttryckligen
möjlighet till ekonomiskt bistånd. Härmed ekono-en avses

miskt bistånd till andra ändamål iän 1-6 ochsom anges
försörjningsstöd. bl.a. specialmotiveringarnaI till 6 ocha
6 b §§ har redogjorts för det bistånd kan för-utgessom som
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sörjningsstöd och i föregående stycke har det ekonomiska
bistånd beskrivits kan komma ifråga under första stycketsom
1-6 i förevarande paragraf. Biståndet under sjupunkten utgör
således formtredje ekonomiskt bistånd, i allmän-en av som
motiveringen benämningen ekonomiskt bistånd.getts annat

inte möjligtDet i förvägär uppräkning alla degöraatt en av
fall då ekonomiskt bistånd kan komma ifråga. Somannat
exempel kan dock kostnader för flyttning,nämnas hemutrust-
ning, begravning vissaoch genomgångEn närmareresor. av

ekonomiskt bistånd i allmänmotiveringen kap. 8.görsannat
detta betänkandeI lämnas förslag till precisering vadav

med skälig levnadsnivå beträffande tillstödetsom avses
försöijningen. Någon preciseringnärmare vadav som avses
med skälig levnadsnivå i förhållande till ekonomisktannat
bistånd intehar gjorts. Prövningen ekonomisktannatav
bistånd kommer därför i princip enligt nuvarandegörasatt
regelsystem. innebärDet bl.a. det måste görasatt en sam-
manvägning det aktuella hjälpbehovets karaktär, kostnadenav
för den aktuella insatsen den enskildes personliga lev-samt
nadsförhållanden inklusive hans ekonomi. Vid prövningen av
den enskildes ekonomi, alltså de faktorerutgörsom en av

beaktas, kan viss ledning sökas i de preciserade reglernasom
försörjningsstödet.om

andra innehållerDet stycket regler ekonomisk behovs-om
prövning. Allmänmotiveringen till reglerna finns i kapitel lO.
Innebörden ekonomiskär behovsprövning inte får ske näratt

gällerdet bistånd under punkterna 1-6. gällerDetta även om
prövningen insats i form ekonomiskt stöd och inteavser av
insatsen sådan, vilket enligt vad angetts antassom som ovan
kunna inträffa i enstaka fall. Paralleller kan härvid dras till
det förslag assistansersättning regeringen lagt fram iom som
propositionen 199293159 stöd och service till vissaom
funktionshindrade. Sådant stöd förutsätter inte heller någon
ekonomisk behovsprövning. fall,I under punk-ett som ryms

får dock ekonomisk behovsprövning ske. Detten är när
prövningen förtur till inomplats barnomsorg eko-avser av
nomiska skäl.

lagtexten används begreppetI den enskildes ekonomiska
förhållanden. Detta skulle tyda på det enbart till-deåratt
gångar inkomsteroch den enskilde själv har beaktassom son1

ekonomisknär behovsprövning får ske. Avsikten dock inteår
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Ärtolkning.begränsade denskall dennabegreppetatt ges
bör den and-enskilde gift eller sammanbor med ävenannan

beaktas. Prövningenekonomiska förhållanden kunna avres
följa reglernaekonomiska förhållandena bör kunnade om

behovsprövningi försörjningsstöd.ärenden om
behovsprövning självaekonomiskFörbudet rättenmot avser

förbudsåledes inte någotbistånd. Bestämmelsen innebärtill
avgiftstaxor.inkomstrelateradetillämpamot att

socialnämnden fårparagrafens tredje stycket föreskrivsI att
enskildebehandling denbistånd för vård ochvägra utge som

avgjort All-genomfört innan nämnden ärendet.påbörjat eller
Föreskriftenfinns i 9.mänmotiveringen till regeln kap. är

förutsättersanktionsregel. detDennärmast attatt se som en
till bistånd på sedvanligtprövningförst sätt.görs rättenen av

till bistånd tillämp-enskilde inte berättigadden ärOm anses
inte aktuell. Föreliggerningen förevarande regel hellerav

användning dentill bistånd regeln komma tillkanrätt om
socialnämndenpåbörjat eller genomfört vården innanenskilde

stödet.ärendet. Nämnden kan dåavgjort vägra Före-utge
möjligheten för socialnämndenskriften inrymmer också att

för insats.till viss del stå för kostnadernaendast en

30§

allmänmotiveringenmotiven för ändringen,Angående av-se
5.7.2.snitten 5.5.3 och

skyldiguppstått vilken kommunOsäkerhet har ärsomom
familjehemsplaceringar barnet ochfatta beslut näratt om

i skilda Reglernavårdnadshavaren bor kommuner. om an-
för medgivande enligt 30 har inte enbartsvarig kommun §

vilken kommun skall lämna med-tolkats reglersom om som
familjehemsplacering reglergivandet till ävenutan omsom

vilken skall besluta vården. Tolkningen kankommun som om
sig vårdansvarinnebära kommun tagitbl.a. att ettenom

flyttar vårdansvaretvårdnadshavaren till kommunannanmen
i sin ligger på förra kommunen.inte längre helhet kvar den

redovisats i allmänmotiveringen kan reglerna ställa tillSom
också vid vård enligt lagenmed problem verkställande av

l99052 särskilda vårdmed bestämmelser om av unga.
Enligt 25 första socialnämndens beslut§ stycket SoL anses

familjehembereda den underårige vård i visstatt ett ettsom
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medgivande. krävs alltså ingetDet särskilt medgivande. Det
kan bakgrund härav knappast föreligga behovmot anses av
några regler ansvarig kommun för medgivandeprövning-om

naturliga låta deDet är reglerna ansvariggängseatten. om
förkommun beslutet vården förstyrande hela hand-om vara

läggningen. effekten börDen kunna uppnås regler-attgenom
ansvarig kommun för lämnande medgivande enligtna om av

30 första§ stycket begränsas till fallde då den underårige tas
i enskilt hem på initiativ enskild Förstaemot av person. me-

ningen i första stycket har iändrats konsekvens härmed.
Den andra meningen i första stycket innehåller i den nuva-

rande lydelsen regler samrådsskyldighet. Om socialnämn-om
dens medgivandeprövning gäller hem i kom-ett en annan

skall nämnden rådgöra med socialnämndeni den kom-mun,
innan den fattar sitt beslut. skyldighetDenna gällermunen

både socialnämndennär själv beslutar placeringen ochom
placeringennär sker initiativ enskild. Samrådsskyldig-av

heten bör bestå i sin nuvarande omfattning. andraDen me-
ningen har förändrats åstadkomma detta.att

32a§

dennaI paragraf, i socialtjänstlagen,är meddelas isom ny
första stycket föreskrifter frånundantag vistelsekommunsom

enligt 3 första§ stycket. föreskrivsDet någonattansvar om
efter beslut socialnämnd vistas i kommuniav en en annan
familjehem, hem för vård eller boende, enskilt vårdhem eller
sådan boendeform eller bostad i 20 andra§ stycketsom avses
och 21 tredje§ stycket, har den nämnd beslutat vis-som om

förtelsen bistånddet enligt 6-6 denansvaret c som en-
sldlde kan behöva. harKommunen föräven de in-ansvaret
dividuellt behovsprövade sociala tjänster enligt 10 första§
stycket den enskilde kan behöva. 10 första§I stycketsom
föreskrivs socialnämnden bör färdtjänst, hjälp iatt genom
hemmet, service och omvårdnad dagverksamheter ellersamt

social tjänst underlätta för den enskilde bo hemmaattannan
och ha kontakter med andra. Kommunerna har i allmänhet
antagit regler för bedömningen den enskildes tillrättegna av
hjälp i hemmet hemtjänst och färdtjänst.

Reglerna i 32 första§ stycket avsedda tillämpasär näratta
kommuni kommun verkställer det i formstöden en annan av
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enskilde beviljats.vård eller boende den Om kom-som en
biträder den enskilde i sökandet bostad imun av en annan

inte inte någotkommun gäller bestämmelserna. ställsDet
det beslut socialnämnden anledning-krav utgöratt av som

enskilde vistas itill den den andra kommunen skallatten
biståndbeslut enligt 6 6 detoch §§. regel tordeIett cvara

sådantdock handla beslut.om
placeringskommuns innebärBestämmelserna om ansvar

från principeninledningsvis undantagnämnts ett omsom
Vistelsekommunenvistelsekommuns kommer dockansvar.

för vissa insatser. gäller bl.a. barn-ha kvar Detansvaretatt
intedock all barnomsorg. Place-Ansvaretomsorg. avser

förringskommunen har kvar den barnomsorgansvaret som
bistånd.ges som

fallen enskilde32 andra stycket regleras de den§I atta
inom kriminalvården vårdas sjukhusvistas i anstalt eller

sjukhem på initiativeller i enskilt kommun.än Denav annan
folkbokfördikommun den enskilde har härär ansvaretsom

hjälpen till enskilde. harför stödet och den kommunDenna
placeringskommuneni de redovisa-ansvar ovansamma som

motiven för förslaget redovisas ide fallen. De närmare
förutsättning föravsnitt 5.7.3. reglerna skall kunnaEn att

folkbokfördi riket.tillämpas den enskilde hanOmär äratt
inte det frågan ansvarig kommun på grundvalär prövas om

vistelsekommuns folkbokförings-reglerna Omav om ansvar.
den inte bör förkommunen haatt ansvaretanser personen

ifråga kan kommunen enligt 72 begära få§ ärendet över-att
flyttat.

såvälSkyldigheten för hjälp och stöd gäller underatt svara
vistelsen inrättningenanstalten i anslutning till attsom

Folkbokföringskommunens ivården upphör. anslut-ansvar
vårdenning till upphör gäller dock endast hjälp och stödatt

aktualiserats vården.inför avslutningen Frågan omsom av
behörig för insatser aktualiseras efter vårdenskommun som

enligt vistelsekom-upphörande de reglernaprövas gängse om
hjälp fattats införBeslut stöd ochansvar. sommuns om

avslutningen vården vårdenskan ha verkan lång tid efterav
upphörande. kan bl.a. gälla insatser behövs iDetta som
anslutning till psykiatrisk vårdsluten upphör. Folkbok-att
föringskommunens intedå någonövertasansvar av annan
kommun. insatserna genomförtsAnsvaret upphör ellernär
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överflyttats tillärendet kommun. försörj-Om behovannan av
ningsstöd aktualiseras inför frigivningenutskrivningen bör

folkbokföringskommunen inte skyldig prövaatt annatvara
kanstöd det behövas under övergångsperiod tillän som en

dess enskildeden funnit sig till denrättaatt orten,nya
också kan den kommun där inrättningenanstaltensom vara

ligger. den period för vilken försörjningsstödetNär getts ut
övergårupphör för det enskildestöd den kanansvaret som

behöva till den enligtkommun vistelsekom-reglernasom om
ansvarig kommun.är attmuns ansvar anse som

undvikande oklarheter kan framhållasFör reglerna iattav
32 § avsedda tillämpasär undantag både från vis-atta som
telsekommunens normala från dess ytterstaansvar som
ansvar.

Införandet 32 § innebär ingen ändring principenav a av om
vistelsekommuns i sådana fall då någon initia-egetansvar
tiv sigbeger till kommun hemkommunenän ochen annan
under vistelsen där söker hjälp något slag, vård påt.ex.av

behandlingshem.ett

33§

Redaktionella ändringar har gjorts med anledning denav pre-
cisering föreslås ske reglerna till bistånd.rättsom av om

50§

tillägg gjorts förevarandeEtt har i paragrafi syfte förhin-att
dra uppståroklarheter den fortsatta handläggningenatt om av

ärende den utredningen angårnär lämnar kommunen.ett som
den allmänna motiveringen avsnittenI 5.5.7 och 5.7.5 har

förskälen förslaget beskrivits Tillägget innebärnärmare. att
den inlettkommun utredningen slutföraskall utredningensom

fatta slutligtoch beslut i ärendet.

Syftet med regeln primärt skapa säkerhetär att attom
utredningen inte och läggs påned grund flytt-avstannar av
ningen. Syftet naturligtvis ocksåår det fortsatta utred-att
ningsarbetet skall bedrivas bästa möjliga desätt trots
praktiska svårigheter flyttningen kan ha fört sig imedsom
detta hänseende.
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Om den vistelsekommunen inte vill utredningenövertanya
kan den kommun inlett utredningen hänvisa till möjlig-som

tillheten överflyttning beslut länsrätten enligt detgenom av
tillägg föreslås i 72 tilläggDetta dock inteär avsettsom

tillämpas innan kommunen slutfört utredningen och fattatatt
beslut i ärendet.

50a§

Paragrafen i socialtjänstlagen.är skyldighet införsEn förny
socialnämnden framställningpröva social tjänstatt en om en
i enlighet med bestämmelserna i 6-6 §§. gällerDettac om
inte enskildeden sig sådanmotsätter handläggning eller
socialnämnden bifaller framställningen grund.annan
Angående motiven för införandet bestämmelsen hänvisasav
till den allmänna motiveringen, kap. 12.

framställningBegreppet inte helt lätt tolkaär klartatt ett
dock försätt. Det uttryck enskildeden begär någonattger

Ävenform tjänst. förfrågan kan dock ha sådan inne-av en
börd den innebärnärmast begäran få något. Huratt atten
begreppet bör måstetolkas till slut bero på omständigheterna
i det enskilda fallet. Några formella krav framställningen
uppställs inte.dock behöver således inteDen ha skriftlig
form.

Med social tjänst i princip alla former insatseravses av en-
ligt socialtjänstlagen, de vad enligtoavsett om avser som
normalt språkbruk betraktas tjänster. Framställningsom om
social tjänst ekonomiskt stöd torde dock i regelsom avser
inte beröras handläggningsregeln. sådan framställningEnav
handläggs vanligtvis redan från början biståndsären-ettsom
de.

biståndsprövningEn innebär ofta ingåendeganska utred-en
ning hjälpsökandens personliga förhållanden. kanDettaav
han ha anledning sig givetvismotsätta och skall bistånds-att
prövning inte genomföras den enskildes vilja. Bestäm-mot
melsen har följaktligen formulerats så biständprövningenatt
skall ske inte den enskilde sig sådan handlägg-motsätterom
ning. Om den enskilde inte vill biståndsprövning skall skeatt

det emellertid viktigtär socialtjänsten honom tydligatt ger
information de konsekvenserna hans ställningsta-om ev. av
gande. bör inteDet uppställas krav pä kommuneni varjeatt



SOU 199330 343Specialmotivering

efterfrågaärende skall den enskilde sig bi-motsätterom
ståndssprövning. framkommerFörst det på sättannat attom
den enskilde inte vill biståndsprövningha bör detta und-en
vikas.

Ytterligare förutsättning för regeln biståndsprövningen om
socialnämndenär inte bifaller framställningen påatt annan

grund. Om söker färdtjänst enligt de kommunalaen person
fárdtjänstreglema och ansökan bifalls finns ingendet anled-

ning biståndsprövning.göra aktuellt förstDetta äratt en om
ansökan inte bifalls. Då träder den automatik densom

Ärendetbestämmelsen för.uttryck blir föremål förnya ger
biståndsprövning den enskilde behöver begärautan att atten

det skall ske. blirDäremot det, ingen bi-nämnts,som ovan
ståndsprövning den enskilde sig detta. Medmotsätterom
annan grund inte enbart kommunala regler. kanDetavses

frågaäven råd informationoch eller generellvara om annan
service enskilda erhåller, därför kommunen beslutatattsom

tillhandahålla sådan service någon regleringatt närmareutan
eller behovsprövning.

Det bör i sammanhanget också erinras regeln i 6 §om
första stycket till biståndrätt föreligger inte denatt om en-
skildes behov kan tillgodoses på biståndsansö-sätt. Enannat
kan kan på grund härav inte helt skild från möjligheternases
till stöd och hjälp på grundval det kommunala regelsystemav

kan ñnnas. Om detta kan den enskilde detsystemsom ge
begärda stödet finns i princip ingen anledning till bistånds-
prövning. koppling mellan biståndsrättenEn och rättev.
enligt kommunala finnsregelsystem således inbyggd 6
Om ansökan enbart gäller enligtstöd kommunala regler finns
dock ingen koppling till biständssystemet. syfteEtt med
förevarande paragraf skapaär koppling dettaävenatt en
häll.

