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Gun-Marie Pettersson, Socialdepartementet överdirektörenteraren samt
Kerstin Wigzell, Socialstyrelsen.

Som har deltagit chefsjuristen Gunnar Fahlberg, Socialstyrelsen,experter
förbundsjuristen Leif SvenskaPetersén, kommunförbundet avdel-samt

Åsaningsdirektören Wiklund, Datainspektionen.
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Sammanfattning

Vårt och arbeteuppdrag
socialtjänst-allmänuppdrag översynhuvudsakliga är göraVårt att aven

Översynen utvärderinginnefattabl.a.skall1980:620/SoL.lagen aven
social-klargöraochtydligaretill avgränsaoch syftartillämpningS0L:s att

ansvarsområden.ochuppgiftertjänstens
detsärskilt1991:50 uttalas synsättdir.vårt arbete attfördirektivenI

ligga fast.skallmålformuleringarsocialtjänstensiuttrycktillkommersom
uppgiftsocialtjänstensbestämmelser attinledandePortalparagrafens om

i levnads-jämlikhettrygghet,socialaekonomiska ochmänniskornasfrämja
utgångspunktdärmedbildarsamhällslivetideltagandeaktivaochvillkor en

arbete.värtför
huvudområden:angivnavissainriktasarbetetskalldirektivenEnligt mot

biståndtillreglerSocialtjänstlagens rättenom
Överklagande socialtjänsteninombeslutav

socialbidragsnormerKommunernas
organisationinriktning ochframtidaSocialtjänstens

utvärderinguppföljning ochTillsyn,

anmälnings-bestämmelsernahurocksåingår övervägavårt uppdragI att om
förberedautformade§ SoL böruppgiftsskyldighet i 71 samt attoch envara

socionomutbildningen.kommande översyn av
framoch läggautreda1993:72 skall vidir.tilläggsdirektiv ävenEnligt

verk-socialtjänstenspersonregister inomförfattningsregleringtillförslag av
hur kommunernas,belysaocksåingåruppdragdettasamhetsområde. I att

tilluppgifterlämnainstitutionersvissaoch attvårdutövaresprivata ansvar
regleras.kanstaten

tilldelbetänkande Rätteni vårtbehandlatshar1-3Punkterna ovan
remissbehand-förslag har1993:30. VåraSOUsocialtjänstenbistånd inom

och 54regeringskansliet. Punkternainomnärvarandeförberedsochlats
betänkande.i dettabehandlas

inriktatallmäntstrukturinriktat,mellanavvägningenbl.a.Punkten 4 rör
kan ochsocialtjänstenvilketpåFrågan sättindividinriktat arbete.och om

bl.a.direktiven beaktasenligt ettsamhällsplaneringen börimedverkabör ur
ochutreda behovetocksåingåruppdragetfolkhälsoperspektiv. I att av

insatser.förebyggandeinriktade ochallmäntsocialtjänstensförformerna
uppföljning ochtillsyn,på frågorinriktas rörskallVårt arbete även som

social-inomverksamhetbedrivenoch privatoffentligtbådeutvärdering av
åtdirektivenenligtbör ägnasuppmärksamhetSärskildområde.tjänstens
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frågan vilka villkor bör förenade med tillstånd driva hemom försom attvara
vård eller boende HVB hur tillsynen hemmen börsamt över utformas. Vi
skall också vilkenöverväga uppföljning och utvärdering bör ske och hursom
detta arbete kan underlättas och stärkas.

Vi har tagitäven vissa andra frågor överlämnats till frånupp som oss
regeringen eller väckts på under arbetetssätt gång. Detannat gällersom
bl.a. stöd till frivilligt socialt arbete och stöd till anhöriga vårdar äldre,som
långvarigt sjuka eller funktionshindrade En fråga be-personer. annan som
handlas ersättningär och stöd till familjehemsföräldrar förordnas tillsom
vårdnadshavare för familjehemsplacerat barn.ett Svenska kommunförbun-
det har i maj 1994 uppvaktat kommittén i fråga socialtjänstens möjlig-om
heter ställa krav på motprestationeratt vid utgivande ekonomiskt biståndav
till försörjningen. Denna fråga har tidigare behandlats i vårt delbetänkande.
Kommunförbundets uppvaktning har föranlett på redovisa våratt nyttoss
ståndpunkt i denna principiellt viktiga fråga.

Våra förslag bygger dels på redan befintlig kunskap, dels på studier visom
uppdragit åt andra genomföra eller vi självaatt har genomfört. Tresom

har publicerats efter vårtrapporter delbetänkande. En gällerrapporternaav
frivilligt socialt arbete 1993:82 och har utarbetats forskargrupp vidav en
Sköndalsinstitutet i Stockholm. En SOU 1993:91 handlarrapportannan

socialtjänstens roll i samhällsplanering och samhällsarbete.om Den tredje
har utarbetats inom sekretariatetrapporten och belyser sambandet mellan

samhällsekonomi, transfereringar och socialbidrag SOU 1994:46.
Vi har besöktäven enskilda kommuner hearings ochsamt arrangerat

regionala seminarier för inhämta synpunkter och önskemålatt från olika
intressenter.

Det har inte varit möjligt i vårt huvudbetänkande behandlaatt alla de
frågeställningar i direktiven eller hartas väckts under arbetetssom upp som
gång. Denna utredningsarbetet haretapp därför koncentrerats tillav en

självaöversyn lagstiftningen. Uppdraget utreda och författnings-av att
reglera personregister inom socialtjänsten kommer redovisas till-att senare

med förslag till bestämmelser socialtjänstens och privatasammans nya om
vårdgivares skyldighet dokumentera sin verksamhet. Viatt kommer också

behandla kompetens-att och utbildningsfrågor i kommande betänkande.ett

Disposition huvudbetänkandetav

Huvudbetänkandet omfattar två delar. kapitlenDel I 2 10 belyser social--
tjänstens utveckling efter socialtjänstreformen. Till de frågor behandlassom
hör bl.a. socialtjänstens medverkan i samhällsplanering och samhällsarbete,
socialtjänstens insatser för vissa i samhället frågor tillsyn,samtgrupper om
uppföljning och utvärdering. Denna del betänkandet innehåller också ettav
kapitel myndighetsutövning och den enskildes rättssäkerhet.om

I del 2 redovisas kommitténs förslag till socialtjänstlag. Denna delen ny
har i huvudsak disponerats efter den struktur föreslås i den lagen.som nya

Innan vi kommenterar det lagförslaget vill allmänt redovisa vårnya syn
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familjeom-individ- ochsamhällsplaneringen,imedverkansocialtjänstenspå
ochmänniskoräldreförinsatsersocialtjänstensuppgifter samtsorgens

funktionshinder.medmänniskor

samhällsplaneringenimedverkanSocialtjänstens

samhälls-roll isinfinnasvårthaftharsocialtjänsten attfunnitVi har att
socialt arbeteområdesinriktat är svagt ut-ochochplaneringen att grupp-

många kommuner.ivecklat
översiktligai denmedverkansocialtjänstensvisar bl.a.genomgångVår att

social-hursamlad kunskapsaknasbegränsad. Detvaritharplaneringen om
inflytandevilketplanering ochi kommunensmedverkatövrigt haritjänsten

dockfinnsDetplaneringsprocessen.kommunalai denhaftsocialtjänsten
betraktatsmedverkan harsocialtjänstensdärexempel på kommuner ensom

finnsdetinflytande. Menhaftharsocialtjänstendär ettochsjälvklarhet
med-intehuvudtagetsocialtjänstendär överpå kommunerexempelockså

erfarenheterochkunskapersocialtjänstensdärellerplaneringeniverkat
andra aktörer.hosvunnit gehörinte har

för-i lokaltdeltaintresse förmänniskorsvisar attkartläggningVår att
ellersamhällsarbetetidigare kallatutvecklingsarbete,ochändrings- grann-

utveck-förökatår. Ettunderhar ökatskapsarbete, engagemangsenare
koope-organisationer,frivilligabåde hosmärksmiljönlokaladenlingen av

ochförändrings-Lokaltnäringsidkare.enskildaochföretagrativa
socialtjäns-frånmedverkandirektoftabedrivs idagutvecklingsarbete utan

lokalavanligtdäremotDeti kommunen. attmyndigheter ärandraellerten
förinsatserformifrån kommunen attstöderhållerutvecklingsprojekt av

Även stödekonomisktstatligtverksamheten.finansieraoch/ellersamordna
utvecklingsarbete.sådanttillförekommer

roll i detsinfinnasvårthafthartidigaresocialtjänsten attTrots att
tjänste-ochpolitikerdeövervägande delharstrukturinriktade arbetet aven
skyldig-kvarskall hasocialtjänsteni vårt arbete ansett attmöttmän som

ochpååtgärdervidtaochsamhällsplaneringenidelta attheten grupp-att
roll intesocialtjänstensenigvariti attområdesnivå. harMan settstort om

ärenden.enskildahandläggningtillfår begränsas av
denstrukturdenskäldet intefinns övergemeningEnligt vår att som

nivåer. Violikapåinsatsersocialtjänstensföranvisarlagennuvarande anser
instrumentvilkaidag börtydligarelagstiftningen änemellertid somangeatt

Deti kommunen.utvecklingenpåverkaföranvändaskallsocialtjänsten att
bedriva före-försocialtjänstens attskäl klarareocksåfinns att ansvarange

arbete.byggande
fåmeningvårenligtområdesnivå börochpå meraenInsatser grupp-

sådanapåtankemedsocialtjänsten attframtidadeniframskjuten plats
individuel-kostsammabehovetskjutaellerminskakanverksamheter avupp

generelltmåsteverksamhetSocialtjänstensbehandlingsinsatser.ochstöd-
tidigtnaturligtdetmänniskor attsådantpå sättutformas att somett sersett

social-informerasallmänhetenförutsätteroch hjälp. Detstöd attsöka om
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tjänstens verksamheter, socialtjänsten samverkaratt med andra myndig-
heter, organisationer och enskilda socialtjänsten bedriversamt att upp-
sökande verksamhet bland de behöver samhällets stödgrupper som men

inte självmant kontakt för få sina hjälpbehovtar tillgodosedda.som att
För underlätta socialtjänstensatt arbete på samhälls- och gruppnivå före-

slår vi flera lagbestämmelser tydligare idag vilkaän uppgifternya som anger
åvilar socialtjänsten inom detta område. De bestämmelernasom kom-nya

längre fram.menteras

Individ- och familjeomsorgen

Insatser för barn och ungdom

Individ- och familjeomsorgens insatser berör framförallt barn inte fårsom
sina grundläggande behov tillgodosedda inom familjen och ungdomar som
aktualiseras på grund missbruk, kriminalitet ellereget andra tydligaav
tecken på social problematik. Den officiella statistiken visar antalet barnatt
och ungdomar någon gång under år får någon form insats frånettsom av
socialtjänstens sida inte har förändrats sedannämnvärt socialtjänstlagen
trädde i kraft. Totalt det sigrör ungefär 1,5 alla barn iprocentom av
åldrarna 0-17 år.

Även barnen inte har ökat i antal har utbudet stöd-ochom behand-av
lingsinsatser förändrats tid. Denöver vanligaste insatsen kontaktperson/-är
familj. Den 31 december 1992 hade ungefär 11500 barn kontaktperson/-
familj. Det ungefär gånger så många barn årtre 1982.var som

Det också vanligtär barn behöver särskiltatt stöd i sin utvecklingsom
erbjuds plats inom barnomsorgen. De särskilda används för attresurser som

det enskildamöta barnets behov i första handär förstärkningen av perso-
nalgruppen.

För de allra minsta barnen har på vissa håll i landet utvecklats särskilda
spädbarnsverksamheter syftar till föräldern stöd ochatt vägledning isom ge
samspelet med sitt barn. Det finns studier visar samspelsbehandling iattsom
spädbarnsfamiljer snabbt goda resultat.ger

mångaI kommuner pågår också omfattande förnyelsearbeteett som
syftar till utveckla olika formeratt mellanvård för ungdomar, dvs. öppen-av
vårdsprogram/öppenvårdsinsatser, i täthet och varaktighet mel-är ettsom
lanting mellan det traditionella ungdomsarbetet i former och in-öppna
stitutionsvården.