Regeln biståndsprövning skall ske tillämpligär ävenattom
då den hjälpsökande får viss hjälp inte den ellertypmen
mängd han önskar.som

skäl till den föreslagnaEtt paragrafen hjälpsökandeär att
får avslag på framställning hjälp vid prövning enligtsom om

kommunala regler snabbt skall kunna få beslut biståndett om
enligt 6 gällerDetta även vederbörande kommunalbe-om
svärsvägen skulle överklaga det första beslutet. Socialnämn-
den får således inte avvakta utgången i kammarrätten i ett
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sådant processrättsligafall. regeln litis pendensDen om
pågåendedvs. rättegång hindrar prövning kan inteatt ny

tillämplig, eftersom frågadet här prövningaräranses om
enligt två olika regelsystem med olika rättsföljder.och

handläggningsregeln gäller dock inte allaDen typernya av
framställningar stöd och hjälp från socialtjänsten. Undan-om

har gjorts för framställningar placering i barnom-tag om
sorgskö eller kommunalt turordningssystem. De när-annat

förskälen undantaget lämnas i allmänmotiveringen,mare
avsnitt 12.8.

72§

Föreskrifterna vistelsekommuns enligt 3 innebär§om ansvar
vistelsekommunendet skall lämna den enskildeäratt som

stöd och hjälp. således den kommun där den enskildeDet är
befinner sig, hjälpbehovet inträder, förnär har ansvaretsom

den enskilde får det stöd han behöver. börDettaatt som
emellertid enligt vad framhålls i specialmotiveringen tillsom
3 197980 523 inte§ prop. leda till vistelsekommu-atts.

vidtaskall alla de åtgärder kan behövas också närnen som
enskilde iden bosatt kommun. Socialtjänstlagenär annan

innehåller till följd härav regler Överflyttning ärenden.om av
Överflyttningregler finns i 72Dessa kan endast ske om

den andra socialnämnden tillsamtycker överflyttningen.
Ändringen 72 innebär flyttas§ ärende kan överatt ettav

till socialnämnd, denna inteäven nämnd samtyckerannan om
till överflyttningen. Beslutanderätten ligger hos länsrätten.
Överflyttning får ske tilldet med hänsyn varaktighetenom av
hjälpbehovet framstår lämpligt. såle-Bestämmelsen harsom

Ändringenvaraktighetskriterium.des har kommenteratsett
i avsnitt 5.7.4.närmare

Ändringen innebär Överflyttning skall kunna ske efteratt
beslut enskilde ilänsrätten den vistas kommunnärav en men

ibosatt kommun. Situationen kanär dent.ex.en annan vara
den enskilde på sittgrund arbete längre tid vistas iatt av

kommun inte förhar avsikt bosätta sig där.attannan men
Om varaktigt hjälpbehov uppstår kan det framståett mera

naturligt bosättningskommunen och inte vistelse-attsom mer
kommunen för insatserna. bosättningskom-Omtar ansvaret



345SpecialmotiveringSOU 199330

inte samtycker till ärendet kan det ske efteröveratt tamunen
beslut länsrätten.av

allmänmotiveringen avsnitt 5.7.4 beskrivs vissa andraI
fall överflyttning bör kunna ske. första falletDetnär är när

i familjehem för vårdbarn placerats eller hem el-ett ett ett
vårdnadshavarenler boende i kommun och flyttaren annan

från lämpligt ärendet flyttashemkommunen. kanDet attvara
till vårdnadshavarens hemkommun, särskiltöver nya om

vårdnadshavaren flyttat till befinnerden kommun där barnet

Överflyttningsig. i sådana fall kan bl.a. underlätta möjlig-
för återföreningheterna verka mellan barnet och vård-att

överflyttning ocksånadshavaren. kan ha positiva effekterEn

möjligheterna till god uppföljning och tillsyn fa-överen
miljehemsplaceringarna.

falletandra stadigvarande vistasDet är att en vuxen person
i familjehem i kommun. Härtill kanett en annan som exem-

också falletpel det funk-nämnas medatt en yngre person
tionshinder efter biståndsbeslut i hemkommunen vistas iett

särskild service ibostad med kommun. Efter långvarigannan
vistelse i den andra kommunen kan det framstå orimligtsom

för biståndsinsatser kvar hos placerings-att ansvaret stannar
kommunen. familjebildning ocheller iGenom utträdet.ex.
förvärvslivet uppståttkan det ha stark anknytning till denen
andra kommunen. Samtidigt kan tidigare band till den andra
kommunen ha eller upphört. Visserligen får förut-tunnats ut

kommunemai regel kan kommasättas överens över-att om
flyttningi sådana fall här det inte ske tillska-Kansom avses.

dock föreslagnaden regeln möjlighet till över-pas genom en
flyttning beslut länsrätten.genom av

Ytterligare fall då överflyttning kan motiverad harett vara
tillanknytning det förslag lagts fram ändringsom om av

Ändringen50 i denna paragraf har syfte att garanterasom
vissa utredningar bedrivs vidare enskildedenävenatt om

flyttar från kommunen avsnitt 5.7.5. slutligtse När väl ett
beslut föreligger kan det dock framstå motiverat attsom
ärendet flyttas till den vistelsekommunen, vistel-över nya om

Ändringendär kan bli varaktig. 72 möjliggör§antassen av
sådan överflyttning beslut länsrätten.genom av
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72a§

Paragrafen och innebärär rättighet för kommunen attny en
hos länsrätten föra talan återkrav huvudmanänmotom annan
kommun för kostnader kommunen tagit på sig. Syftet ärsom

möjlighet för kommunen få ansvarsfrågan prövadatt attge en
i i falldomstol de överenskommelse frivillig grund inteen
kunnat nås mellan de berörda huvudmännen. Förslaget, som
också innefattar preskriptionsregel, kommenteras närmareen
i avsnitt 4.6.

73§

redaktionell ändringEn har gjorts på grund de komplette-av
rande paragrafer bistånd införts i lagen.om som

14.2 Förslaget till lag ändring i lagenom
19901404 kommunernas betalnings-om

för viss sjukvårdhälso- ochansvar

1§

Enligt gällande regler åligger betalningsansvaret för denu
hälso- sjukvårdsinsatseroch i lagen den kommunsom avses

Ändringenden enskilde folkbokfördär innebär ettsom
undantag från denna regel. efterFör beslutpersoner som av

kommun vistas i kommuni sådan boendeformen en annan
eller bostad i 20 § andra stycket och 21 tredje§som avses
stycket socialtjänstlagen 1980620 skall betalningsansvaret
åvila den kommun beslutat vistelsen.som om

Denna undantagsregel de fall placering imotsvarar av
boendei kommun då placeringskommunenär ansvarigannan
för vissa insatser enligt föreslagnaden 32 första§ styck-a

i socialtjänstlagen.et Placeringskommunen kommer således
inte enbart ansvarig för de bistånds- och insat-andraatt vara

kan komma i fråga för det betalningsan-ävenutanser som
kan uppstå enligt förevarande lag.svar som

Undantaget gäller endast efternär beslutettpersonen av en
kommun vistas i den andra kommunen. Regeln gäller således
inte sådana fall då den enskilde på initiativ bosätter sig ieget

kommun.annan
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14.3 Förslaget till lag ändring i lagenom
1962381 allmän försäkringom

17kap
1§

Ändringen redaktionellenbartär och föranledsnaturav av
det förslag kommittén framlagt precisering rättensom om av
till bistånd enligt socialtjänstlagen 1980620.

14.4 Förslaget till lag ändring i kommunal-om
skattelagen 1928370

Punkt 1 anvisningarna till 19 §av

Ändringen är enbart redaktionell innebärochnatur attav
socialbidragordet byts orden ekonomisk hjälput mot

enligt 6-6 socialtjänstlagen§§ l980620.c
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Reservationer och särskilda yttranden

Reservation ledamöterna Anders Andersson,av
Johan Brohult, Göte Jonsson och Roland Larsson

socialaDen bör ha sin utgångspunkti människansomsorgen
behov små, naturliga gemenskaper. Det därmedär enligtav
vår uppfattning centralt för socialpolitiken de socialaatt se
frågorna utifrån närhetsperspektiv enligt sub sidiaritetsprin-ett
cipen. Socialtjänstens individ- familjeomsorgoch skall utgå
från helhetssyn och inriktas på frigöra och utvecklaatten
människors egna resurser.

I motivuttalanden till socialtjänstlagen har kommunernas
bestämmanderätt vad gäller socialbidragsnivåema starkt
betonats. socialtjänstpropositionenI l97980l framgår
bland överlåter kommunernaannat fastställaatt deattman
levnadsnivåer skall skäliga. Vidare sägssom attanses vara
kommunerna skall ha möjlighet insatserna efteratt anpassa
de lokala önskemålen och behoven. uppfattningEn ävensom
delades Socialutskottet vid behandlingen propositionen.av av

Vi vidhåller fortfarande den uppfattningen det kom-äratt
politiker skall ha för bedömningarnamunernas ansvaretsom

utifrån förutsättningarde finns och åtgärderdesom som
krävs, baserade på de lokala förutsättningarna. Vi vill också
understryka socialtjänsten skall utifrånatt helhetsbedöm-ses
ningar och avsikten med socialtjänstlagen vidatt dess till-
komst den enskildes behov skulleatt utifrånvar, ses en
samlad bedömning och där frågan det ekonomiska bi-om
ståndet viktigutgör del.en

Vi avvisar majoritetens förslag innebär ytterligaresom en
detaljstyming kommunerna. Majoritetens stridersynsättav
helt uppfattningen hos den övervägande delenmot kommunalt
förtroendevalda. Detta allvarligtär eftersom det undergräver
principen för det politiska skall liggaatt på olikaansvaret
nivåer. Om riksdagen skall bestämma bidragsnivåema detär
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självklart riksdagenuppfattning ganskaenligt vår ävenatt
kostnaderna för deti varje fall delarstår för hela eller av

majoriteten föreslagna ord-biståndet.ekonomiska Den av
regeln, denalltmera vedertagnaningen strider den attmot

stå för kostnadsansvaret.skallstår för besluten ävensom
socialtjänstlagen klarfördirektiven översynenI anges enav

socialbidragen finns intevad gäller Detmålsättning an-
princip, enligt vilken kommunerna hardenledning övergeatt

vissa begränsningar själva bestämmamedfrihet attstor
socialbidragen. däremot angelägetför Det är attnormer

enhetlighet vad gäller kon-åstadkomma större normemas
innehåll.struktion och

social-vi funnit det angelägetbakgrund hardennaMot att
innehållkonstruktion ochvad gällerbidragens ettgesnormer

vi hari lagförslaget. på denna punkttydligt uttryck ärDet
nåinå enhetlighet hela landet.anledning I strävan attatt

varit viktigt fåenhetlighet förhar detdenna att en upp-oss
preciseringar vadi paragrafdelning 6 dels§ angeren somav

paragrafdels rederförsörjningsstödet ochgäller utsomen
övrigt, kallatlivsföringeni annatmeddet nuavsessom

på punkt.majoritetens uppfattning dennabistånd. Vi delar
iförslag därinte ställa bakomVi kan däremot ett manoss

inormnivån. Vi hävdar likhet med vadbeslutarriksdagen om
friheti direktiven skauttrycks kommunerna storatt gessom

socialbidragen. grunden detförbestämma I äratt ennormer
Enligttill kommunala självstyrelsen.fråga tilltron denom

låtanaturligt de beslutvåra utgångspunkter detär att som
beslutsnivå människorna det.kan fattas nära göraav en

fastställamandatMotivet till kommunerna ska attatt ges
såväl kostnadsnivån löne-normnivån, blandär annat att som

skiljer olika delarför breda löntagargrupper mellannivån av
på biståndet utbetalas för de i lagennivå skalandet. Den som

i överensstämmelse medangivna biståndsområdena, bör vara
socialtjänstansvarigenskildavad i den kommunen somman

för den kommunalafinner rimligt. grundläggandeDetta är

Socialbidragsnivåer folkligt stöddemokratin. saknar ärsom
nödvändig iförofta nedbrytande den gemenskap ärsom

samhället.
fått betydelse i tolkningen nuvarandebegreppEtt som av

vår tolkningsocialtjänstlag skälig levnadsnivå. Enligtär
socialinnebär socialtjänst alladetta garanterarsom enen

14
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grundtrygghet. Därför det naturligt också i lagenattvore
använda begrepp uttrycker den enskilde skallattsom genom
biståndet tillförsäkras social grundtrygghet. Ingeni vårten
land skall behöva sakna bostad, kläder, livsmedel etc.

När andra skyddsnät inte klarar uppgiften människoratt ge
inkomster kan täcka dessa dagliga vardagsutgifter då skasom
vi i välfárdssamhället ha socialtjänst skjuter till deen som
medel behövs för nå social grundtrygghet.att slåAttsom en
vakt detta sociala skyddsnät medborgerlig rättig-om som en
het viktigt förär bibehålla kvaliteten i välfårdssamhället.att
Men denna grundinställning får inte förskjuta det faktum att
hela socialtjänstens försörjningsstöd bygger på förvärvsin-att
komster och övriga socialförsäkringssystem i normala situa-
tioner ska klara de utgifter enskild eller familj har försom en
sin försörjning. Socialtjänstens försörjningsstöd ska inte ta
över andra trygghetssystem inom socialpolitiken. Syftet med
socialtjänsten och bör fortfarande bidra tillattvar attvara
fler människor blir oberoende ekonomiskt bistånd och inteav
tvärt om.

Vårt förslag tillägg i 6 § biståndetett skallattom om
utformas så det stärker den enskildesatt att taresurser an-

och leva självständigt livett är sätt också i lagtex-ettsvar att
markera betydelsen de skrivningarten finns i be-av som

tänkandets motivtext under kapitel 6 och 7 vad gäller den
enskildes Socialtjänsten skall utformas så denansvar. att
stärker för den enskilde för sin situa-att taresurserna ansvar
tion. Redan i propositionen 1979 80 1 anfördes socialt-att
jänstens uppgift förstärkaär och kompletteraatt människans

Detta påpoängteras i motivtexten kap. 6nyttegna resurser.
där kommittén skriver vi vill särskilt framhållaatt betydel-

denna grundsyn fortsättningsvisävenatt utgångs-ärsen av
punkt för den enskildes till bistånd.rätt kap.I skriver7
vidare kommittén Att passivt utbetalande socialbi-ett av
drag i vissa fall kan destruktivt för den enskilde ärvara
odiskutabelt. Socialtjänstens uppgift i sådana situationer
måste planmässiga insatser sökaatt motivera denvara genom
enskilde till åtgärder förbättrar dennes förmåga självattsom

för den försörj ningen och leva normalt liv.attsvara ettegna
Vi det utifrån den enskildesatt ävenanser synen ansvar

finns skäl markera detta direkt i lagtexten.att Detta borde
också ligga bättre i linje med många människors uppfattning
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starkareSkrivningen innebärsocialtjänsten.och ensyn
fallet ivad ärenskildes änmarkering den somansvarav

också bättrevilket över-socialtjänstlag, stämmernuvarande
i all-nödvändiga förankring detsocialtjänstlagensmedens

Ändringeni viintesig innebärrättsmedvetandet. attmänna
bistånd.för villkoratställning Denskrivningdenna targenom

tilli anslutningintei särskild ordning ochbehandlasfrågan
ansvarsbegreppet.

majorite-enlighet medriksnorm iinförandeGenom av en
bi-schabloniserade ekonomiskadetförslag vad gällertens
tillförvaltningsbesvärmöjlighetenståndet så har att genom

starkt begränsats.överklagade beslutetändring detstånd av
sigskulledomstolen sättamärkligtförefallaskulleDet om

miniminorm. Frågavad gällerfattade beslutriksdagensöver
praktiken gälladå isådant fall kommerprövning i attom

skäl för högreförete särskildaenskilde kandenenbart om
vimed dettaenlighetbiståndsbelopp. I att sammaanser

schabloni-förnivåerna detbeträffandeskall gällapraxisregel
vi förordar.kommunprincipenbiståndet enligtserade som

särskilda skälföretedå sökanden kanfalli deBara som
förvaltnings-normalfallet skalliutanför vadligger som avses

bi-nivåbeslutändra kommunensdomstolen kunna om
enligtbistånd deerhållaståndet. Frågan rätten att avom
givetvis vidskallschablonbeloppenfastlagdakommunen

ochför närvarandepåkunna sättavslag prövas somsamma
anledningmedbistånd betalasgällamåstedetta även utsom

bi-gällerliksom detkostnadernafaktiska närde annatav
stånd.

bistånd.tillförslag till lagtext rättenNedan lämnas ett om

kommunfullmäktigeutgår frånFörslagetKommentar att
biståndförsörjningsstödet ochnivån påfastställersjälv annat

6 fjärde stycket.§
förvaltnings-biståndsfall begränsaenskilda kunnaiFör att
grundtrygg-socialöverprövning begreppetdomstolarnas av

i 6 kommunenssärskild regel §tillförtshet har attomen
6 femte stycket.godtas §normalt skallbeslut

6§

för sinsocialnämndentill biståndenskilde har rättDen av
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försäljning försörjningsstöd och sin livsföring i övrigt
annat bistånd, hans behov inte kan tillgodoses påom annat
Sätt.