Vården utanför det hemmet domineras fortfarande familjehems-egna av
placeringar i eller form institutionsvårdenäven ökat i betydelseen annan om
under år. Den 31 december 1992 drygt 8000 barnsenare frivilligtvar
placerade för vård utanför det hemmet. Vid tidpunktegna samma var
ytterligare 3 900 Omhändertagna för vård med stöd 1990:52lagenca av
med särskilda bestämmelser vård LVU.om av unga

Enligt vår bedömning behövs det strategier för det allmänt inriktadenya
och förebyggande barn- och ungdomsarbetet. Kommunstyrelsen bör ha det
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på områdeövergripande för kommunens policy detta ävenansvaret om
viktigsocialtjänstens insatser har spelat och fortsättningsvis bör spela roll.en

socialtjänsten deltar i kommunens planering och har samarbeteAtt näraett
på naturligt kommer i kontakt med barn ochmed verksamheter sättettsom

i Vidare viungdomar betydelse detta sammanhang.är stor attanserav
bedriva verksam-socialtjänsten bör ha lagfäst skyldighet uppsökandeatten

Vi villbland och ungdomar riskerar utvecklashet barn ogynnsamt.attsom
framhålla betydelsen och områdesinriktat arbete ihär särskilt av grupp-

koncentration invandrare, ekonomisktbostadsområden med hög av sva-en
finns enligt våroch människor med psykosociala problem. Detga grupper

familjeomsor-också talar för delar individ- ochmening mycket attsom av
bedrivas i andra miljöer socialkontoren ochverksamhet bör än sam-gens

lokaliseras med verksamhet.annan
vi funnitgäller socialtjänstens individuellt inriktade insatser harNär det

kompetensfrågorfinns starkare samband medde problem har änettatt som
Socialstyrelsen i sin granskning social-med själva lagstiftningen. har av

socialsekre-handläggning enskilda ärenden bl.a. funnitsekreterarnas attav
otillräckliga kunskaper barns behov och utveckling, dehar attterarna om

omsorgsförmåga inte doku-sällan samtalar med barnen, föräldrarnasatt
bedömningar och motivering-och det i utsträckning saknasmenteras att stor

särskilda,ärenden. Socialstyrelsen det här krävsi denna typ attar av anser
vidmakthållalångsiktiga utvecklingsinsatser för bygga och högatt enupp

Vi bedömningen.baskompetens. delar den
mening också lagbestämmelser barnetsEnligt vår behövs det nya om

ställning inom social-bästa och barns medinflytande för stärka barnensatt
innehållet i artiklar-tjänsten. bestämmelser föreslåsDe motsvararnya som

generalförsamling ii barnkonventionen, FN:s3 och 12 antog novem-na som
och för Sveriges del trädde i kraft i september 1990. Iber 1989 sammasom

anmälnings-föreslår också ändringar bestämmelserna ochsyfte av om
gälleruppgiftsskyldighet i SoL, bestämmelse utredningar71 § somen ny om

bestämmelserför barn och ungdom vissa ändringar deskyddet samt av som
bestämmelser-vård och behandling utanför det hemmet. Degäller nyaegna

längre fram.kommenterasna

för med försörjningsproblemInsatser personer

år hänvisats till socialbidrag förAllt fler människor har under attsenare
år år visarsin försörjning. jämförelse mellan 1982 och 1993klara En att

samtidigt kostna-bidragshushåll ökat från 228 000 till 374 000antalet som
års priser från 1.8 till 4.4 miljarder kronor.derna räknat i 1982 ökat ca— -

antalet bidragshushåll finnsOrsakerna till den kraftiga ökningen attav
socialtjänstlagen.i andra faktorer kommunernas tillämpning Densöka än av

arbetsmarknaden ipå förändringar inträffat påberor framförallt de som
invandring.kombination med ökaden

olika hushållstyper uppvisarBidragshushållens fördelning på ålder och
bild perioden.dock stabil underen
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Ungefär 80 bidragshushållen ensamstående Denärprocent av personer.-
enskilda ensamstående 40 procent.barnstörsta är män utangruppen

Drygt tredjedel bidragshushållen har barn. De flesta barnhushållenen av-
ensamstående kvinnor 18 procent.med barnär

De flesta får socialbidrag hushåll.ärsom unga-
Omkring 40 bidragshushållen har registerledare ärprocent av en som

30 år och ytterligare registerledare30 har iän nästan procentyngre en
åldern 30-39 år. Andelen ålderspensionärer ligger 5runt procent.
Mer hälften hushållen har socialbidrag under månader.högst 3än av-
Ungefär 20 hushållen socialbidrag månader.har 7änprocent av mer

En betydande andel socialbidragstagarna människor dåligtär ärav som
förankrade på arbetsmarknaden i många inte fåoch fall kan sin för-som
sörjning ordnad andra försörjningssystem, arbetslöshetsförsäk-t.ex.genom
ring, kontant arbetsmarknadsstöd och sjukförsäkring. Som exempel kan

ungdomar, vissa invandrare, kvinnorhemarbetande ochnämnas grupper av
med olika arbetshandikapp. Dessa drabbas ityperpersoner av grupper

allmänhet hårt vid försämring arbetsmarknadsläget.en av
Men det inte bara arbetslöshet och invandring påverkar social-är som

Ävenbidragsutvecklingen. förändringar i transfereringssystemen kan leda
till människor i ökad utsträckning blir beroende socialbidrag föratt attav

sinklara försörjning. Vi vill därför framhålla betydelsen eventuellaattav
effekter på socialbidragssystemet analyseras innan beslut för-tarman om

Ävenändringar i andra bidrags- och stödsystem. möjligheterna vissaatt ge
istöd form socialbidrag sådantbör undersökas iän ettgrupper annan genom

sammanhang.
Vår genomgång visar många kommuner föratt tar ett stort ansvar sys-

selsättningsskapande åtgärder. ingår vårtDet inte i uppdrag närmareatt ta
ställning till frågor gäller ansvarsfördelningen mellan och kom-statensom

på detta område. Regeringen har i slutet år 1993 tillsattmunerna av en
parlamentarisk kommitté har i uppdrag arbetsmarknads-överattsom se
politikens roll, omfattning, inriktning och avgränsning. Vår principiella upp-
fattning dock intedet kan socialtjänstuppgift allmäntär att attses som en
skapa arbetstillfällen och försörjningsmöjligheter. finns andra iDet organ
samhället har dessa uppgifter.som

Socialtjänstens insatser bör främst inriktas på positionenstärka föratt
människor har ställning på arbetsmarknaden. börDärutöversom en svag
sysselsättningsskapande åtgärder användas socialtjänsten medelettav som
för förebygga social utveckling eller led iatt etten ogynnsam som en
pågående rehabilitering.