Den enskilde skall biståndet tillförsäkras socialgenom
grundtrygghet. Biståndet skall utformas så det stärkeratt
hans och levaatt självständigttaresurser liv.ettansvar
Närmare föreskrifter försörjningsstöd meddelas 6i ochom a
6 b §§ bistånd i 6samt annatom c

Grunderna för biståndets nivå fastställs kommunjñdl-av
mäktige.

Kommunens beslut bistånd till den enskilde skall godtasom
det uppenbartär oskäligt.om

6a§

Försörjningsstöd lämnas för kostnader för
livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbruknings-

hälsa och hygien dagstidning, telefon,varor, TV-licenssamt
och liknande,

boende, hushållsel, lokala barnomsorg, hemtjänst,resor,
hemförsäkring, läkarvård, akut tandvård, glasögon samt
medlemskap i erkänd arbetslöshetskassa.

6b§

Försörjningsstöd enligt 6 § I utgår enligheti meda en av
kommunfullmäktige årligen fastställd beräknad årnorm per
i det basbelopp enligtprocent 1 kap 6 § andraav styck-som

lagen 1962381 allmänet försäkring har fastställts förom
året.

Försörjningsstöd enligt 6 2§ beräknas till beloppa mot-
svarande den enskildes skäliga kostnader för utgiftsposterna.

6c§

Med biståndannat avses
hemtjänst,
färdtjänst,
boende i särskilda fall,
barnomsorg 15i första§ stycket eller i andrasom avses

särskilda fall,

13 13-0187
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stöd,personligt
sjukvårdochhålso-intebehandling årvård och som

1982763,sjukvårdslagenochhälso-enligt
1-iändamålandratillbistånd ånekonomiskt angessom

och 66 a
endastbeaktasfårförhållandenekonomiskaenskildesDen
stycketstöd förstamedbiståndvid prövning utges avsomav

ekonomis-barnomsorgplatstill inomförtureller avavser
skål.ka

och be-vårdförbiståndfårSocialnämnden vägra utge
genomfört innanellerpåbörjatenskildedenhandling som

ärendet.avgjortkommunen

Johan Bro-m ochGöte JonssonReservation från
-hult

biståndVillkorat

ochomfattandeskyldigheter ärochuppgifterSocialtjänstens
socialnämndersåväloftastställsanledning dettamed somav

problemställningar. Densvåraradinförsocialsekreterare en
skallbistånd,ochstödbehöverochsökerenskilde, som

Viportalparagrafen.medenlighetirespektmedmötas anser
desocialnämndemainnebära,måsteocksådetta att gesatt

metoder levaolikautifrånförkrävsförutsättningar attsom
enskilde.för denstödadekvatmålsättningentill ettatt geupp

socialnämnder-socialtjänstlag intenuvarandeVi att geranser
åt-devidtagalägeni vissamöjligheten,ochrätten attna

målsättningsresul-tillframledakanbästa sättgärder som
metoderalternativaytterligarebehövsfall.enskilda Detitat
till s.k.möjlighetenvisammanhangi dettaoch attanser

socialtjänst-revideradei denbistånd skallvillkorat anges
lagen.

på vi11-avvisar tankensocialtjänstkommitténiMajoriteten
Fråganmotiveringenmed denbistånd bl.a. attkorat om
uppfattning-Vi delarkomplex natur.bistånd ärvillkorat av
socialtjänst-frågoriandramångaliksomfråga,dennaatten
medföraintedockfår attkomplicerade. Dettalagen, är
förfogar inteSocialnämndemafrångår sittlagstiftarna ansvar.

rehabili-i bl.a.möjligheteralternativatillräckligai dag över
dessutominnebärlagstiftning attNuvarandeteringsarbetet.

bedömningar mel-vidgråzonifall arbetari vissa enman
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lan vad motiveratär rehabiliteringssynpunkt och vadsom ur
lagligtär möjligt. Utifrån nuvarande erfarenhetersom har det

också kommit mycket klara önskemål från kommunalt håll
detnär gäller möjligheten kunna ställa krav i vissaatt situa-

tioner. Detta torde också ligga helt i linje med det allmänna
rättsmedvetandet på detta område.

Givetvis delar vi majoritetens uppfattning fråganatt om
motprestation inte skall tillämpas metod vid arbets-som en
löshet. Vi dock olika formeratt motprestationer kananser av

motiverade i andra sammanhang. Möjligheten tillvara villko-
bistånd skall enbart kunnarat tillämpas i de fall där sådanen

åtgärd motiveradär stöd vid rehabiliterings- ochsom norma-
liseringsarbetet. Detta kan gälla ungdomart.ex. påärson1

in iväg asocial livsföring eller i arbetet med rehabilite-en
ringsprogram vid missbruk.

Erfarenheten visar det otillfredsställandeäratt möjlig-att
heten till motprestation inte lagreglerad.är Därför föreslår vi

tillägg till 6 § i SoLett med sådant innehåll.ett

6§

Socialnämnden har ställa skäligträtt krav påatt motpresta-
tion det bedöms aktivt bidraga till stärka denom enskil-att
des möjligheter leva normalt liv.att ett

Överklaganderätten
Beträffande överklaganderätten kan vi inte dela majoritetens
uppfattning, innebär avslag på ansökanatt servicesom om
enligt kommunala riktlinjer automatiskt skall prövas enligt
6 i§ SoL bistândsparagrafen. Beslut kommunalaom
jer detnär gäller olika servicefunktioner har fattats på andra
grunder 6än § i SoL.

Vi är medvetna det kan föreligga svårigheteratt för denom
enskilde känna till olikhetemaatt i skilda beslut. Detta pro-
blem kan dock lösas aktiv information frångenom en mera
kommunernas sida till den enskilde vid sådana aktuella fall.
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Roland LarssonledamotenyttrandeSärskilt av

medsamordnasbör nyttSocialtjänsten ett
grundtrygghetssystem

trygghets-vårt totalaväsentlig delSocialtjänsten utgör aven
innehåll kanroll ochsocialtjänstensFrågansystem. om

socialadetövriga delarfrånisoleratintedärför avses
skyddsnätet.

markeratsdettakommittén hartilldirektivenI genom
åstadkomma störremöjligheternaöverväga attuppdraget att

ochsocialbidragsnormermellan kommunernasenhetlighet
system.närliggandeandra

kartlägg-iuttrycktillkommitendastdettaHittills har en
dessaredovisningning och system.av

trygghetekonomiskochMålet social-
kunnamåstesamhälletmålet för attviktigasteDet gevara

trygghet.ekonomiskochsocialmedborgarealla
människavarjemåste atttrygghet vetakännakunnaFör att

livetsisituationeri sådanastödsamhälletspåräknakanman
hand. Närsig påkan klaraintedåskedenolika egenman

gammaleller ärarbetslös närsjuk ellerär mant.ex.man
handikappadeller etc.

nödvändigOmfördelning

kräverförfogar över,vi ettvilka gemensamtOavsett resurser
de ekono-frånomfördelning skertrygghetssystembra att en

trygghetdenbehöverbästtill demmiskt starkare somsom
iligger gemensamt system.ett

på tillväxtBygger

nedgångi ekono-aldrig såellerkonjunktursvacka storEn en
trygghetsmål.dettaviinnebärafår intemin att uppger

då dagensofrånkomligtblidetta kandockfinnsRisken att
ekonomisk tillväxt.ständigförutsättertrygghetssystem en

intedettavisarf.n. rådersituationekonomiska attDen som
alltid kan garanteras.
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Orättvist system

Dagens trygghetssystem fungerar bäst för dem redan harsom
det relativt bra. socialförsäkringen och pensionerna är de

påtagliga exemplenmest på detta. Genom dessa äratt upp-
byggda på den s.k. inkomstbortfallsprincipen de högreger en
grad trygghet för de har eller haft de högsta förvärvs-av som
inkomstema. Genom föräldraförsäkringen får högin-t.ex. en
komsttagare 700 kronor dag föremot hemmaupp attper vara
och vårda sitt barn medan den inte haft någonsom egen
inkomst får nöja sig med 60 kronor dag.per

Även för de arbetslösa är orättvist.systemet Medan det
finns de arbetslöshetsförsäkringen får full in-som genom
komstkompensation finns det många, speciellt ungdomar,

hänvisadeär till det blygsamma stödsom KAS ellersom
socialbidrag ger.

Svaga drabbas

Genom delaratt stora till trygghetssystemet gårav resurserna
för kompensera dematt har eller haft de högsta för-som

värvsinkomstema drabbas de ekonomiskt proportio-svagare
nellt när tvingassett besparingar.göramer Dettaman är
oacceptabelt.

längreI perspektivett måste därför hela trygghetssystemet
reformeras så det fungerar rättvistatt vilken ekono-oavsett
misk situation råder i samhället.som

Grundtrygghet

Inför 2000-talet bör trygghetssystemett nytt utvecklas. Ett
bygger påsystem begreppet grundtrygghet.som Som likaär

för alla oberoende inkomst och där samhället i första handav
tryggheten förgaranterar de svagaste grupperna.

Basen i det måste detsystemet stödnya bl.a.vara som
handikappade, gamla och sjuka behöver för klara såatt ett
självständigt och normalt liv möjligt.som

Det ekonomiska skyddsnätet bör byggas gmnd-ettupp
skydd likaär för alla. dettaI bör försörjningsstödetävensom
i den kommunala socialtjänsten kunna inordnas.
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Frivilliga system

samhället kangrundtrygghetdenutöverdemFör somsom
ekonomiskpersonliggradhögrevill hagarantera, aven

försäkrings-kollektivaellerprivatafrivilligabörtrygghet,
byggassystem upp.

generationsskiftevidFörändras

naturligtvis integårförändringar attgenomgripandeDessa
orim-dessutomtidsperspektiv. Detgenomförai kortett vore

i detpensionsrättintjänatredandemfråntaligt t.ex.att som
fog kanmed sägadetnuvarande varasystemet mansom

tillgångar.deras egna
itrygghetssystemFörutsättningarna införa nyttett sam-att

därför övervägas.generationsskifte börmedband ett

Rättvisare

understrykaviktigt nyttatt ettsammanhangeti det attärDet
totalaminska desyftefår hainte atttrygghetssystem som

iställetmåsteAvsikten atttill systemet. vararesurserna
detsåsättpå attannatfördela ett mergerresursersamma

främstochförstochekonomiskttill dem är svagast somsom
dedelskulleDärigenomstöd.samhälletsbehöver aven

socialtjänsten kunnamåste hanterasi dagproblem avsom
generellaför det systemet.inomlösas nyaramen

enhetlighetStörre

naturligtvisgårtrygghetssystemheltutformaAtt nyttett
medger.uppdrag Denkommitténsvadbetydligt längre än

närliggandetill andraförhållande systemienhetlighetstörre
uppnåsökadirektiv harenligt sinakommittén att voresom

beklagligt kom-därförriktning. är atti Detändå rättstegett
möjlig-vilkaintedelbetänkande övervägti dettamittén redan

andraanpassning tillsamordning eller systemtillheter som
finnas.kan
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Särskilt yttrande sakkunnige Karl-Axel Johanssonav
och Leif Petersénexperten

Principiella utgångspunkter

Sedan Sverige i augusti 1989 ratificerat Europarådskonventio-
kommunal självstyrelse skall all lagstiftningnen om som

direkt kommunalarör befogenheter och skyldigheter prövas
utifrån innehållet i denna konvention. Kommittén har inte
gjort sådan prövning förslagens förenlighet med kon-en av
ventionen. Till de frågor bör påverka lagens utformningsom
hör bestämmelsen i artikel 4 den kommunala självstyrel-om

omfattning och artikel 9 kommunernas ekonomiskasens om
resurser.

De överväganden vi redovisar nedan i yttrandet byggersom
på de bakomliggande tankarna i Europarådets konvention om
kommunal självstyrelse och enligt vår meningär förenli-mer

med konventionens grundtankar detän majoritetenga av
redovisade föreslaget.

Den enskildes till biståndrätt i olika former har 6 §genom
socialtjänstlagen samlats i enda central ramlagsbestämmel-en

främstaDen avsikten härmed inom socialtjänstense. attvar
möjliggöra samlad bedömning den enskildes socialaen av
behov. föreDe år 1982 gällande vårdlagarna och social-
hjälpslagen ansågs till följd sin särskilda inriktning påav

vissaenbart behov inte tillfredsställande förutsättningarge
för individualiserade bedömningar och heltäckandemera
insatser.

till biståndRätten kompletteras i socialtjänstlagen med flera
bestämmelser inbördes olika karaktär. Biståndssökandensav
självbestämmande förstärks påtagligt portalbe-t ex genom
stämmelsen i 1 § också 9 Tillsammans medmen genom
andra bestämmelser i socialtjänstlagen för olika delområden
inom socialtjänsten möjligheten anföra förvaltnings-samt att
besvär lagen mycket starkt rättsskydd denett enskilde.ger

Genom de centrala begreppen i 6att § socialtjänst-mest
lagen skälig levnadsnivå och livsföring i övrigt inte givits
några skarpa konturer i lagens förarbeten har påtagliga till-
lämpningsproblem uppkommit för kommunerna ocksåmen
för förvaltningsdomstolarna. Balanspunkten mellan den en-
skildes och kommunens inflytande har många gånger varit
svår säkerställa eller förutse utifrånatt tillgängliga rätts-ens
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varit motstridiga.alltför ofta inbördeskällor. har blDessa a
utfor-i 6 socialtjänstlagen medvetetlagtexten §Genom att

vid biståndsprövningi domstoloprecist harsättettmats
ibland visat sigmotivuttalanden till lagentill klarasynes

skall till-självständig betydelse för hur kommunernasakna
bestämmanderättpolitiskalämpa lagen. överKommunernas

för skälig levnads-socialbidragsnivån inom begreppetramen
till soci-i flera motivuttalandennivå har starkt betonatst ex

socialtjänstpropositionenSålunda i propaltjänstlagen. anges
måste kommunerna197980 1 186 det överlämnas attatts

levnadsnivä skall skälig.fastställa vilken Kommu-som anses
propositionen, 185, erhålla möjlig-vidare enligtskall snerna

önskemålinsatserna efter lokala och behov.het att anpassa
förbättringar soci-Enligt proposition, 205, skall avsamma s

i form höjda basbe-albidragets standard procentsatserav av
politiska beslut.för socialbidragsnormerna skeloppet genom
lokala politiskaLagmotivens betoning kommunernasav

ibedömningar ñck genomslagskraft kammarrättemasstor
biståndsmål under årenekonomiskaavgöranden av

förvaltningsdomstolamaRättstillämpningen i1982-1984.
följdsuccessivt främst tillemellertid därefter ändras,kom att

RÅ 84 2 13.regeringrättens avgörandeav
för förut-lagmotiv vidare uttryckSocialtjänstlagens enger

socialbidragsnivâer.sedd olikhet mellan kommunernas En
vid behand-omfattades Socialutskottetsådan ståndpunkt av

skäliga levnadsnivånlingen socialtjänstpropositionen. Denav
186, bedömas medenligt socialtjänstpropositionen,skall s

förhållanden under vilka deutgångspunkti den tid och de
tillligger själva grundenhjälpbehövande lever. att

propositionen skalllokala bedömningar enligtkommunernas
Socialbidragetnågon miniminorm förtillmätas betydelse och

fastställas regeringen.inte av
fastslås kommunernasåledes på goda grunderkanDet att

motivut-skälig anledning utgå från socialtjänstlagenshaft att
slå igenomställning skulle tillåtastalanden kommunernasom

Vägledande rättspraxisi slutliga tillämpningen lagen.den av
förhållande. tillfrån regeringsrätten visar dock Denett annat

ambitionsnivåerpolitiska funktionen fastställasin karaktär att
viktiga fall kommitför samhällets sociala biständansvar har i

förvaltningdomstolarnai strid lokalafullgörasatt motav
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bedömningar förutsättningar.och ordningDenna har gällt
både i fråga ekonomiskt och bistånd.annatom

överväganden

såvälhar verksamhetsansvar finans-Kommunerna ett ettsom
iellt för hur tillgängliga ändliga skall fördelasansvar resurser
mellan olika sektorer mellan olika individer efterävenmen
behov. sådant fullgörsEtt ansvarstagande inte förvalt-av
ningsdomstolama, funktioni biståndsmål i stället är attvars

individuell behovsprövninggöra och besluta åtgärd påen om
Övergripandegrundval därav. effekter för kommunernas

resursfördelning likamellan behövande faller därvid utanför

förvaltningsdomstolamas bedömningsgrunder. dettaEtt
individualiserat varigenomsätt via förvalt-styrsystem staten

ningsdomtolarna kan och ändra lokalt grundadeöverpröva
ställningstaganden biståndsnivåer saknar i praktiken förut-om
sättningar fungera på Dubier i detta avseendesätt.att avsett
från olika häll framfördes lagstiftningsarbetetredan under

socialtjänstlagenmed i slutet 1970-talet.av
central utgångspunkt måsteEn kommunernaattvara som

politiskt ansvariga huvudmän för socialtjänsten inklusive
biståndsrätten viljanhar och förmågan utifrån tillgängligaatt
förutsättningar de lokala avvägningar prioriteringargöra och

sociala behov medför. socialtjänstenOm skall kunnasom
fungera ändamålsenligt och effektivt tillmed hänsyn kommu-

skiftande förutsättnningar därfördet nödvändigtär attnernas
socialtjänstlagen inte innehåller grundandeärstyrsystem som
på statligt sektoriellt på kommunal verksamhet.synsätt Enett
sådan har inte förutsättningarheller uppnå till-attsyn en
räcklig legitimitet hos de kommunala politiska organ som

för socialtjänsten helhet. detta förhållandeIansvarar som en
ligger redan idag förklaringen till regeringsrättens preju-att
dicerande inomutslag biståndsrätten inte har fått de generella
och vägledande effekter förutsattes vid socialtjänstlagensson1
tillkomst.