Enligt regering och riksdag skall ungdomar, flyktingar, invandrare och
arbetshandikappade prioriteras i den statliga arbetsmarknadspolitiken. Vi

det i framtiden måste ske förstärkt prioritering dessaattanser en av grupper.
Om inte detta sker finns det risk för i utsträckning bliratt storen grupperna
hänvisade till socialbidrag och de begränsade möjligheter till sysselsättning

kommunerna/socialtjänsten kan erbjuda.som
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dagI har riskerar bli utförsäkrade från arbetslöshetsför-attpersoner som
säkringen företräde till beredskapsarbeten. Försäkringskassorna kan inom

för sitt rehabiliteringsansvar för långtidssjukade köpa åtgärder för attramen
underlätta återgång till arbete. Många kommuner upplever i dag atten
socialbidragstagare i praktiken utesluts från möjligheterna få beredskaps-att
arbete och arbetslivsutveckling. Vi vill med detta betona vikten deattav
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna kommer alla behövande till delgrupper
vilket förutsätter samverkan mellan länsarbetsnämnderna och kommuner-

na.
Samverkan skapar dock inte fler arbetstillfällen. deFör mest utsatta

kan ändå samverkan, eventuellt inom förnärmaregrupperna en ramen en
projektverksamhet, motiverad i synnerhet den enskilde behövervara om
både behandling, arbetsvägledning och praktik eller arbete.

Slutligen vill på redovisa vår ståndpunkt i frågan socialtjänstensnytt om
möjligheter ställa krav på motprestationer vid utgivande socialbidrag.att av
Vi finner ingen anledning ändra den ståndpunkt vi redovisat i vårtatt som

SOU 218-219.delbetänkande 1993:30, kan dock finnasDet skäl häratts.
ytterligare redovisa grunderna för vårt ställningstagande.

Personer arbetslösa kan få stöd samhället olikaär tresom av genom
stödformer

a-kassaarbetslöshetsersättning-
KASkontant arbetsmarknadsstöd-

socialbidrag.-
alla stödformerna har grund för vilkaI avgöra ärtre attman samma som

berättigade till ersättning vid arbetslöshet. samtligaI fall medtre anses
oförhindradarbetslös den saknar förvärvsarbete arbetsför ochärsom men

ocksåarbeta. krävs skall anmäld hos arbetsför-Det attatt personen vara
medlingen, aktivt arbetssökande och beredd lämpligt arbete.att tavara

a-kassa och KAS utgår arbetsförmedlingen hur ofta den arbets-När avgör
sökande behöver komma till förmedlingen. När det gäller arbetslösa med
socialbidrag det socialtjänsten ställer kraven på hur arbets-är som upp
sökandet skall ske. vissa fall går socialtjänsten betydligt längre i sina kravI

vad arbetsförmedlingen skulle ha gjort i motsvarande situation förän en
KAS.med a-kassa ellerperson

1973:370lämpligt framgårVad betraktas arbete 5 § lagenavsom som
1973:371arbetslöshetsförsäkring och 5 § lagen kontant arbetsmark-om om

nadsstöd. med a-kassa behöver enligt praxis inte arbetePersoner ta ett som
inkomst a-kassa. KAS och socialbidraglägre 90 Förän procenten avger

avtalsenlig lön.gäller bara den begränsningen arbetet skall ha Föratt en
arbetslösa socialbidragstagare gäller också skyldighet alla typeratt ta aven

kvalificeradarbeten för.ärmansom
på denEnligt den praxis utvecklats kan det ställas kraväven attsom

arbetslöse skall medverka i arbetsmarknadspolitiska insatser, arbets-t.ex.
marknadsutbildning, beredskapsarbete, arbetslivsutveckling, ungdomsprak-

arbetsmarknadsinstitut.tik eller prövning och träning vid
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Enligt vår mening har socialtjänsten ställa krav pårätt att att en person
uppbär socialbidrag på grund arbetslöshet skall erbjudet arbeteta ettsom av

lönen och villkoren för arbetet i övrigt uppfyller de krav uppställs iom som
lagen arbetslöshetsförsäkring och lagen kontant arbetsmarknads-om om
stöd. En sådant arbete inte berättigad tillvägrar äratt ta ettperson som
socialbidrag. Samma skyldighet för socialbidragstagare ocksågäller beträf-
fande arbetsmarknadspolitiska insatser och andra statsmakterna besluta-av
de särskilda insatser för olika Som exempel härpå kan nämnasgrupper.
svenska för invandrare och insatser grundade på skolans uppföljningsansvar
för ungdomar under 20 år inte genomgått gymnasieutbildning.som

Vi emellertid det också finns rad situationer socialtjänstennärattanser en
har anledning erbjuda någon form sysselsättning villkoren förävenatt av om
de i sådandeltar verksamhet inte uppfyller kraven på lämpligtpersoner som

enligtarbete de lagar tidigare Som exempel pånämnts.som personer som
kan behöva sådana insatser kan missbrukare och mednämnas personer
psykiska störningar där möjligheter till sysselsättning ofta nödvändigär en

Ävendel i rehabiliteringen. andra i samhället hargrupper som en svag
ställning på arbetsmarknaden sådanakan behöva insatser. Enligt vår mening
kan socialtjänsten i dessa fall inte socialbidrag denvägra att utge om en-
skilde inte vill delta i verksamheten. Socialtjänsten påkan dock ställa krav

den enskilde skall aktivt arbetssökande för han skallatt attvara vara
berättigad till fortsatt socialbidrag.