Socialtjänstkommittén har enligt direktiven bl haft tilla
uppgift förvaltningsdomstolamasöverväga roll och be-att
fogenheter i förhållande till medborgarna och kommunerna.
Invändningarna från kommunalt håll den rådande ochmot

redovisade ordningen har varit väl kända för kommittén.ovan
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stället för lägga dessa tillI synpunkter grund för motive-att
ändringarrade i socialtjänstlagen har kommitténs majoritet i

principiellt viktiga delar valt starkare iännu gällandeänatt
socialtjänstlag hävda statligt inflytande kommunernasöverett
tillämpning lagen. Förslaget statligt social-regleradav om en
bidragsnorm främstadet härpå.är exemplet föreslagnaDen
ordningen med normering innebär i och för sig bättreen
konstruktion den nuvarande i den meningenän antaletatt
överprövningar hos förvaltningsdomstol lokalt fattadeav
beslut kommer minska. innebärsak ordningenI dockatt en
från kommunal synpunkt principiellt felaktig detaljreglering

försörjningsstödets konstruktion och nivå. Till bilden hörav
också förslaget inte förändrar förhållandetdet social-att att
tjänstlagens lagtext inte på något tillmäterställe de kommu-
nala någon betydelse. obalans iDenna lagenresurserna
mellan mål och medel kommitténborde aktivt ha verkat för

ändra. Så har intedock skett.att
Kommittén motiv för ytterligare detalj kommuner-att styra

socialtjänst i huvudsakär grundade på bristande tilltronas en
till kommunernas vilja och förmåga i vissa delar bedrivaatt
socialtjänsten på tillräckligt hög och enhetlig nivå gent-en

medborgarna. bristande tilltro enligtDenna saknar våremot
uppfattning saklig grund och allmän och bortseracceptans
från betydelsen den lokala politiska styrningen och deav
inbördes ansvarsförhållandenai kommunen. Med majorite-

motiv hade det bl varit konsekvent förändra finans-tens atta
ieringen socialbidragssystemet till statligt åtagandeettav upp
till föreslagnaden miniminivån sådan ordning harmen en

Ävenkommittén inte velat diskutera. sigstaten togom
huvudansvaret för vilka skall erhålla tillrättgrupper som
bistånd det viktigtär kommunerna möjlighet påatt attges
frivillig grund komplettera den statliga miniminormen. Detta
kräver läggs på sådan nivå det kommunalaatt attnormen en
handlingsutrymmet reell innebörd. Därigenom kundeges en

nationell socialpolitik fyllas med kommunalpolitisktuten en
beslutad ambitionsnivå. skulle tillDetta leda vissa olikheter
mellan kommunerna sådant förhållande naturligärettmen en
konsekvens den kommunala självstyrelsen.av

Även slopandet möjligheten till ekonomisk behovs-av
prövning enligt 6 § socialtjänstlagen verkar i styrandesamma
riktning för kommunerna och motverkar effektiv kommu-en
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avskaffandet behovs-resursanvändning. Genomnal av
hålla sig med störreprövningen tvingas kommunerna att en

motiveratför sociala tjänster än ärresursapparat avsom
effekt kan bliosannolik häravickesociala hänsyn. En att

tjänster kan kommaavgiftshöj ningar för sådanabetydande att
i kommunerna.beslutas

förbunden medordningenredovisade näraärDen nyss
rimligauppställai vissa situationer kunnabehovet attav

utgivandetföransvarstagandevillkor och krav eget av
missbrukare.socialbidrag behandlingför ochbistånd, t avex

alltföri dagmöjlighetemai avseendendessa ärrättsligaDe
fråga visati dennaKommitténs majoritet harbegränsade. ett

rättsli-vilja förändra demarginelltmotstånd änatt annatmot
enligt vårFörhålllandet konserverarförutsättningama.ga

viktigaikravlöshetpå olyckligt denmening sättett som
biståndsrätten.utmärkeravseenden

iportalbestämmelsenenligtenskildes ansvarstagandeDen
för bi-effektlös dentill sin innebördsocialtjänstlagen är

konsekventståndssökande vägrar att ta ett eget ansvarsom
grunden de-livsföring. sådant isin familjsför sin eller Ett

viskall bedrivas harsocialt arbetestruktivt hursynsätt
enligt vår mening heltsaknargodta.inte kunnat Synsättet

min-vilket i sigerhållaförutsättningar allmän acceptans,att
Våra försökför socialtjänstlagen.legitimitetenskar att ge

kom-har awisatsreell innebördansvarsbegepplagens aven
majoritet.mitténs

hand-enhetlig ordning förfå till ståndBehovet att enav
får bedömasinom socialtjänstenläggning ärenden somav

ärendeOsäkerhetenför alla berördaangeläget ettparter. om
laglig-förvaltningsbesvär ellermedskall överklagas genom

utformningenpå obestämdahetsprövning beror denytterst av
socialtjänstlagen. regelsystem6 § Ett sammantagetsom

socialtjänstenmakt inomförvaltningsdomstolamasförstärker
Kommit-kommunal synpunkt.godtagbart fråndock inteär

vår uppfattning tillstyrkasdärför enligtförslag kanténs

begränsningar samtidigtförutsättning görsunderendast attav
nivåbestämmarättsliga befogenheterdomstolarnas attav
föreslagitsbegränsningar har intebistånd. Sådanasocialt av
önskemål ochmajoritet uttalade kommunalakommitténs trots

i fråga.konkreta förslag denna
uppmärksammasjämförelse här förtjänar ärEn attattsom
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motsvarande lagstiftning i Danmark, Norge och Finland
helt sätt erkänner kommunernasett behov ochannat rätt att

socialagöra bedömningar utifrån lokala förhållanden.egna
effektEn detta synsätt domstolarnaär i sagda länderattav

har betydligt mindre befogenheter eller inga alls vid annat
bistånd ekonomisktän överpröva kommunala beslutatt om
socialt bistånd.

Särskilt yttrande sakkunnige Jan Sahlinav

delarJag den principiella på kommunernas tillrätt störresyn
inflytande över beslut biståndsnivån, kommer tillom som
uttryck i den reservationen från ledamöternagemensamma
Anders Andersson, Johan Brohult, Göte Jonsson och Roland
larsson i särskilt yttrande från sakkunnigesamt Karl-Axel
Johansson och Leif Petersén.experten

inte rimligtDet är lagstiftning fastställeratt staten genom
detaljerade för samhällsstöd, skall betalasettnormer som av
kommunerna de reella möjligheterutan med be-att attges
aktande skiftande lokala ekonomiska förhållanden självaav
bestämma vilka nivåer skall tillämpas. tid,I vissanärsom en
åtgärder inom den statliga ekonomiska åtstramningspolitiken
fört med sig kommunernas självständiga förfogandeatt över
inkomstsidan i sina budgetar delvis spel, måstesatts ur
kommunerna ha befogenhet själva bestämma nivånatt

för försöijningsstödet. minskarDetta inte derasnormerna
skyldighet ställa för människor råkatatt i nöd,upp som men
det dem ändamålsenliga förutsättningar stå tillger mer att
tjänst med meningsfullt bistånd närhelstett det behövs. Att

för länsrättemas prövning vid överklaganden samtidigtramen
blir litet snävare i majoritetensän förslag bör därvid inte
tillmätas någon avgörande betydelse.

Betänkandet handlar biståndet inom kommunernasom
socialtjänst. Den principiella grunden för mitt särskilda
yttrande har emellertid avseende all kommunal verksam-
het där gällande rätt medger medborgarna alltför långt-att
gående hävda sociala rättigheter hos förvaltnings-attgenom
domstolarna överklaga beslut går dem Erfaren-emot.som
heterna från domstolstillämpningen 1985 års omsorgslagav -
för välja område tilldragit sigatt ett uppmärksamhetstorsom

visar de rättigheter lagen erbjudit denatt enskilde och de-
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möjligheter landstingen haft tillgodose den berördaatt per-
behov stått alltför långt ifrån försonkretsens varandra detatt

skall kunna hävdas denna lagstiftningsmodell varit riktig.att
nödvändigt landstingkommuner och generelltDet är att ges

de förutsättningar förbehövs de bestäm-att egetsom genom
skallmande kunna för skildadet samhäll-motsvara ansvar

suppgifter anförtrotts dem lag.som genom

Särskilt yttrande Gunnar Fahlbergexpertenav

kapitel behandlas frågan möjlighet förI 4 kommun attom en
vissa falli få ersättning från huvudman, kommu-närannan

med sittstöd i 3 enskild§ SoLyttersta ersattnen ax ansvar
för stöd och hjälp den andre huvudmannen harsom ansvar
för enligt lagstiftning.annan

sådan mÖjILghet inteEn kan dock i förslaget kallas försom
regressrätt eftersom förutsätterdet den enskilde haratt

rätt den andre huvudmannen kommu-gentemotsamma som
föreslås få. Så emellertid inte falletär kommunenutannen

få särskild den andre huvudmannenrätt gentemotavses en
oberoende enskildesden möjligheter kunna krävaatt attav

andre huvudmannenden fullgör sin skyldighet.
regel innebördmed den kommittén föreslårEn börsom

därför utformas explicit konstituerasrättensom som genom
kommunen sitt eller domstol åläggsatt tar yttersta ansvar av
sådant föreslagna 72 § emellertid inteDen ärett ansvar. a

utformad rättighetsregel forumregel ochutansom en som en
regel hur vid prövningen fördelas.skallansvaretomen

Enligt min mening paragrafen därförbör lämpligen ha
följande lydelse.

72a§

Om kommun till följd föreskrifter 3 § första stycketien av
haft kostnad för insats, egentligen vilar på hu-som annan
vudman kotrmun för, får kommunen hos denän att svara
huvudmannen begära det beloppet helt ellerutgivnaatt
delvis skall återbetalas.

kommunen och den andreKommer huvudmannen inte

återbetalning i första stycket haröverens sagtsom som
kommunen huvudmannen helt eller delvisrätt att av er-
sättning för vad kommunen utgår dockutgivit. Ersättning
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endast och till den del det skäligt med hänsyn tillärom
hjälpbehovets karaktär och omständigheter be-övriga av
tydelse för kostnadsansvaret.

Talan återkrav förs hos länsrätten det län vilketi inomom
kommunen belägen.är
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Bilaga

Kommittédirektiv

Dir. 199150

Översyn socialtjänstlagenav

Dir. 199150

vidBeslut regeringssammanträde 1991-06-13

Statsrådet Lindqvist anför.

Mitt förslag

Jag föreslår parlamentarisk kommitté tillkallas för göraatt atten
Översynenallmän socialtjänstlagen 1980620. skallöversynen av

bl.a. innefatta utvärdering socialtjänstlagens tillämpning ochen av
syfta till tydligare och klargöra socialtjänstens uppgif-avgränsaatt

och ansvarsområden.ter

Bakgrund

Socialtjänstreformen beslutades 1980. Vid riksdagsbehand-år
lingen proposition l97980l Om socialtjänsten uttalade social-av
utskottet så omfattande reform föremålborde bli föratt syste-en
matisk utvärdering. minst viktigtInte studera hur social-attvar
tjänstreformens grundläggande intentioner förverkligas i den prak-
tiska tillämpningen SoU 19798044.

Socialberedningen S 198007 tillsattes i juni 1980 för att ge-
nomföra den riksdagen begärda utvärderingen. Socialberedning-av

arbete kom huvudsakligen inriktas på be-översynattens en av
stämmelserna tvångsvård i lagen 1980621 med särskildaom
bestämmelser vård LVU, lagen 1981 1293 vårdom av unga om

missbrukare i vissa fall ochLVM lagen 1966293 slutenav om
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psykiatrisk vård i vissa fall LSPV. dessaI delar lades genom
beredningens arbete grunden för beslut lagstiftning.om ny

I betänkandet SOU 1986 19 Aktuella socialtjänstfrågor behand-
lades bl.a. frågor socialbidragsstatistik, samverkan mellanom
föreningslivet och socialtjänsten, vistelsekommunens män-ansvar,
niskor handikappmed och socialtjänsten klagorätten i frågasamt

beslut enligt socialtjänstlagen. Remissinstanserna hade skildaom
uppfattningar förslagen i beredningens betänkande.om

november 1985I tillsattes inom Socialdepartementet arbets-en
med uppgift analysera orsakerna till socialbidragensattgrupp

utveckling. Arbetsgruppen avlämnade 1986åren och 1987 två
S 19867Ds och Ds S 19872.rapporter,

I januari 1988 uppdrog regeringen socialstyrelsen att ge-
nomföra utvärdering socialtjänstlagen. Uppdraget gälldeen av
särskilt socialtjänstens verksamhet bland barn och ungdom, ersätt-
ning till familjehemsföräldrar familjerådgivning ochm.m. samar-,betssamtal socialtjänstens insatser för vissa medsamt grupper
socialbidragsberoende. Uppdraget har fullgjorts inom förramen
det s.k. Rebusprojektet, redovisats till sin huvuddelisom rappor-

Växa i välfärdsland SoS-rapport 19903.ten
olikaFrån utgångspunkter har krav framförts på översynen av

hela eller delar socialtjänstlagen. Så har Svenska kommun-t.ex.av
förbundet hemställt socialtjänstlagenöversyn vadom en av avser
regleringen till biståndrätten och ansvarsförhållanden mellanav
olika huvudmän skrivelse till regeringen 1990-11-15.

I socialutskottets betänkande 199091 S0 U6 Socialtjänst behand-
las fyrtiotal motionsyrkanden väckts under den allmännaett som
motionstiden 1990år och olika frågor inom socialtjänsten.rörsom
Utskottet anförde tiden förär allmän översynatt nu mogen en av
socialtjänstlagen och föreslog, parlamentarisk kommittéatt en
tillkallas för ändamålet. Vad utskottet anfört har riksdagen sinsom
mening regeringen till känna rskr. 19909150.gett

Socialtjänstens mål inriktningoch

Till den kommunala socialtjänstens uppgifter hör såväl strukturin-
riktade allmänt och individuellt inriktade insatser. Social-som
tjänsten skall enligt §1 socialtjänstlagen demokratinspå och
solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i sam-
hällslivet. I denna s.k. portalparagraf föreskrivs vidare, social-att
tjänsten under hänsynstagande till människans för sin ochansvar
andras sociala situation skall inriktas på frigöra och utvecklaatt
enskildas och föreskrivsDet också attgruppers egna resurser.
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verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbe-
stämmanderätt och integritet.

Kommunen har enligt 3 § socialtjänstlagen det yttersta ansvaret
för de vistas i kommunen får det stöd och den hjälpatt som som
de behöver. Detta innebär dock ingen inskränkningi detansvar

vilar andrapå huvudmän.ansvar som
En uttrycklig föreskrift den enskildes rättigheter i förhållandeom

till kommunen finns i 6 § socialtjänstlagen. Enligt denna paragraf
har den enskilde till biståndrätt socialnämnden för sin försörj-av
ning och sin livsföring i övrigt, hans behov inte kan tillgodosesom
på Vidare föreskrivssätt. den enskilde biståndetannat att genom
skall tillförsäkras skälig levnadsnivå och biståndet skallatten
utformas sä det stärker hans leva självständigtatt att ettresurser
liv.

Även 9 § socialtjänstlagen har betydelse för den enskildesstor
möjligheter påverka valet olika insatser från socialnänmden.att av
I detta lagrum insatsernasägs skall utformas och genomförasatt
tillsammans med den enskilde och vid behov i samverkan med
andra samhällsorgan, organisationer och föreningar.

Beslut i fråga bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen kan liksomom
beslut i vissa andra särskilda frågor överklagas förvalt-genom
ningsbesvär enligt 73 § lag. Beslut stöd eller hjälp isamma om
andra hänseenden harän i 73 § kan överklagasangettssom genom
kommunalbesvär kap.7 l § kommunallagen 1977 179.

Några utvecklingslinjer inom socialtjänsten

Enskildas behov insatser inom den offentliga sektorn kan idagav
inte fullt tillgodoses. Detta beror i hög grad bristerpå iut samord-
ningen tillgängliga på synsättsamtav att ett gemensamtresurser
och arbetsformer inte tillräckligtär väl utvecklade.gemensamma
Skilda politiska och administrativa ledningar för primärvårdent.ex.
och socialtjänsten har också försvårat samordnad resursutveck-en
ling. Ett viktigt mal för förnyelsesarbetet inom den offentliga sek-

därförär överbrygga sektorsgränser verkartorn hämmandeatt som
på möjligheterna bedriva framgångsrik välfärdspolitik.att en

Under 1980-talet har omfattande decentralisering från tillstaten
kommun, från landsting till kommuner och inom kommunerna ägt

Decentraliseringen har påtagligt förändrat den kommunalarum.
närnndorganisationenoch har även påverkat socialtjänstens utform-
ning.

Lagen 1979408 vissa lokala i kommunerna har gjortom organ
det möjligt för kommunerna inrätta lokala i formatt organ av
distriktsnämnder, institutionsstyrelser med sektorsöver-samt organ

13 [3-0187
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kommunallagsreglerade områdetsåväl detgripande uppgifter inom
nämndernas områden.specialregleradevissa delar desom av

det s.k. fri-1984 beslut inledafattade i juniRiksdagen attom
successivthar därefterförsöksverksamhetkommunförsöket. Denna

bl.a. lett tillsocialtjänsten har försöketutvecklats. Inom syste-att
i kom-Socialnämnd brutits mångasammanhållenmedmet uppen

kommundelsnänmderi helainförthardel kommunerEnmuner.
utnyttjat möjlighetenfrikommuner har ocksåFlerakommunen. att

för verksamheterkommundelsnänmderfleralåta eller svaraen
till viss kom-inte exklusivt knutnaanläggningareller är ensom

handikappomsorgenochkommuner har äldre-mundel. I andra
lagtsfall har barnomsorgensärskild nänmd och i någralagts på en

utbildningsnämnd skolstyrelsen.eller påpå en
nänmdorganisation harfriareErfarenheterna försöken med enav

199125. Somutredare SOUsärskildutvärderats ett sam-av en
försö-erfarenheternautredarenmanfattande omdöme att avanser

grundvalhargoda. Riksdagen påi huvudsakken är av
samtligakommunallag beslutat199091117 attom en nyprop.

frihet bestämma hurlandsting ökad nämn-kommuner och attges
också360. Riksdagen har38, rskr.skall organiseras KUderna

propositionregeringenssamband med behandlingentidigare i av-
social-ändring iäldreomsorgen beslutat19909114 om enom -

haobligatorisktinnebär det inte längretjänstlagen, är attattsom
Socialnämnd SoU9, rskr. 97.särskilden

antal insatser och verk-ansvariga förKommunerna är stortett
hälsa. denvälfärd och Inomvitala för människorssamheter ärsom

för denockså ökat intressekommunala sektorn märks attett se
välfárdsperspektiv. Svenskasamlatverksamheten ikommunala ett

systematiskunder 1990 gjortkommunförbundet har år genom-en
folkhälsoarbete. Vidoch förbundetskommunernasgång genom-av

frågor bedrivsarbetet med dessa påhar framkommitgången att
detroll blir avgörandekommunledningens närbred front och att

sjuk-samordna Hälso- ochmålen och arbetet.gäller sätta attatt
medfolkhälsogrupphar i sitt arbeteS 198704vårdsberedningens

hälsokon-nationell folkhälsostrategi konstaterat,fram attatt ta en
i samhälletsutvecklas och integrerassekvensbeskrivningar bör

hälsa natio-sin Hela folketsbeslutsförutsättningar. I rapport en-
folkhälsogrup-8 1991 föreslårFolkhälsogruppennell strategi nr.

socialtjänstlagen tillförs dettadirektiven för översynenatt avpen
folkhälsoperspektiv.

inriktningstarkt påverkat socialtjänstensomständighetEn som
frågan ansvarsfördelningenoch lyft framoch omfattning som om

avinstitutionaliseringhuvudmännen den ägtmellan är rumsom
psykiatrin och de särskildainom äldreomsorgen, omsorgerna om

Avvecklingen slutenvärdsplatserpsykiskt utvecklingsstörda. av
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inom dessa områden har tillfört socialtjänsten målgrupper mednya
behov insatser företrädesvis från hemtjänsten och individ- ochav
familjeomsorgen.

Senare diskussionerårs inom socialtjänsten har i hög grad gällt
utbyggnads- och kvalitetsfrågor inom barnomsorgen och samhäl-
lets service och vård till äldre. Individ- och familjeomsorgen har
däremot intagit relativt undanskymd plats i reformarbetet. Dettaen
gäller stödet tilläven de psykiskt störda flyttat från mental-utsom
sjukhusen.

Socialtj änstlagens mål för äldreomsorgen har bl.a. medfört ökade
satsningar inrättapå servicehus och gruppbostäder inteatt samt -
minst kraftig utbyggnad den kommunala hemtjänstensen av-

I propositionen 1987882176 äldreomsorgen införresurser. om
90-talet riktlinjer för socialtjänstens och hälso- och sjukvår-angavs
dens insatser för äldre. Där fastslogs människors självarättatt att
få bestämma och behålla sin integritet skall respekteras och vara
vägledande både för planeringen och i det dagliga service- och
vårdarbetet. Detta innebär bl.a. människor skall kunna väljaatt att
bo kvar hemma också vårdbehovennär är För demstora. som
väljer flytta till någon särskild boende- elleratt vårdform bör det
finnas varierat utbud. De angivna riktlinjernaett godtogs riks-av
dagen l98889SoU6, rskr. 55. enlighetI härmed har riksdagen i
december 1990 på grundval 19909114SoU9, rskr. 97av prop.
beslutat kommunerna samlat för långvarigatt serviceettge ansvar
och vård till äldre och handikappade fr.o.m. den 1 januari 1992.
Syftet med förändringen skapa klaraär ansvarsförhållanden ochatt
ändamålsenliga organisatoriska förutsättningar för utvecklaatt
samhällsinsatserna till äldre och handikappade efter de mål som
riksdagen tidigare lagt fast.

Handikappolitiken syftar till utforma samhället detså bliratt att
tillgängligt för alla medborgare. Målet uppnå fullär delaktighetatt
och jämlikhet för handikappadei samhället. Socialtjänsten har flera
viktiga uppgifter i det handikappolitiska arbetet. 1989 års handi-
kapputredning S 198803 har i uppdrag kartlägga och analyse-att

bl.a. de insatser för handikappadegörs inom socialtjänsten.ra som
Utgångspunkten för utredningen situationen ochär behoven för
barn, ungdomar och med omfattande funktionshinder. Syftetvuxna
med utredningsarbetet föreslåär åtgärder för utveckla insat-att att

innebär funktionshindradeisvårt framtiden kan tillför-attser som
säkras fungerandeväl samhällsstöd. Handikapputredningenharett
nyligen avlänmat sitt huvudbetänkande SOU 199146 Handikapp
Välfärd Rättvisa, där bl.a. förslag införande lagom av en om
särskild service och stöd för med omfattande funktions-personer
hinder läggs fram. Lagen skall pluslag till såvälses som en so-
cialtjänstlagen till hälso- och sjukvårdslagen och ersättersom
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omsorgslag elevhemslag. Betänkandetsamtidigt nuvarande och
remissbehandlas för närvarande.

kraftig utbyggnad dende har det skettUnder årensenaste aven
1989 ökadekommunala barnomsorgen. Mellan 1980 ochåren

familjedaghem medi daghem, fritidshem ochantalet barn
År70 1985 fattade riks-206 000 eller med närmare procent.ca

lz ålderdagen principbeslut alla barn årsöver senastattett om
skall få delta i organiserad förskoleverksamhet. Förut-1991år en

förskola för alla barn årsättningarna för nå målet senastatt om en
1991 har förändrats efter det beslutet Deatt togs. prognoser om

gjordes ibarnafödande, underlag för de beräkningar somsom var
kraftig underskatt-samband med propositionsarbetet, innebar en

1990 fötts 90 000 flerning. Vid hade detutgången år närmareav
tillkommit fler flyk-vad beräknats. Samtidigt har detbarn än som

faktorer hartingbarn i förskoleåldern beräknat. Andraän som
förvärvs-bl.a. förändratpåverkat behovet barnomsorg är ettav

förskolebarn minskat antal barnhos kvinnor med ochmönster ett
hos privata dagmammor.

aktionsgrupp med uppgiftRegeringen tillsatte i 1990 attmars en
inventera möjliga åtgärder föri samarbete med kommunernanära

situationen i barnomsorgensnabbt bygga och förbättra samtatt ut
till plats imöjligheterna införa lagstadgad rättövervägaatt att en

för fullgjort sittbarnomsorgen alla barn. Aktionsgruppen har upp-
olikadrag i betänkande SOU 199080 redovisat åtgärderoch ett

Remissbehand-kan underlätta utbyggnaden i kommunerna.som
betänkandet har nyligenlingen avslutats.av

skolbarnsomsorgskommitténVad gäller skolbarnsomsorgen har
198905 haft i främja närmande mellan skolaU uppdrag att ett

påskyndaoch skolbarnsomsorg följa, stimulera ochatt engenom
pedagogisktutveckling i riktning organisatoriskt ochmot sam-en

Kommittén harlad verksamhet för skola och skolbarnsomsorg.
Skola skolbarns-nyligen fram betänkandet SOU 199154lagt -

helhet.omsorg en-
nyheterna socialtjänstreformen betydelsenmedEn att avav var

Soci-allmänt inriktade och strukturinriktade insatser underströks.
i samhällsplaneringen i huvudsak gälltaltjänstens medverkan har

harden kraftiga utbyggnaden barnomsorg och äldreomsorg. Härav
haft möjligheter hävda sina intres-socialtjänsten överlag goda att

i den kommunala planeringen.sen
Utvecklingen inom individ- och familjeomsorgen kännetecknas av

verksamheten till följd omstrukturering-ökat tryck bl.a.ett mot av
inom hälso- sjukvården kraftig ökning antaletoch ochar en av

socialbidragstagare. ökade socialbyråerna harDet trycket mot
medfört de individinriktade insatserna idag helt domineraratt ar-

strukturinriktade insatserna priorite-betet. De har under årsenare
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lågt. Förutom tidsbrist kan detta bero på de socialarats att om-
rådesbeskrivningar, utgjort individ- och familjeomsorgenssom
huvudsakliga bidrag till samhällsplaneringen, inte haft samma
tyngd exempelvis de kommunala barnomsorgsplanema. Dettasom
kan i sin bero individ-på och familjeomsorgen på grundtur att av
bristande dokumentation, uppföljning och utvärdering denav egna
verksamheten inte kunnat hävda sina ståndpunkter utifrån väl
underbyggd kunskap.

Socialstyrelsen lät i slutet 1980-talet genomföra kartlägg-av en
ning organisationsformer inom socialtjänstens individ- och fami-av
ljeomsorg fannoch därvid, verksamheten organiseras efter tvåatt
olika huvudlinjer. Runt årsskiftet 198889 hade 80 procentca av
totalt 450 svarsenheter funktionsorganisation innebar,ca en som

samtliga i arbetsgruppen arbetade inom individ- familjeom-ochatt
Endast 13 svarsenheterna hade det geografiskaprocentsorgen. av

området överordnad princip, enligt vilken medlemmarna isom en
kan arbeta med fler socialtjänstensän verksamhetsom-ettgrupp av

råden. Geografiskt områdesanknutna servicegrupper har alltså inte
fått kraftigtnågot genomslag i praktiken. I vilken utsträckning
decentraliseringen lett till små socialsekreterareatt grupper av
utlokaliserats till kommundelarna inte känt.är

Av socialstyrelsens material framkommer det finns klaraatt
tendenser till ökad specialisering inom individ- och farniljeomsor-

Denna specialisering utmärks många kommuner inrättatattgen. av
särskilda mottagningsgrupper, ekonomigrupper och inrik-grupper
tade stöd och behandling till barnfamiljer eller missbrukare.mot
De flesta kommuner har utvecklat särskilda rutiner för förenklad
handläggning ärenden socialbidrag och flera hållpå harav om
också hushållsekonomisk rådgivning med framgång.prövats stor
Den s.k. arbetslinjen har gjort sig alltmer gällande inom social-
tjänsten och har lokalt lett till utökat samarbete mellan social-ett
tjänsten, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Regeringen i december 1989 socialstyrelsen i uppdrag attgav
analysera utvecklingen verksamhet i enskild regi inom miss-av
brukarvården barn- och ungdomsvården. Uppdraget har nyli-samt

slutförts och visar barn-, ungdoms- och missbrukarvårdeniattgen
hög grad privatiserats under l980-talet.

Sammanfattningsvis konstateras i utredningen det totalaatt an-
talet institutionsplatser under perioden 1982 till 1990 ökat från

Även500 till7 10 300. avsikten i början 1980-taletca ca om av
vården i långt utsträckningstörre tidigare skulle ske iatt änvar

formeröppna visar socialstyrelsens genomgång, antalet vård-att
platser detta ökat 37medtrots procent.

Ökningen antalet institutionsplatser har främst skett vid insti-av
tutioner med enskild huvudman. De tydligaste förändringarna i
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missbrukarvården, där platserdenna riktning har skett inom antalet
från 737 158.i sådana institutioner ökat till barn- och4 Inom

från 221 till 898.ungdomsvården har de enskilda platserna ökat
Inventeringar gjorts behov och inom den tungasom av resurser

och ungdomsvården visar emellertid, de institutio-missbrukar- att
missbru-nella värdresurserna för de ungdomarna ochmest utsatta

huvud-karna otillräckliga. Riksdagen har nyligen beslutatär att
för särskilda skall tillmannaskapet de ungdomshemmen övergå

under 1992. 1991 och 1992 omvandlas delår För årenstaten aven
anordningsbi-statsbidraget till ungdoms- och missbrukawård till

syfte fördrag i stimulera utbyggnad antalet platser deatt en av
missbrukarna 19909196,och ungdomarna prop.mest utsatta

SoU14, 267.rskr.

Utredningar socialtjänsten socialtjänstlagenochm.m. om

Socialstyrelsen

välfürdsland SoS-rapport 19903 redovisarI Växa irapporten
Slutresulta-socialstyrelsen huvuddelen det s.k. Rebus-projektet.av

från projektet i in-delar kritisk bild samhälletsärtet storaen av
för barn och ungdomar. Socialstyrelsen hävdar bl.a.satser utsatta

socialtjänsten saknar barnperspektiv och detta bottnaratt attett
integreradi lagstiftning, i tillämpningen den s.k. familje-en av

vårdsprincipen och i kunskapsurholkningtill följd bl.a. de-en av
centraliseringen. Socialstyrelsen betonar behovet socialtjäns-attav

organisation över.tens ses
Rapporten från socialbyrán SoS-rapport 19906 handlarPå väg

socialbyråernas arbete med och människor medarbetslösaom
ekonomiska problem. hävdas, socialtjänstlagen inteI rapporten att
lett till förändringar gäller människors inställning tillnågra vad att

hjälp 80-söka socialbyrån. Klientundersökningar undersom
talet genomförts vetenskaplig visar liknande klientup-på grund på
plevelser de tidigare; skam, förnedring och obehag. Studiernasom
visar också det dålig mellan klienter-överensstämmelse vadäratt

förväntar sig få för hjälp socialarbetarenoch den hjälp ärattna
beredd flestaDe klienter vill ha hjälp med elleratt ge. pengar
praktisk hjälp till arbete, utbildning eller bostad. Socialarbetarna
vill behandling eller emotionellt stöd. Undersökningarge som
gjorts arbetstidens fördelning inom individ- och familjeomsor-av

visar emellertid endast 25-30 arbetstiden ägnasatt procentgen av
direkt klientarbete.