Vi avstånd från innebärmetoder ställer enkla, schematis-tar attsom man
ka krav gäller lika för alla arbetssökande behöver socialbidrag försom som

klara sin försörjning. Biståndet skall enligt lagens krav utformas så detatt att
stärker den enskildes leva självständigt liv. Det innebär bl.a.att ettresurser

socialbidrag skall på inte i tillonödan leder passivise-sättatt ettges som en
ring bidragstagaren. krav måste rimligaDe ställs och individu-av som vara
ellt anpassade. fall kan enskildeI den tvingas in i ritualer görannat attsom
han tilltron till samhället, arbetsmarknaden och sig själv.tappar

förInsatser med missbruksproblempersoner
Ungefär 300 000 svenskar uppskattas alkohol i såanvända hög grad detatt
påverkar deras hälsa, sociala liv och arbete. Enligt Alkoholpolitiska kom-
missionen kan mellan 50 000 och 100 000 betecknas missbrukare.tungasom

Enligt UNO 92-studien finns det mellan 14 000 och narkoti-20 000 tunga
kamissbrukare i Sverige. Tungt narkotikamissbruk definieras allt in-som
jektionsmissbruk missbruksmedel all daglig eller daglignästanoavsett samt
användning narkotika intagningssätt.oavsettav

Socialtjänstens insatser för människor med svåra missbruksproblem har
tidigare huvudsakligen dominerats institutionsvård.av

Den privata institutionsvården för missbrukare har byggts kraftigtut
under 1980-talet. Utbyggnaden har i utsträckning gällt formerstor nya av
vård för missbrukare. Det gäller framförallt långa vårdpro-nya grupper av
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för narkotikamissbrukare och korta vårdprogram framför allt vid s.k.gram
Minnesotahem för alkoholmissbrukare med bibehållen social förankring.

Antalet vistas på institutioner under år har varit ganskaettpersoner som
oförändrat efter socialtjänstreformen. Det sig 4 000 5 000rör om personer.-

årFör 1993 motsvarande siffra dock något lägre, 3 800var ca personer.
SCB:s statistik visar vårdtidens längd successivt har minskat efter social-att
tjänstreformen.

börjanI 1970-talet vårdades 5 000 med tvång under år.ettav ca personer
År 1989 motsvarande siffra 1 500. Under åren därefter har antaletvar c:a

vårdats 1988:870med stöd lagen vård missbrukare ipersoner som av om av
LVMvissa fall varierat något och uppgick år 1993 till 1 300.

Alkoholmissbruk den vanligaste anledningen till institutionsvård. Stu-är
dier gjorts visar dock denna minskar i förhållande tillattsom grupp gruppen
blandmissbrukare narkotikamissbrukare.och En förändring gäl-annan som

institutionsvårdenler den ökande kvinnligaandelen missbrukare.är
Vår genomgång socialtjänstens insatser för människor med missbruks-av

problem visar denna verksamhet håller på omstruktureras i mångaatt att
kommuner. finns bådeDet ekonomiska och andra skäl till detta. Erfaren-
heten har visat väl strukturerade öppenvårdsprogram likakant.ex. att ge
goda resultat vård på behandlingshem. utsträckningI saknas dockstorsom
samlad kunskap vilka behandlingsmetoder verkningsfulla förärom som
olika missbruk och missbrukare. Det behövs också ökad kunskaptyper av

hur överkonsumtion och missbruk kan förebyggas.om
Bristen på samlad kunskap det svårt hur tillgängligagör att veta resurser

skall användas effektivt. Socialtjänstens metoder för uppföljning ochmest
utvärdering behöver därför förbättras. behövs ocksåDet ökade satsningar
på utvärderingsforskning inom detta område.

dock vetenskapligtDet belagt insatser riktas till missbrukare iär att som
tidigt skede missbrukarkarriär ofta leder till goda resultat. Tidigett av en

upptäckt tidiga insatseroch således betydelse för möjligheternaär stor attav
motverka och avhjälpa missbruk.

Betydligt insatser bör enligt vår mening åt upptäckastörre ägnas att
riskabla alkoholvanor förhindraoch de utvecklas till missbruk. Tidigaatt ett
insatser förutsätter flexibelt och differentierat utbud insatser iett öppnaav
former enskilda uppfattas attraktiva. Alkoholrådgivningarnasom av som
spelar viktig roll i arbetet missbrukaremed nå i tidigt skede.t.ex. att etten
Vi vill därför särskilt framhålla betydelsen socialtjänstenattav genom
information, uppsökande verksamhet och samverkan med andra deltar ak-
tivt i det drogförebyggande arbetet. Detta arbete bör framförallt inriktas på
barn och ungdomar.

Det behövs också metodutveckling för tidigt kunna upptäcka männi-att
skor med begynnande missbruk och motivera dem någonting åtett göraatt
sin situation.

Vården missbrukare bör enligt vår mening präglas mångfald ochav av
flexibilitet också kontinuitet och långsiktighet. Vårdkedjetänkandetmen av
behöver utvecklas liksom metoderna för matchning till vårdform.rätt
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anhöriga leverTill sist vill också framhålla betydelsen attav som
inom socialtjäns-missbrukare ökad uppmärksamhettillsammans med ägnas

Särskilt personligt stöd bör uppmärksammas.barnens behovten. av

Äldre- och handikappomsorgen

för äldreInsatser

sitt slutbe-Socialutredningen lämnadeUnder de 16 år gått sedansom
inne-organisation ochtänkande har förutsättningarna för äldreomsorgens

nämndesdramatiskt socialtjänstlagens förarbetenhåll ändrats på Isätt.ett
tid kommu-förbigående. Vid denna svaradedemenssjukdomarna bara it.ex.

Primärvårdenprincip under kontorstid.för sociala insatser i endastnerna
omfattande behovinte möjligheten tillgodosehade byggts ochut att av

begränsad.omvårdnad och vård i det hemmetegna var
allmäntSom konsekvenssituation helt annorlunda.Dagens är aven

organisation ochinriktade förebyggande insatser, hemtjänstensoch en gene-
möjligheter bo kvarallt fler äldre fåttrellt förbättrad boendestandard har att

successivti särskilda boendeformerna hari det hemmet. Standarden deegna
dagverksamheter förUtvecklingen gruppbostäder ochförbättrats. perso-av

värdigare omhänderta-åldersdemens inneburit ochmed har ett tryggarener
gande dennaav grupp.

i enligheti grad utvecklatsEnligt vår bedömning har äldreomsorgen hög
integritet. Val-trygghet ochsocialtjänstens mål självbestämmande,med om

inte i meningen denfriheten också ha ökat kanske dentorde attmen
flytta till särskildvälja bo kvar hemma ellerenskilde fritt kunnat att en