Med Behövs socialbyrdn SoS-rappon 199027rapporten av-
slutas det socialbyråprojekt, sedan 1986 bedrivits social-årsom av
styrelsen i samråd socialdepartementet.med projektet, byggtI som
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på samarbetenära med socialbyråerna i fem kommuner, harett
socialbyråernas villkor och verksamhet analyserats i förhållande
till klienternas behov. I slutrapporten hävdas individ- och fa-att
miljeomsorgens funktion det skyddsnätet för märmi-ytterstasom
skor överbelastatär och människor med de behovenatt tyngsta
trängs ut.

I dagböcker skrivna socialsekreterare i projektet speglasav en
utbredd förvirring kring uppdraget och yrkesrollen, splittring på ett
flertal olika uppgifter under tidspress och otillfredsställelse med
arbetsvillkoren med tvingas till ytlighet, inte hinna tänka, inteatt-
ha tillgång till sådana behövs och inte få tillräckligtresurser som
stöd arbetsledare och framför allt politiker för avgränsningav av

prioritering.och Socialstyrelsen har inte uppfattat bristande korn-
huvudproblem; däremot detpetens snäva förettsom utrymmet att

använda och utveckla kunskap. Individ- och familjeomsorgens
funktioner och organisation behöver enligt ifrågasättasrapporten
och olika framtidsalternativ förs fram. Några de möjligheterav

aktualiseras ärsom
till andra myndigheter överföra uppgifter domineradeatt-
regelstyrd social administration, handläggningt.ex.av av

socialbidrag, underhållsbidrag och faderskapsfastställan-
den,

förstärka den psykosociala kompetensen inomatt andra-
offentliga institutioner, inom arbetsplatser fackligasamt
och ideella verksamheter människor möjligen före-som
drar vända sig till då de behöver råd, stöd, serviceatt
eller bara information,

flytta det långsiktiga relationsbaserade socialaatt arbe-ut-
i projektliknandeformer, där arbetets organisationtet och

konkreta innehåll, personalens sammansättning, lokaler-
läge och utformning, öppettider, telefontider kannas etc.

efter behoven hos de människor skall be-anpassas som
tjänas.

I beskrivaAtt socialtjänsten SoS-rapportrapporten 19912
redovisar socialstyrelsen resultatet första utred-etappav en av en
ning för och kommunerna och enhetligstatenom en gemensam
informationsstruktur för socialtjänsten Ifs. Betydelsen ettav
förbättrat informations- och statistikunderlag för socialtjänsten
understryks. Vidare framhålls sociala områdesbeskrivningaratt
behövs för bedömningar hur välfårdspolitikens mål uppfylls ochav
för planering frånutgår befolkningens behov.en som
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kommunförbundetSvenska

1990-1 hemställtKommunförbundet har i skrivelse 1-15 omen
initiativ till socialtjänstlagen vadregeringen översyntaratt en av

ansvarsförhållandenregleringen till bistånd ochrättenavavser
skrivelsen, bl.a. hänvisar till denmellan olika huvudmän. I som

Bistándsrättenstudie rättsfall redovisas i i rätts-rapportenav som
kommunalt perspektivanalys och konsekvenserpraxis i ett-

1990, effekterkommunförbundets förlag påtalas radSvenska en
och de formuleringarreglerna kommunernas yttersta ansvarav om

bistånd.ligger till grund för tilli 6 § socialtjänstlagen, rättensom
tillkonstruktion lettKommunförbundet hävdar lagens attatt

för fullgör den tillförvaltningsdomstolarnai stället kommunerna
funktionen ambitionsnivåer förkaraktär politiska bestämmasin att

invändningbiståndsansvar. Kommunförbundetssamhällets sociala
tillfrån domstolarna inte relaterasgäller särskilt utslagenatt en

tillämp-resursanspråken vid allmängiltigbedömning de totalaav
regeringsrättens domar ining. skrivelsen antyds dessutomI att

tillmäts prejudicerande betydelsepraktiken inte den systemet
konstruktionen därför denegentligen förutsätter och att gynnar som

effektivt föra sin talan. Kommunförbun-har kraft och förmåga att
beslutemellertid inte möjligheten överklagadet att att genomanser

förvaltningsbesvär skall slopas.
storstadsdelegationen skri-kommunförbundet harFörutom även

påtalat klienters valvelse till regeringen 1990-1 1-29 särskilt att av
fått styrandebehandlingshem inom missbrukarvården trots attvara

likvärdiga billigare alternativ.socialnänmden kunnat erbjuda och
tilli Uppsala har i skrivelseGottsunda kommundelsnänmd en

utvecklats i förvaltningsdom-regeringen berört den praxis som
innebär, socialtjänsten blivit ålagdstolarna och att att utgesom

socialtjänstlagens 6ekonomiskt bistånd till psykoterapi utifrån I
fall tillfälliga åtgärder då soci-dessa det sig aldrigrör nästan om

inte sträcker sigaltjänstens kostnadsansvar för psykoterapi sällan
flera år.över

Psykiatriutredningen

uppgiftRegeringen tillkallade 1989 utredare med utredaår atten
198901. Tilläggs-service, stöd och vård till psykiskt störda S

direktiv till utredningen meddelades i november 1990, varvid upp-
parlamentariskt kommitté. Ut-draget övertogs sammansattav en

iredningsuppdraget skall bl.a. bakgrund oklarheterattmotses av
ansvarsfördelningen mellan olika huvudmän bidragit till att psy-

Utredningenkiskt störda inte får tillräckligt stöd från samhället.
skall redovisa sina förslag i juni 1992.senast
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Handikapputredningen

Problemet med olika besvärsvägar,två förvaltningsbesvär och
kommunalbesvär, har behandlats socialberedningen och i ettav
delbetänkande SOU 19902 handikapputredningen.Handikapp-av
utredningen har därvid inte det nödvändigt ändra sigansett att vare
reglerna bistånd eller överklagande. Utredningen har i ställetom
valt i socialtjänstlagens avsnitt ärendehandläggning föreslåatt om

paragraf, 50 dennaI paragraf föreslås socialnämnden blien ny a
ålagd framställningar frånpröva enskild social tjänstatt en om en
enligt 6§ socialtjänstlagen, inte den enskilde sigmotsätterom
sådan handläggning eller nämnden bifaller framställningen på

grund.annan
En sammanställning remissvaren handikapputredningensöverav

förslag visar 18 instanser däribland socialstyrelsen tillstyr-att - -
ker förslaget lagparagraf. Förslaget avstyrks riksrevi-om en ny av
sionsverket, kammarrätten Göteborg,i Svenska kommunförbundet,
Landstingsförbundet, Göteborgs kommun, Skellefteå kommun och
Södertälje kommun med huvudmotivet, förvalmingsdomstolar-att

inflytande socialtjänstenöver sådan lagregel skullenas genom en
förstärkas högst bekostnadavsevärt på kommunernas möjlig-av
heter själva de övergripandegöra socialpolitiska bedömningar-att
na.

Handikappförbundens centralkommitté HCK

HCK har sin uppfattning framfört till regeringen rättig-attsom
heterna i socialtjänstlagen preciserasmåste och uttryckas mera
bestämt och klart skrivelse till regeringen 1991-04-25. Detta
skulle enligt HCKs uppfattning förbättra möjligheterna kommaatt
tillrätta med många de brister påtalas i skrivelsen. Avav som
skrivelsen framgår vidare HCK avfärdar alla tankar in-påatt
skränkningar i rätten överklaga beslut inom socialtjänsten.att
Organisationen vänder sig också med funktions-emot att personer
hinder skall bli föremål för ekonomisk granskning de behövernär
olika former insatser. I övrigt framförs bl.a. del synpunkterav en

kommunernaspå samverkan med handikapporganisationerna.
Av betydelse för socialtjänstens framtida insatser förutomär

handikapputredningen också rad andra statliga utredningsupp-en
drag, bl.a. det allmärmasöversynen insatser vid brott motav unga
Ju 199007 och det arbete bedrivs inom för kommu-som ramen
nalekonomiska kommittén Fi 199004.
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Kommitténs uppdrag

Behovet forma riktlinjer för den fortsatta utvecklingenatt av
socialtjänsten under 90-talet och därefter framstår allt tydligare.

gäller i synnerhet olika intressenter från skildaDetta utgångs-som
punkter framfört krav på preciseringar i socialtjänstlagen.

Jag föreslår parlamentarisk kommitté tillkallas för all-att en en
socialtjänstlagen. Utgångspunkten förmän kommitténsöversyn av

arbete bör det kommer till uttryck i social-synsättattvara, som
Översynentjänstlagens målformuleringar skall ligga fast. bör bl.a.

utifrån utvärdering hur socialtjänstlagen tillämpats inriktasen av
ställningstagandenpå till vilket uppdrag socialtjänsten skall ha och

hur detta uppdrag skall kunna genomföras. Utredningen bör bl.a.
utvärdera hur ansvarsfördelningen fungerat mellan statsmakterna
och kommunerna.

Det ökade trycket socialtjänsten ställer allt högrepå krav på
effektiv användning tillgängliga och organisationpåav resurser
och samverkan mellan olika huvudmän. innebär förutsätt-Detta att
ningarna för socialtjänstens organisation måste analyseras. Kom-
mitténs arbete ibör första hand inriktas vissa huvudfrågormot

det bör stå kommittén fritt fråge-även andraävenatt taom upp
ställningar aktualiseras utredningsarbetet.undersom

finnerJag det angeläget inrikta följande huvu-översynenatt mot
dområden

Socialtjänstlagensl regler till bistånd, deträtten ytter-om
vistelsebegreppetochsta ansvaret

Överklagande2 beslut inom socialtjänstenav
3 Kommunernas socialbidragsnormer

Socialtjänstens framtida inriktning4 och organisation
5 Tillsyn, uppföljning och utvärdering.

Socialtjänstlagensl till bistånd,regler rätten detom
och vistelsebegreppetyttersta ansvaret

Behovet preciserade regler för till biståndrattenav

I sina grundläggande bestämmelser har socialtjänstlagen ut-en
präglad karaktär rarnlag. gäller inte minstDet regleringenav av

till bistånd enligt lagen. Genom biståndet skall den enskilderätten
enligt 6§ tillförsälcras skälig levnadsnivå. Detta begreppen
definieras emellertid inte i lagens förarbeten. social-Inärmare
tjänstpropositionenprop. 1979801del A 186 anfördedeparte-s.
mentschefen, det skulle vålla svårigheter i lagtextenatt stora att

sökanärmare vad skall skälig levnadsnivå.ange som anses som
Han menade detta bl.a. bedömas med utgångspunktimåste denatt
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tid och de förhållanden under vilka den hjälpbehövande lever.
Detta kan tolkas flera föruttryck socialtjänstreformensettsom av
medvetna bort från den tidigaresträvan detaljreglerade sociala
vårdlagstiftningen. Avsiktligt de enskilda kommunernagavs en
betydande frihet utifrån skiftande lokala förutsättningar utformaatt
biståndet och fastställa vilken levnadsnivå skulle mot-som anses

lagens krav skälighet.påsvara
Som garanti alltför oenhetlighet i rättstillämpningenmot storen

densågs enskildes möjlighet överklaga socialnämndens beslut iatt
biståndsärenden till förvaltningsdomstol. Socialutskottet
SoU 19798044, 20 förutsatte föreslagnaden socialtjänst-atts.
lagen kunde för vissa icke acceptabla standardskillna-utrymmege
der utgick ifrån, det rättspraxis och statlig tillsynattmen genom
skulle komma ställas vissa minimikrav på sociala tjänstersatt
kvalitet och kvantitet.

Från vitt skilda utgångspunkter har denna ordning kritiserats i
den allmänna debatten. vissaFrån håll har hävdats socialtjänst-att
lagens karaktär ramlag innebär risk för rättsförluster för denav
enskilde. Sålunda har handikapputredningen från denna utgångs-
punkt intagit ståndpunkten preciserade bestämmelser krävsatt mer
för bättre den enskildes till bistånd.att rättgarantera

Från kommunalt håll har riktat kritik den roll för-motman som
valtningsdomstolarna har erhållit i biståndsärenden på grund av
lagens ramlagskaraktär. Bristen på preciserade lagbestämmelser i
förening med till förvaltningsbesvärrätten har domstolarnagett ett
ovanligt vidsträckt tolkningsutrymme. Somliga har uttryckt det så

domstolarna därmed i viss mening politiskatt roll. sinIgetts en
skrivelse till regeringen hävdar kommunförbundet lagens kon-att
struktion lett till forvaltningsdomstolarnai stället för kommu-att

fullgör den till sin karaktär politiska uppgiften bestämmanerna att
ambitionsnivåer för samhällets sociala biståndsansvar.

I skrivelsen antyds också regeringsrättsdomarna i praktikenatt
inte har den prejudicerande innebörd de rätteligen borde hasom
och konstruktionen tenderar den har kraftatt ochatt gynna som
förmåga effektivt föra sin talan. Biståndsparagrafens tillämp-att
ning förutsätter emellertid individuell prövning sker i varjeatt en
enskilt fall. Förvaltningsdomstolarnas avgöranden innehåller därför
många individuella komponenter, vilket detgör svårt dra all-att
mängiltiga slutsatser utifrån rättsfallen.

För del ansluter jag mig till uppfattningen kombinationenegen att
utpräglad ramlag och till förvaltningsbesvärrätt har fått mindreav

önskvärda konsekvenser. Jag vill understryka möjligheten fåatt att
materiell överprövningi domstol socialnämndsbeslut ären av av

central betydelse för den enskilde. Jag avvisar därför den tanke
ibland framförts i diskussionen, skulle avskaffa rättensom att man



380 199330Bilaga SOU

Problem tillämpningentill förvaltningsbesväri biståndsärenden. i
lagstiftningen i möjligastei stället lösas månmåste attgenom

preciseras.
isärskild frågeställning i detta sammanhang vad månEn är en

föreskriva inte baraförvaltningsdomstol skall ha möjlighet att om
biståndet skall utfor-bistånd skall eller hurävenutanges vara

vilja komma i konflikt medIbland kan här den enskildesmat.
möjligheter önskat bistånd. exempel påkommunernas Ettatt ettge

önskemål visssådan situation den enskilde harär när om enen
erbjudainstitutionsbehandling medan kommunen sig kunnaanser

institution.likvärdig behandling till lägre kostnad på en annanen
enligt min mening inte tillfredsställande kommu-Det kan attvara

institutionsbehandlingutanåläggs kostnader för kommunenattnen
har möjligheter påverka denna vård skallatt var ges.

i dettaytterligare frågeställning bör uppmärksammasEn som
sammanhang service eller bistånd i vissa fall skallär utanom ges
ekonomisk behovsprövning. fråga särskilt aktuell inomDenna är

till färdtjänst ochäldre- och handikappomsorgen där bl.a. rätten
sökandenssocial hemhjälp tidigare föreligga oberoendeansetts av

socialberedningen ochekonomi. har tidigare behandlatsFrågan av
handi-handikapputredningen.I likhet med socialberedningen anser

kapputredningeni SOU 19902 ekonomisksitt delbetänkande att
gäller andra formerbehovsprövninginte bör förekomma detnär av

bistånd Handikapputredningenföreslår därförekonomisk hjälp.än
6 § socialtjänstlagen med regel denna inne-kompletterasatt en av

börd. Delbetänkandet bör i denna del tillsammans med remiss-
instansernas synpunkter överlämnas till den aktuella kommittén.nu

Det yttersta ansvaret

har enligt 3 § socialtjänstlagen detKommunen yttersta ansvaret
för de vistas i kommunen får det stöd och den hjälpatt som som
de behöver. biståndsprövningenligt 6 § omfattar alltid ställ-En ett
ningstagande till frågan behovet kan tillgodoses på sätt.annatom
Frågan gäller i vad den biståndssökande själv,mån personannan
eller huvudman kan tillgodose behovet. Formulering-någon annan

i 3 6 §§ vidsträcktoch socialtjänstlagen kommunerna ettarna ger
och har i praktiken lett till socialtjänstens ansvarsområdeattansvar

successivt utvidgats l980-talet. insat-under Detta gäller i synnerhet
i mellan kommunernas och landstingensgråzonenser ansvarsom-

råden. kan hävdas socialtjänsten utslag i förvalt-Det att genom
ningsdomstolarnai vissa fall fått bekosta vård och behandling som
enligt hälso- och sjukvårdslagen 1982763 åvilar landstingen. En
sådan överföring uppgifter och kostnader har skett dentrotsav
markering finns i 3 § och innebär kommunensatt ytterstasom som
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inskränkningi det vilar påinte innebär någon somansvaransvar
andra huvudmän.

med detinte baraProblemen sammanhänger yttersta ansvaretatt
har möj-också med medborgarnaligger hos socialtjänsten attutan

förhållande till social-bistånd enbart ilighet överklaga vägratatt
sjuk-till andra vårdgivare. Skullei förhållandetjänsten och inte en

medicinsk vård kan dettaenskildvårdshuvudman förvägra någon
enligt social-biståndinte motsvarandebeslut på vägratsätt som-

förvaltningsdom-materiell prövningibli föremål förtjänstlagen -
stolarna.

Vistelsebegreppet

socialtjänstlagen vistelsekommunensFöreskriften i 3 § om ansvar
vilken kommunundanröja oklarhethar tillkommit för att somom

tillstånd.för behövliga åtgärder verkligen kommerhar ansvaret att
tvis-fortfarande kommunernapraktiken förekommer det dockI att

ärenden.för handläggningen vissa typertar ansvaret avom av
kostnadskrä-ärenden där långvarig ochgäller i synnerhetDetta en
behandlings-aktuell, familje-ellervande insats kan bli t.ex. en

kommunerhemsvistelse. förekommer vägrarDet även attatt
iekonomiskt bistånd därförbehandla ansökan att personenen om

Även i vissa andrafråga inte vistats tillräckligt länge i kommunen.
haroklarhet vilken kommunfall kan det uppstå ansvaret.somom

uppkommit vilkethar också i rättstillämpningenFråga ansvarom
biståndssökande vistasi situationer då denåvilar kommunensom

period.utomlands längreen
situationeruttolkning i särskildavistelsebegreppetsFrågan om

i betänkandet SOUhar tidigare behandlats socialberedningenav
remissbe-socialtjänstfrågor. Betänkandet har198616 Aktuella

bakgrund denhandlats. emellertid bedömasFrågan bör mot av
betänkande ivarför beredningensallmänna lagen,översynen av

till denremissynpunkterna, bör överlämnasdenna del, liksom nu
kommittén.nya

bör möjligheterna bättre preciseraKommittén överväga att so-
bistånd. börcialtjdnstlagens regler till Kommitténrattenom

socialtjänstensvidare särskilt uppmärksamma konsekvenserna av
syfte ytterligare tyd-och lägga fram förslag i attyttersta ansvar

liggöra ansvargörhállandena mellan olika huvudmän. Kommittén
undanröjabör föresla de behövs förockså preciseringar attsom

oklarheter kommun för tillgodosevilken har ansvaret attom som
enskildes behov bistånd.den av



382 Bilaga SOU 199330

Överklagande2 beslut inom socialtjänstenav

För närvarande finns två olika vägar överklaga beslut inomatt
socialtjänsten.

Kommunalbesvär får användas inte något föreskrivetärannatom
i författning. Besvärsrätt tillkommer varje kommunmedlemen

han eller hon direkt berörsoavsett beslutet eller inte. Ge-om av
kommunalbesvär kan dock beslut enbart angripas denom på sär-

skilda besvärsgrunder i kap.7 1 § kommunallagen. Desom anges
innebär prövningen begränsadär tillatt lagligheten det överkla-av
gade beslutet. Vid bifall får överinstansen endast upphäva beslutet

inte sätta beslut i dess ställe.ettmen annat
Förvaltningsbesvar kan bara komma ifråga under förutsättning att

den klagande berörs beslutet, beslutet gått honom ochattav emot
beslutet kan överklagas.att Bestämmelser detta finns i 33 §om

förvaltningsprocesslagen 1971291 och i 22 § förvaltningslagen
1986223. Prövningen allsidig,är dvs. den innebär fullständigen
överprövningi sak det överklagade beslutet inom förav ramen

yrkanden.parternas
I vissa socialtjänstärendentyper det forär närvarande oklartav

framställning skall behandlas fråga biståndom en som en om en-
ligt 6 § socialtjänstlagen eller fråga tillämpningsom en om av
kommunens regler för vissa sociala tjänster. kanDet gällaegna

färdtjänst eller socialt.ex. hemhjälp till enskild. denI praktiska
tillämpningen beror socialnänmdens handläggning ärendet oftaav
på hur den enskilde formulerat sin framställning hjälp. Deom
flesta hjälpsökande okunnigaär betydelsen hur deras fram-om av
ställningar utformas. Socialnärrmdens val handläggningssätt kanav
bli avgörande för i vilken form överklagande skall ske, såsom
förvaltningsbesvär eller kommunalbesvär. Den enskilde kan i vissa
fall på grund rådande oklarhet vilket rättsmedel skallav om som
tillämpas gå miste möjligheten sin sak överprövadattom genom
förvaltningsbesvär. Ur principiell och praktisk synpunkt detär av

betydelse problemenstor med de skildaatt besvärsvägarna i so-
cialtjänstärenden finner lösning.en

Frågan har behandlats i delbetänkandesenast handikapput-ett av
redningen SOU 19902. Utredningens förslag innebär, detatt

föreskrift i socialtjänstlagen skulle klararegenom framgåen ny att
beslut i ärenden social tjänst enskild i princip överkla-om en en

forvaltningsbesvär. Delbetänkandet,gas hargenom remissbe-som
handlats, bör i denna del tillsammans med remissinstansernas
yttranden i frågan överlämnas till den aktuella kommittén.nu

Kommittén bör i sitt arbete söka lösning pá problemen meden
olika möjligheter överklaga beslut inom socialtjänsten.att
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socialbidragsnormer3 Kommunernas

socialförsäkringssystemettill skillnad frånbyggerSocialbidraget
skall tillförsäkraSocialbidragetbehovsbedömnig.individuellpå en

detockså utformas sålevnadsnivåskäligden enskilde attmenen
liv. syftesjälvständigt Ilevastärker dennes attettattresurser

kommunersocialbidragsbeslut har samtligaförenkla hanteringen av
medNormerna någotsocialbidragsnormer. ärfastställt vägledande

brutto-förekommerkommunernaundantag basbeloppsanknutna. I
levnadskostnader ochallatäcka nettonor-attsom avsernormer,

utanför Detvissa behov behandlasinnebär att normen.mer, som
korttidsbidragförharförekommer också kommunernaatt en norm

socialbidrag.långvarigtföroch norm meraen arman
Även endastsocialbidragsnormerkommunernas attavser geom

bedömningen socialbidragetsfallet vidi det enskildavägledning av
grund-det finnsmin mening angelägetstorlek det enligtär att en
social-vad gälleröverensstämmelse mellan kommunernaläggande

detenskildeoch innehåll. För denbidragsnormens konstruktion är
vilka levnads-riktlinjerbetydelse det finns klara överattstorav

olikatäcka. Förekomstenavseddakostnader är att avnormerna
jämförelser mellanöverblick ochocksåförsvårarnormsystem en

utgångspunkt frånmedvilket det svårtkommunerna, gör att an-
bestämda slutsatserdrabasbeloppet någragivna procentsatser av

socialbidragstagarei olika kom-förden materiella standardenom
efterlystssocialbidrag har vidarediskussionenI enommuner.

närliggandesocialbidragen och andrasamordning mellanbättre
existensminimumnormalbelopp förriksskatteverketssystem, t.ex.

hushållsbudgetar.konsumentverketsvid inkomsttaxering och
betydande frihetavsiktligt givitshar i lagenKommunerna atten

fast-utforma biståndet ochutifrån skiftande lokala förutsättningar
kravlagens pålevnadsnivå kanställa vilken motsvaraansessom
uttaladeriksdagens socialutskottskälighet. Samtidigt det,är som

angeläget social-socialtjänstpropositionen,vid behandlingen attav
olika kommuner.alltför mycket mellanbidragets nivå inte varierar
RÅ 213 och1984 84har i domar årRegeringsrätten några

RÅ ställningstaganden avseendeprinicipiellt viktiga84 276 gjort
domar har isocialbidrag skälig levnadsnivå. Dessaför ochnormer

vägledning för kommunernabetydelse närpraktiken haft stor som
för socialbidrag.viss minimistandardbestämmadet gällt att en

miministandard baseras riksskatte-Enligt skall denna pådomarna
inkomsttaxering.existensminimum vidnormalbelopp förverkets

vägledning vid bedömningenVidare viss ytterligareattanges en
hämtas i konsumentverkets hushållsbudgetar.kan

rådbakgrund utarbetat allmärmaSocialstyrelsen har dennamot
nonnalbelopp försocialbidrag 1985 Riksskatteverketsl.om
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existensminimum vid inkomsttaxering 1991år nor-motsvaras av
malbelopp för bestämmande förbehållsbeloppet vid införsel.av
Socialstyrelsen rekommenderar för år 1991 för ensamstå-en norm

Ävenende 116utgör basbeloppet. rättsfallenprocentsom av om
och socialstyrelsens allmänna råd påverkat utvecklingen störremot
enhetlighet det fortfarandeär spridning vad gäller kommu-storen

för ensamstående. Statistik från SCB S 45nernas normer
SM 9l0lvisar drygt 80 kommunerna denatt 1 februariprocent av
1991 hade låg under socialstyrelsens rekommenda-en norm som
tion. Många kommuner låg dock under, på 115strax procent av
basbeloppet. Av statistiken framgår vidare 16 kommuner hadeatt

understiger riksskatteskatteverkets normalbelopp fören norm som
bestämmande förbehållsbeloppet vid införsel 100,7av procent av
basbeloppet 12 kommuner hadesamt att låg påen norm som
130 basbeloppet eller däröver. Statistikenprocent visar ocksåav

det vanligareär med höga iatt Sverige i södra.ännormer norra
finnsDet enligt min mening inte någon anledning denövergeatt

princip, enligt vilken kommunerna har frihet med vissastor att
begränsningar själva bestämma för socialbidragen. Det ärnormer
däremot angeläget åstadkomma enhetlighetstörre vadatt gäller

konstruktion och innehåll.normernas
Mot denna bakgrund bör kommittén analysera vilkanämnare

skillnader finns vad gäller socialbidragsnormernas konstnck-som
tion och innehåll. Kommittén bör vidare utreda fördelar och nack-
delar med skilda möjligheternaöverväganonnsystem samt att
åstadkomma enhetlighet mellanstörre kommunernas social-
bidragsnormer och andra närliggande system.

4 Socialtjänstens framtida inriktning och organisation

Socialtjänstens huvudfunktioneroch omfattningen dessa fram-av
går §5 socialtjänstlagen. föreskrivsHär socialnämnden skallav att
medverka i sarnhällsplaneringen, informera socialtjänsten iom
kommunen, bedriva uppsökande verksamhet församt svara omsorg
och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och

bistånd till familjer och enskildaannat behöver det. Social-som
tjänsten har alltså lagstadgad skyldighet verka såvälatten genom
allmänt inriktade insatser till människor med relativt små hjälpbe-
hov individuellt inriktade insatser till människor i behovsom stort

hjälp.av
En nyheterna med socialtjänstreformen betydelsenav attvar av

allmänt inriktade och strukturinriktade insatser underströks. slut-I
från Rebus-projektet konstaterarrapporten emellertid socialstyrel-

medverkan i samhällsplaneringen hittillsatt inte fått den platssen,
inom socialtjänsten avsedd. Till de allmänna insatsernasom var
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hör bl.a. upplysningsverksarnheti syfte dels sprida informa-att
tion den service socialtjänsten tillhandahåller, dels iom som
förebyggande syfte påverka människors attityder. Det kan t.ex.
gälla förmedla kunskap droger och deras skadeverkningaratt om

den lagstiftning finns områdetpå eller bedrivasamt att ettsom
upplysningsarbete bland svenskar i syfte skapa förståelse föratt
människor från andra kulturer. Vad gäller samhällets förebyggande
insatser intar förskole- och fritidsverksarnheten central plats.en
Inom detta område spelar också rådgivningsbyråernasverksamhet,

familjerådgivningen och de särskilda ungdomsmottagningar-t.ex.
viktig roll.na, en

I läge kännetecknat resursproblem blir frågan awäg-ett av om
ningen mellan olika insatser högaktuell. vill i dettaJag samman-
hang särskilt beröra samhällets insatser för barn ochutsatta ung-
domar. Socialtjänstlagen understryker särskilt barnomsorgerna om
och ungdomar. kritikDen riktas denna del socialtjäns-motsom av

mycketär oroande. fallDe svåra barnmisshandelten av som
inträffat tidpå understryker bl.a. behovet bättresenare av en sam-
ordning mellan de verksamheter bedrivs kommuner ochsom av
landsting.

Regeringen har nyligen uppdragit socialstyrelsen kartläggaatt
beskrivaoch hur arbetet inom barnhälsovården under år harsenare

förändrats bl.a. till följd verksamhetens integrering primärvår-iav
den. I uppdraget ingår del belysa barnhälsovårdensattsom en
samverkan med andra verksamheter arbetar med frågorsom som

barn,rör socialtjänstens individ- och familjeomsorg, barnom-t.ex.
barnklinikerna, barnhabiliteringen barn- ochsamtsorgen, ung-

domspsykiatrin. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast
den 31 januari 1992.

Vidare har regeringen den 30 maj 1991 beslutat översynom en
insatser inom barn- och ungdomsområdeti syftestatens attav

finna effektiva former för samordning, utvärdering ochmer upp-
följning dir. 199142.

delrapportenI från den tidigare nämnda utredningen förom en
och kommunerna och enhetlig informationsstruk-staten gemensam

för socialtjänsten Ifs framhåller socialstyrelsen det inomtur att
de områden där utvecklingen går ändrade ock-arlsvarsgränsermot
så nödvändigt förbättradär med samordning informationenen av
mellan olika samhällssektorer. Socialstyrelsen ñmrsdetattanser
behov enhetlig och samordnad information från bl.a. social-av en
tjänsten, hälso- och sjukvården och sjukförsäkringen enhetligen
kunskapsbank för det skall möjligt följa det totalaatt attvara-
vård- och serviceutnyttjandet för olika dettaoavsettgrupper om
sker inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården m.m.
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folkhälsoperspektivKommittén bör bl.a. ställ-närmareett taur
till vilket socialtjänsten kan och bär medverkaning pä isätt sam-

hällsplaneringen. bär dessutom utreda behovetKommittén ochav
formerna för socialtjänstens allmänt inriktade och förebyggande
insatser. Kommittén bör dessa delar särskilt beakta behoveti av
samordning mellan olika verksamheter.

riksdagenDen beslutade äldreomsorgsreformen innebär attav
kommunerna fr.o.m. år 1992 samlat för långvarigettges ansvar
service och vård till äldre och handikappade. Reformen innebär att
vissa kommunala och landstingskommunalaverksamheter främst-
avseende somatiskt funktionshindrade förs i organi-samman en-
sation och socialtjänsten och hälso- och sjukvården kommeratt
betydligt varandra. enlighetI med vad inärmare angettssom prop.
199091 psykiatriutredningen14 motsvarande för-överväger om
ändringar bör föreslås vad gäller långvarigt psykiskt sjukaäven
människor.

Riksdagen har nyligen godkänt förslagen i propositionen
199091 121 försöksverksamhet med kommunalt huvudman-om

för primärvård SoU21, rskr. 362. Försöksverk-naansvar m.m.
samheten begränsas inte till vissa i förväg angivna kommuner utan
grundas i vilken utsträckningpå kommuner och landsting själva är

försök enligt de riktlinjeröverens Denatt startaom som anges.
skall i första hand gälla den verksamhet enbart har helsom en
kommun eller del kommun sitt upptagnings- eller be-av en som

Äventjäningsområde. hälso- sjukvårdoch bedrivs över grän-som
för flera kommuner eller organisatoriskt knuten tillärserna som

länssjukvården, psykiatrin, kan dock komma omfattast.ex. att av
försöksverksamheten. Som villkor gäller huvudmärmenär över-att

och verksamheten kan geografiskt, organisato-avgränsasattens
riskt, personellt och ekonomiskt till primärvården social-samt att
styrelsen lämnar sitt medgivande.

barnomsorgenInom sker utveckling ökad integrationmoten
mellan förskola och skola, underlättas riksdagens beslutsom av

kommunalt huvudmannaskap för skolan. Mycket talar förom en
utveckling där barnomsorgen och skolan förs isamman en gemen-

lokal organisation. Förslag till måldokumentett gemensamtsam
för barnomsorg och grundskola utarbetandeunder i den s.k.är
läroplanskommittén dir. 19919.