år kanekonomiska underboendeform. Alltmer begränsade senareresurser
behovsbedömningar.också ha lett till striktare

entydig bildfå objektiv och hurhar emellertid varit svårtDet att aven
fåttårs resursbegränsningar konse-och på vilketbehoven sättut senareser
variationeri dag mycketför äldregruppen. förekommerkvenser Det stora

till hemtjänst ochkommunerna i avseende på tillgångenmellan sär-t.ex.
hemtjänst,samspelet mellanskilda boendeformer. kännedom hurUtan om

lokalt kan docksärskilda boendeformerdagverksamheter och ut manser
idåligt för de äldrenågra vad bra ellerinte dra slutsatser ärom som

kommunen.
bestämmelser inomi sak föreslåVi har inte funnit någon anledning att nya

syfte slåfinns förtydligas iäldreomrädet. bestämmelser redanDe attsom
dagverksamheter ochsocialtjänstens för färdtjänst, hemtjänst,fast ansvar

tillsammans modellverksamheter bildarsärskilda boendeformer. Dessa en
till varjeEnligt vår mening bör det överlämnasför flexibel äldreomsorg.en

i vilkenochsjälv utforma verksamheternakommun avgöraattatt om-
dock reglernabedrivas. frihet begränsasfattning de skall Kommunens omav

levnadsnivå.enskilde skäligtill bistånd denrätten garanterar ensom
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Insatser för människor med funktionshinder
Sverige långtligger framme på det handikappolitiska området internatio-

Ändånellt har både 1989 års handikapputredning och Psykiatriutred-sett.
ningen visat samhällets insatser inte alltid räcker till för skapa lev-att att
nadsförhållanden för människor med funktionshinder jämförbaraärsom

människors.med andra
Det finns fortfarande många med omfattande funktionshindert.ex. vuxna

saknar bostad och bor på institution eller hos åldriga för-som egen som
äldrar. Socialtjänstens till föräldrarstöd med handikappade barn fungerar
inte heller tillfredsställande. Den kritik riktats hemtjänstensmotsom orga-
nisation och arbetssätt har i betydande utsträckning också gällt yngre perso-

och deras möjligheter kunna bestämma sitt liv.överatt egetner
dag det färreI under 65 år får hemtjänst för några årär änpersoner som

sedan. Det har sannolikt många olika förklaringar. påDet kan bero alltatt
fler beviljats personlig assistans under år, bostads-attyngre personer senare
standarden har förbättrats och utvecklingen tekniska hjälpmedel haratt av
snabbt gått framåt. Det kan också bero på kommunerna erbjuder stöd-att

serviceinsatseroch i form, trygghetslarm och dagverksamheter,t.ex.annan
för minska behovet hjälp i hemmet. Men det kan naturligtvis ocksåatt av
bero på striktare behovsbedömningar i kommunerna.

Även återstårdet mycket innan boendefrågorna till-göra ärattom
fredsställande lösta och hemtjänst och färdtjänst god kvalitet i helaär av

finnslandet det också brister inom helt område. Det gäller social-ett annat
tjänstens uppgift medverka till människor med funktionshinder fåratt att
arbete eller meningsfull sysselsättning. uppgift har enligt vårDenna be-
dömning inte tillräckligtbeaktats inom socialtjänsten. förDet talar att
skyldigheten bör lyftas fram och förtydligas i den lagstiftningen.nya

Många människor med fysiska och psykiska funktionshinder ihar dag
svårigheter hävda sig på arbetsmarknaden. vissaFör förvärvs-stora att är

arbete eller studier i någon form fullt realistisk målsättning. För andra ären
sådan målsättning svår realisera. dessa fall handlar detIatten snarare om

meningsfull sysselsättning i någon form.
Vi socialtjänsten skall sörja för meningsfull sysselsättning kanatt attanser

erbjudas. innebärDet inte socialtjänsten måste erbjuda sådan sysselsätt-att
ning i regi. Skyldigheten kan fullgöras på många olika Det kan skesätt.egen

projekt bedrivs i samverkan andramed myndigheter, ettgenom som genom
erbjudande plats i dagverksamhet eller stöd till frivilligaom en genom
organisationer.

övrigt inteI har funnit några skäl föreslå några bestämmelser. Viatt nya
socialtjänstlagens bestämmelser väl med de målstämmer överensattanser

gäller för handikappolitiken.som

Stöd till anhöriga

vårdI debatten och utgår i allmänhet från det ärattom omsorg man
landsting och kommuner bär det och de anhörigastörsta ansvaret attsom
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årkompletterar den offentliga Studier gjorts undersom senareomsorgen.
präglas oftavisar förhållandet det omvända. Anhörigvårdarnas vardagäratt

Vi angelägetpåfrestningar fysiskt, psykiskt socialt. detochstora somav ser
situationen försocialtjänsten avlastning underlättarstöd ochatt genom

sjuk eller funktionshindradanhöriga vårdar närstående äldre, per-som en
ibestämmelse med detta innehåll införs lagen.Enson. ny

Frivilligt socialt arbete

personligtFrivilligt socialt på värdegemenskap ocharbete bygger enga-
verksamhet viktigt komple-De frivilliga organisationernas är ettgemang.

också frivillig verksam-till socialtjänstens verksamheter. vissa fall kanIment
bedrivs inomvärdefullt alternativ till de verksamheterhet ett somvara

härbärgesverksamhet och andrasocialtjänsten. Som exempel kan nämnas
i vårtliknande verksamheter vänder sig till de mest utsatta gruppernasom

SOU 1993:82 emellertid de frivilligaVår kartläggning visarsamhälle. att
offentliga sektornorganisationerna beroende stöd från denheltnästanär av

Vi därför socialtjänsten börför kunna bedriva sin verksamhet. attatt anser
stödja frivilligt socialt arbete.

lagstiftningenUtformningen denav nya
våra ställning till frågan äldreomsorgens,Enligt direktiv skall bl.a. ta om

individ- och familjeomsorgenshandikappomsorgens, barnomsorgens och
i och lag, samordnasuppgifter och ansvarsområden bör regleras en samma

lagstiftning eller regleras i skilda lagar.med annan
ramlagden lagstiftningen bör utformasVi har övervägt som enom nya

rättighetslag,detaljerad lagstiftning den böreller eller en enom varaen
skyldighetslagstift-kombination rättighets- ochskyldighetslag eller en av

ning.
detaljerade formmed återgång till denVi inte det önskvärtäratt enanser

bör ilagstiftning fanns före socialtjänstreformen. Kommunerna ävenav som
in-enskilda välja och utformaframtiden ha i samråd medutrymme att

enskildas behov.så de på bästa tillgodosersättsatserna att
preciseras behovhindrar dock inte lagens bestämmelserDetta näratt av

detaljeringsnivå idetaljerade regler finns. Redan finns inslag högavmer nu
barnomsorg.lagen bl.a. de bestämmelsernanya omgenom

skyldighetslag för socialtjänstenVi har också funnit är ute-att en ren
enskilde inte möjlighetsluten. sådan lag skulle innebära denEn attatt ges

ordningen. andra alter-överklaga i för förvaltningsbesvär gällande Detden
enskildas rättigheter. Enenbart reglerarnativet skapa lagär att en som

ochinsatser på samhälls-,sådan lag skulle bl.a. inte omfatta regler grupp-om
områdesnivå.