Sammantaget dessa omständigheter frågor socialtjäns-reser om
framtida inriktning och organisation. kan ifrågasättaMantens om

det inom och organisation möjligt uppfylla detär atten samma
socialtjänstlagen ålägger socialtjänsten. Detyttersta ansvar som

idagstår kommunerna fritt utforma sin nämndorganisation påatt
det de lokala förhållandena.sätt De strukturella ochsom passar
organisatoriska förändringar samhället aktualise-som genomsyrar
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frågan vilketpå lagstiftningensätt bör tillrar om anpassas nya
organisatoriska förutsättningar.

Kommittén bör denna bakgrund utreda äldreomsorgens,mot om
handikappomsorgens, barnomsorgens och individ- och familjeom-

uppgifter och ansvarsområden framtideni bör regle-ävensorgens
i och lag, samordnas med lagstiftning ellerras en samma annan

regleras skilda lagar.i
De studier socialstyrelsen redovisat inom för Rebus-pro-ramen

jektet och Socialbyråprojektet talar för bör söka struk-att man nya
och arbetsformer för socialtjänstens individ- och familjeom-turer

sorg.
Av flera klientstudier genomförts under 80-talet framgår attsom

människor i allmänhet inte söker hjälpgärna socialbyrån. Sam-på
tidigt den samlade socialtjänsten har mycket erbju-vet att attman
da människor i olika skeden livet. Att och socialsek-av en samma

har både utredande och behandlande uppgifter parallelltreterare
långtgåendemed beslutsfunktioner kan enligt min uppfattning vara

orsak till människor drar sig för söka hjälp på socialby-att atten
rån.

De starka inslag myndighetsutövning kännetecknar in-av som
divid- familjeomsorgenoch ställer höga krav på rättssäkerhet för
den enskilde. Skyndsam handläggningoch professionellt genomför-
da utredningar, klart redovisar vilka motiv ligger tillsom som
grund för beslut olika insatser, måste inom verksamhe-är ettom

Allvarlig kritik har eftergång riktats socialtjänstensten. motannan
sätt utreda, dokumentera, följa och utvärdera olika insatser.att upp
Även bristerna delvis handlar och utbildning be-om om resurser
dömer jag ändå mångfalden olika arbetsuppgifter i den tradi-att av
tionella socialsekreterarrollen förstärker de problem finns. Ensom
tydligare gränsdragning mellan olika uppgifter och ansvarsområden
inom individ- familjeomsorgenoch därför önskvärd.är Det är
också viktigt för uppföljning utvärdering klarläggs.att ansvaret

Decentraliseringen inom kommuner och landsting har bl.a. fört
socialtjänstens och sjukvårdens verksamheter medborgar-närmare

Detta innebär ökade möjligheter innehållet i verk-attna. anpassa
samheten efter lokala önskemål och behov. På många håll har
samtidigt och befogenheter delegerats långt i organisatio-utansvar

Denna utveckling har bidragit till fältpersonalen fåttattnen. ett
ökat handlingsutrymme vilket har betydelse för personalensstor
arbetstillfredsställelse. Utvecklingen har också lett till förändrade
yrkesroller i sin ställer krav på kompetensutveckling inomtursom

områden.nya
Socialsekreterarna har komplex och yrkesroll.sammansatten

Även allt starkare tendenser funktionsuppdel-motom man ser en
ning inom individ- och familjeomsorgen har kommundelsreformen
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vissai fall lett till socialsekreterare arbetar utprägladeatt som
generalister i kommuner. Problemenäven i de kommu-större stora

ställer dock ofta högre krav specialistkunskaperpå denännerna
lilla kommunens problembild. därförDet viktigt kommuner-är att

utarbetar rutiner och arbetsformer förenar decentralise-na som
ringens fördelar med kraven specialistkunnandehospå yrkeskåren.
Principen delegerat budgetansvar får inte heller drivas långtsåom

till biståndrätten oflexibeltäventyras utnyttjandeatt ettgenom av
tillgängliga resurser.

Socialstyrelsen inte kraftig förstärkning individ-attanser en av
och farniljeomsorgens löser de problem kärmetecknarresurser som
verksamheten. Fler socialsekreterare skulle visserligen kunna ge

tid för varje klient och för samarbetestörreett utrymmemer men
skulle inte förändra uppgifts- och ansvarsfördelningen mellan in-
divid- och familjeomsorgen och andra samhällsorgan. Enligt slut-

från socialbyråprojektet bör i den fortsatta diskus-rapporten man,
sionen möjliga framtidsaltemativ, vilka traditionellaövervägaom
socialbyråuppgifter med fördel främst för klienterna kansom av-
vecklas, inordnas i eller överföras till offentlig verksamhet,arman
överlåtas till enskild verksamhet eller flyttas från kontorsmiljön.ut

kommunernasI arbete med socialbidrag har den s.k. arbetslinjen
gjort sig allmer gällande och bidragit till samarbete mellannäraett
socialtjänsten och arbetsförmedlingen. Under harår ocksåsenare
försök med hushållsekonomisk rådgivning med fram-prövats stor

Vidaregång. har rutiner för förenklad handläggning social-nya av
Öreb-bidrag lett till försäkringskassan.samarbete mednärmareett

kommun mycket positiva erfarenheter frånrapporterar t.ex. ettro
försök utlokalisera två socialtjänstens ekonomigrupper tillatt av
försäkringskassans kontor.

Kommittén bör denna bakgrund ställning till vilka uppgif-mot ta
individ- och familjeomsorgen bör ha och delarter som om av

verksamheten kräver särskilda organisatoriska förutsättningar.
Kommittén bör vidare analysera förutsättningarna för föränd-en
ring socialsekreterarnas arbetsuppgifter och ansvarsområdenav
och därvid särskilt uppmärksamma kompetensfrâgorna.

Tillsyn,5 uppföljning utvärderingoch

Tillsynsfrdgor

Den pågående utvecklingen ökad målstyrning den kommu-mot av
nala verksamheten ställer ökade krav precisapå och konkreta mål
för olika verksamheter. Minskad statlig detaljstyming, mer gene-
rella statsbidrag och friare organisations- och verksamhetsformer
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landsting ytterligare ökat hand-kommer kommuner och ettatt ge
lingsutrymme.

kännetecknat decentralisering, generella i ställetskedeI ett av
fårför statsbidrag och tilltagande privatisering inom vårdenriktade

tillsynsfrågorna tyngd. enskilde förutsätts enligtockså ökad Den
för sin själv-ha bli behandlad med respektsocialtjänstlagen rätt att

tillsynsorganensbestämmanderätt och sin integritet. spelarHär
tillsyn roll för den enskilde.möjligheter effektivt sinutövaatt stor

diskussion innehållet i ochnärvarande förs angelägenFör en om
formerna tillsynen den kommunala socialtjänsten och deför av

verksamhet. diskussionenhar bl.a. framförtsprivata vårdgivarnas I
har försämrats till nackdel för dentillsynen under åratt senare

enskilde.
sittSocialstyrelsen skall i sin roll i första hand inrikta arbetenya

uppföljning utvärdering den verksamhettillsyn i form ochpå avav
landsting och andra bedriver inom social-kommuner,som organ

fleraområde. styrelsen bedrivs för närvarandesektorns Inom ut-
redningar och aktiviteter med anknytning till styrelsens huvudupp-

informationsstruktu-gift. Som exempel kan utredningennämnas av
inom förinom socialtjänsten. Vidare prövasren nya grepp ramen

Aktiv uppföljning bedrivs länsvis. Diskussioner förs ocksåsom om
förstärkas.hur tillsynen i enskilda ärenden kan utvecklas och

Socialstyrelsens visar drygt 60 dengenomgång att procent av
frivilliga missbrukarvården bedrivs i enskild regi. barn- ochInom

andel har dockungdomsvården motsvarande 45 Detär procent.
inte lagstiftarens behandling vid enskildavarit mening vård ochatt
institutioner skall kunna offentligt drivna hem. Tendenserersätta
till handikappom-ökad privatisering märks inom äldre- ochäven

och barnomsorgen.sorgen
Det markanta inslaget privata vårdgivare inom vårdenav av

uppfattningbarn, ungdomar och missbrukare motiverar enligt min
bl.a. de regler fimis för tillstånd och tillsynöversynen som avav
verksamheten.

Uppföljning och utvärdering

ändrad styrning den kommunala verksamheten ställer kravEn av
på såväl kommunernas och landstingens uppfölj-att statens som
nings- utvärderingsinstrument förbättras.och Begränsade ekono-
miska ställer vidare krav ökad effektivitet och produk-påresurser
tivitet inom socialtjänsten. innebär väl utveckladeDetta att presta-
tionsmått och nyckeltal behövs underlag för kostnads- ochsom
kvalitetsjämförelser inom såväl äldreomsorgen och barnomsorgen

inom individ- och familjeomsorgen. takt med enskildaI attsom
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vårdgivare i ökad utsträckning etablerar sig på marknaden krävs
också kommunerna utvecklar sin beställarkompetensatt

Vad gäller individ- familjeomsorgenoch saknas i utsträck-stor
ning konkreta förmål olika insatser både på det individuella planet
och på övergripande nivå. Dessa omständigheter försvåraren mera
i hög grad uppföljningsarbetet. Bestämmelserna vissaom person-
register i 59 förbjuder registrering ömtåliga personligasom av
förhållanden, kan också i sin nuvarande utformning begränsa möj-
ligheterna rationellt följa utfallet olika handlingsplaner.att av

Det behövs också fördjupad kunskap effekterna olika be-om av
handlingsprogramvilket ställer krav på vetenskaplig utvärdering av
verksamheten. Likaså behövs ökad kunskap värdet förebyg-om av
gande insatser, i kommunermånga lever undantag.påsom

Kommittén bör innehållet och formernai för tillsynenöverväga
såväl den kommunala socialtjänsten de privata vårdgivar-av som

verksamhet. Särskild uppmärksamhet bör fråganåtägnasnas om
vilka villkor bör förenade med tillstånd driva hem försom attvara
vård eller boende och hur tillsynen hemmen bör utfor-över vara
mad.

Kommittén bör vidare vilken uppföljning ochöverväga utvärde-
ring bör ske och hur detta arbete kan underlättas och stär-som
kas.

Kommittén bör dessai delar inhämta synpunkter från socialsty-
relsens pågående arbete med tillsyns-, uppföljnings- och utvärde-
ringsfrågorna.

Övriga frågor

Bestämmelserna anmälningsskyldigheti 71 § socialtjänstlagenom
central betydelseär för socialtjänstens möjligheter ingripaav att

barn farnär illa. Riksdagen har vid behandlingen propositionenav
19899028 vård i vissa fall barn och ungdomar framförtom av

sin mening, regeringen särskilt bör utreda kretsenattsom om av
anmälningsskyldiga bör utvidgas. Det kan enligt social-personer
utskottets mening finnas skäl i samband med sådan utred-att en
ning ytterligare överväga hur reglerna uppgiftsskyldigheti 71 §om
socialtjänstlagen korresponderar med reglerna vittnesplikt ochom
generellt frågeförbud i rättegångsbalken 198990SoU 15, rskr.
112.

Vidare har justitieombudsmannen JO vid sin granskning ettav
fall Dnr 1974-1990, 2041-1990, där 4-årig pojke har avliditen
till följd misshandel från närståendes sida, anfört bestäm-av att
melserna i §71 första stycket socialtjänstlagen bör över.ses

Kommittén bör hur bestämmelsernaöverväga anmälnings-om
skyldighet i 71 § socialtjänstlagen bör utformade.vara
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och lettgjorts och LVM,tidigare LVUDen översyn somavsom
lämnamotiverat i detta sammanhangtill lagstiftning, detgör attny

tvångsvårdslagstiftningenutanför aktuelladen översynen.
för stark kritik frånSocionomutbildningenär fortfarande utsatt

arbetsgivare från dei deras egenskapsåväl kommunerna av som
genomfördafackliga organisationerna. den relativt nyligenTrots

kritiken inte minskatutbildningen haröversynen utan snarareav
innehåll ochtalar förökat under år. Detta översyn avsenare en ny

finns dock starka skälsocionomutbildningen.uppläggning Detav
först efter den allmän-sådan börtalar för görasöversynattsom en

Samtidigt det angelägetsocialtjänstlagen. äröversynen attavna
alltförsocionomutbildningen inte skjuts långt påöversynen av

framtiden.
arbete förbereda komman-bör förKommittén inom sittramen en

krav och önske-de utbildningen deöversyn attav genom summera
ochmál förändrad utbildning finns hos kommunernaom en som

bor därutöver oför-de fackliga Kommitténorganisationerna. vara
hindrad principiella synpunkter den framtidaanlägga på socio-att
nomutbildningens innehåll och inriktning.

Kommitténs arbete skall slutfört vid årutgångensenast avvara
1993.

reglerUppdrageti vad det socialtjänstlagensöveratt omavser se
bistånd, vistelsebegreppet ochtill deträtten yttersta ansvaret,

inom socialtjänsten skall dock redovisasöverklagande beslutav
1 1993.densenast mars

direktiv dir. 19845 tillutredningen gäller regeringensFör
samtliga kommittéer särskilda angående utrednings-och utredare
förslagens inriktning beaktande EG-aspekten dir.samt av
198843.

uppdrag bedrivs handi-Kommitténs berör det arbeteäven som av
198901ochkapputredningenS 198803,psykiatriutredningenS

199007. förutsätterutredningen lagöverträdare Ju Jagungaom
det sker samråd mellan dessa utredningar där avgränsnings-att ett

utredningarnaoch samverkansfrågor emellan klaras ut.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag regering-attnu
uppgift föredra ärendenbemyndigar det statsråd har till atten som

socialtjänstom
tillkalla parlamentarisk kommitté omfattad kommitté-att en av-

förordningen 1976 19 med högst 8 ledamöter med uppdragl att-
allmän socialtjänstlagengöra översynen av

ledamöterna ordförande ochutse attatt en av vara
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besluta sakkunniga, sekreterare ochatt biträ-experter,om annat
de kommittén.

Vidare hemställer jag regeringen beslutaratt
kostnaderna skall belasta femte huvudtitelnsatt anslag Utred-

ningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och
bifaller hans hemställan.

Socialdepartementet
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25.Socialaåtgärderför jordbrukare.Jo.

säkerhetsfrågor.26.Handläggningen Ju.vissaav
27.Miljöbalk. l M.Del och
28. Fi.Bankstödsnämnden.
29.Fortsattreformering företagsbeskattningen.av

Del Fi.
30.Rätten biståndinom socialtjänsten.till



offentliga utredningarStatens 1993

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Kulturdepartementet
En [10]datalag. Löneskillnaderoch lönediskriminering.ny

våraEG och grundlagar.[14] Om påkvinnor och arbetsmarknaden.män [7]
Ökat [21]personval. Löneskillnaderoch lönedislcriminering.Om kvinnor

säkerhetsfrågor.Handläggningen [26]vissa påoch arbetsmarknaden.av Bilagedel.[8]män
Ägandet radio och televisioni allmänhetenstjänst.avUtrikesdepartementet [17]

Styrnings- biståndet.samarbetsformer Utlänningslagenoch i [1] [24]partiell översyn.en-
Socialdepartementet Näringsdepartementet
Statligt Svenskastödtill rehabilitering tortyrskadade reglerför internationellomfördelning olja vidav av
flyktingar [4]tl. oljekris. [15]m. en
Bensodiazepiner beroendeframkallandepsykofarmaka.- Miljö- och naturresursdepartementet[5]
Socialförsäkringsregister. AcceptansToleransDelaktighet.[18]

biståndRättentill [30]inom socialtjänsten. Kommunernaoch [19]miljöarbetet.
Miljöbalk. Del 1 [27]ochKommunikationsdepartementet

Postlag.[9]
Ökad på [13]konkurrens järnvägen.

Finansdepartementet
Nya villkor för ekonomiochpolitik ekonomi--
kommisionensförslag.[16]
Nya villkor för ekonomiochpolitik ekonomi--
kommisionensförslag.Bilagor. [16]
Riksbankenoch prisstabiliteten.[20]

statsrådsVad värt [22]arbeteärett
Bankstödsnämnden.[28]
Fortsattreformering företagsbeskattningen.av

[29]Del

Utbildningsdepartementet
[2]Kursplanerför grundskolan.

förErsättning kvalitet effektivitet.och
Utformning resurstilldclningssystemförett nyttav-

grundläggandehögskoleutbildning.[3]
Vårdhögskolor

kvalitet utveckling [12]huvudmannaskap.- - -
[23]Kunskapenskrona.

Jordbruksdepartementet
småskaligLivsmedelshygienoch livsmedclsproduktion.

[Öl
åtgärderSociala för jordbrukare.[25]