Återstår rättighets-kombination skyldighets- ochalternativet med en av
nuvarande lagen har. Trotslagstiftning, dvs. den konstruktion den attsom
funnit den det bästakonstruktion inte problemfri hardenna utgörär att

socialtjänstens verksamhet.alternativet för regleraatt



SAMMANFATTNING 33SOU 1994:139

sammanhållen, uppdelad eller medockså fråganVi har övervägt om en
funnit skälVi härvid intelagstiftning samordnad lag. har prövaattannan

socialtjänst-och med denlägga LVU LVMmöjligheterna att nyasamman
enskildesbehandling denförhållandet vård ochlagen. Det utanatt som ges

inteenligt vår mening skapatsärskild lagstiftning harsamtycke regleras i
problem.några större

LSSfunktionshindrade1993:387 service till vissastöd ochLagen om
utvärderasföljas ochi kraft och kommernyligenhar trätt att avupp

möjligheterna samordnainteSocialstyrelsen. Vi har därför övervägt attnu
kommunensLSS i delar gällerSoL och de ansvar.som

uppbygg-innehåller målgruppsvisa avsnitt. Dennanuvarande lagenDen
tydligt. Exempel påstöd likasvårt allas behovnad kan detgöra att avse

de psykiskt stördatydligt i gällande laginte framträder är samtgrupper som
närstående. har också varitfunktionshindrad Detvårdar sjuk ellerde som en

olikaövergripande målen ochkopplingen mellan desvårt typeratt avse
funnitverksamhetsnivå. Vi har därför be-på ochmålformuleringar grupp-

uppbyggnad.nuvarande lagensomarbeta denhov attav
vilka verksamheterlagkonstruktion visas tydligarevårt förslag tillGenom

målVi tydliggör också de skallskyldig bedriva.socialtjänsten är att somsom
isamtidigt vi denvissa i samhälletgälla för arbetet med som nyagrupper

på socialtjänstens verksamheter.tyngdpunktenlagen lägger
redaktionell lagen. Iockså funnit behovVi har översynstortett avav en

b-,tillförts lagen i formparagraferdag finns antal etc.ett av a-, c-som
redaktionellsocialtjänstreformen. Behovetparagrafer efter översynav en

inte längre fullt adekvatsocialnämndmotiveras också begreppet ärattav
i lagen.slag finns på flera ställenregleroch att sammaavav

öka tydlig-lagen kapitelindelas förSlutligen föreslår vi den attatt nya
heten i den.

Vårt till socialtjänstlagförslag ny
från kapitelindel-sammanfattning vi valt utgåvår hardenna dell attav

övergripandekapitel i har rubriklagen. Varje lagenningen i den somennya
rubriker används här.frågor där regleras. Dessavilka ävensomanger

tilli oförändrat skick förtsi gällande lag harMånga bestämmelser övernu
litet i sammanfattningenbestämmelserden lagen. Dessa ägnas utrymmenya

bestämmelser.till eller klargörande Dettajämfört med våra förslag nya
marginellt isakfrågor endastinnebär dock inte de ett utrymmeatt som ges

frågor.övrigasammanfattning har mindre betydelsevår än

uppgifter.ochKapitel Mål, ansvar
Övergripande mål

målen för socialtjänstens verksamhetfunnit de övergripandeVi har äratt
både förtroendevalda ochde har starkt stöd hosgiltiga i dag ochäven att ett

inom socialtjänsten.anställda
portalparagrafen ligger fast den kom-innebärVårt förslag attatt men
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pletteras med till barnens ställning.bestämmelse syftar stärkaatten ny som
föreskrivs i åtgärderDet barnets bästa skall främstasättas närrummetatt

barn.rör
Den bestämmelsen innehållet i artikel 3 i FNzs barnkon-motnya svarar

vention och skall bakgrund den kritik riktats social-mot motses av som
tjänstens arbete med barn Vi vill vårt förslagoch ungdomar.utsatta genom
tydligare självbestämmanderättmarkera hänsynen till den ochatt vuxnes
integritet får stårvika för barnets bästa barns och intressennär motvuxnas
varandra.

mål i socialtjänstens med barn och ungdom,De dag gäller för arbetesom
äldre, skall liggafunktionshindrade och människor med missbruksproblem
fast. Dessa mål konkretiseras i sammanhållen paragraf ocksåen ny som

socialtjänstens uppgift på och individnivå främjasamhälls-,attanger grupp-
goda levnadsförhållanden livsmiljöer ioch goda kommunen. Denna para-
graf kompletteras med två målbestämmelser.nya

bestämmelsen socialtjänstens skyldighet verka förDen gäller att attena
människor till möjlighet klara sinsaknar medel sitt uppehälle attsom ges
försörjning. utbetalningDenna skyldighet innefattar inte enbart ekono-av
miskt stöd innefattar också bl.a. rådgivning och personligt stöd,utan sam-
verkan försäkringskassor, arbetsmarknadsmyndigheter utbildnings-med och
institutioner m.m.

Den andra bestämmelsen gäller stöd och avlastning till anhöriga som
vårdar långvarigt sjuka, äldre människor och människor med funktions-
hinder. Vi sådan för underlätta debestämmelse behövsatt attanser en
anhörigas situation. Vårt inte till tvinga framförslag syftar försöka störreatt
anhöriginsatser åstadkommatill integrerat omsorgssystemutan att ett som

på anhörigomsorgen.bygger samarbete mellan den offentliga vården och
De mål skall konkretisering de över-närmastsom anges ses som en av

gripande rangordningmålen i portalparagrafen någon inbördes mellanutan
de angivna grupperna.

Kommunens yttersta ansvar

Frågan tidigare behandlats i vårt delbe-kommunens harytterstaom ansvar
SOU 1993:30. Vi tagit kommunen medtänkande har här ställning för att -

vissa kvarbegränsningar i fråga hälso- och sjukvårdsinsatser skall haom -
det för de vistas i kommunen får det stöd och denyttersta ansvaret att som
hjälp de Vi föreslog emellertid tillägg till nuvarande 3 § SoLbehöver. ettsom
i i förhållande tillsyfte tydliggöra kommunensatt yttersta annanansvar
ansvarig huvudman. tillägg innebär kommunensDetta att yttersta ansvar
bör begränsas till situationer där mellan medicinska, sociala ochgränsen
psykologiska insatser Vår meningoskarp. kommunensär är ytterstaatt

enskildesför hälso- och sjukvårdsinsatser bör träda in endast dennäransvar
hälsa för allvarlig fara på grund det inte finns någonutsätts attav annan
utväg.

I delbetänkandet föreslog vi vidare kommun till följd detatt avom en
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kostnad kommunenpåtagit sig atthar anser enansvaretyttersta somen
denhosfår kommunenenligt sittbestridaborthuvudman ansvar,annan

återbetalas.delvisellerheltutgivna beloppetdetbegärahuvudmannen att
ocksåföreskrivsi lagen. DärinförasföreslogsdettabestämmelseEn omny

återkravtalanfår förahuvudmännenoenighet mellanvidkommunen omatt
hos länsrätten.

ansvarsför-ochvistelsebegreppetocksåbehandladesdelbetänkandevårtI
delbetänkandei vårtkonstateradeVi attmellan kommunerna.delningen

mellanregleraföranvändbarti dag ansvaretattvistelsebegreppet äräven
restriktivablivittill kommunernatendenserfinnsDockkommuner. att mer

vistas i kommunen.tillfälligtfördet gällernär att ta personer somansvar
frånärendefrivillig flyttapåsvårare överockså blivit väg ettharDet att en

kommun.tillkommun en annan
undantagsbestäm-delbetänkandei vårtföreslog vibakgrunddennaMot

deninsatserförplaceringskommunensförtydligarmelser somansvarsom
Undantagsbestämmel-i kommun.vistelseunderenskilde behöver en annan

och gällervårdansvarsammanhålletprincipenuttryck för ettomsen ger
individuellt be-och andra6§ SOLnuvarandeenligtbiståndsinsatserbåde

innebär10§ SoL. Förslagetnuvarandeenligttjänstersocialahovsprövade
enskildedenvårdansvarigkan ävenplaceringskommunenbl.a. att omvara

1991:481 väljerfolkbokföringslageni attbestämmelsernastödmed av
boendet finns. Försärskildadär det atti kommunsig denfolkbokföra

boende förvård ellerträffa avtalkommunenmöjliggöra för att personerom
till dentilläggviföreslogi kommunenfolkbokförda ettinte längre ärsom

nuvarande 4 § SoL.
föransvarig kommunbestämmelserklargörandeocksåVi föreslog om

kriminalvårds-vistas iför denbehövasstöd kanoch dethjälpden somsom
åvilameningenligt vårbörsjukvårdsinrättning. Dettaanstalt eller ansvar

saknarinte sällandå hanfolkbokfördenskildedär denkommun ärden
rimligtinte hellerkanDettill viss kommun. attanknytningsjälvklar ansesen

intag-anledningi medfaktiskt vistasenskildedenkommunden avsom
skallsjukvårdsinrättningenanstalten elleraktuellai denningen an-vara

hjälpinsatserna.svarig för
möjliggörbestämmelsedelbetänkandei vårtocksåVi föreslog somen ny

denna kommunkommunärende till ävenöverflyttning ett omen annanav
överflyttning kan fattasbeslutöverflyttningen. Etttillsamtyckerinte avom

till den andraanknytningenstarkastehar denenskildedenlänsrätt om
kommunen.

Personal

bestämmelsesådanpersonal. Enbestämmelserlag saknargällandeNu om
januariden 1träder i kraftbarnomsorgreglernadock i definns somomnya

ocksåfinns1982:763 och LSSsjukvårdslagenochBåde i hälso-1995.
föreslånaturligtfunnit detVi därförpersonal. har attbestämmelser enom



36 SAMMANFATTNING SOU 1994:139

allmänt hållen bestämmelse det skall finnas personal med lämpligattom
utbildning och erfarenhet för utföra socialtjänstens uppgifter.att

liggerDet i sakens socialtjänsten med sitt breda mandat verkanatur att att
på samhälls-, och individnivå behöver personal med olika utbildninggrupp-
och erfarenhet. Specialistkunskap krävs inom alla socialtjänstens verksam-
hetsområden för socialtjänsten skall kunna tillhandahålla insatser godatt av
kvalitet. Som tidigare återkommer vi till kompetens- och utbild-nämnts
ningsfrågorna i vårt arbete.senare

Överlämnande socialtjänstuppgifter tillav annan

Nuvarande bestämmelse i 4 § tredje stycket SoL kommunen får slutaattom
avtal med utföra kommunens uppgifter inom socialtjänstenattannan om
skall bestå. Undantagen från denna bestämmelse ocksåskall bestå. Det
innebär uppgifter innefattar myndighetsutövning inte heller fort-att som
sättningsvis skall kunna överlämnas till bolag, förening,ett en en sam-
fällighet, stiftelse eller enskild individ.en en

Bestämmelserna överlämnande kompletteras dock i vissa avseenden.om
Vi möjligheterna för kommunerna bistå varandra bör utökas. Viatt attanser

såväl effektivitetsskäl väldfärdsmotiv motiverar sådanattanser som en
ändring. Då lokaliseringsprincipen i kommunallagen 1991:900 utgör ett
rättsligt hinder för utvidgat och flexibelt samarbete mellan kommunernaett
måste ändring ske i socialtjänstlagen. Med vårt förslag kommer möjlig-en
heterna överlämna socialtjänstuppgifter kommuner emellan intedockatt att
lämnas helt fritt. Avtal bör endast få träffas det motiveraskan utifrån ettom
effektivt resursutnyttjande för den kommun tillhandahållersom resurserna.
Det pris kommun får för tjänster åt kommun får enligtta utsom en en annan
vår mening inte understiga de kostnader kommunen har för till-attsom
handahålla tjänsterna.

Vi har gjort genomgång begreppet myndighetsutövning avsnitten av
10.2. Härav framgår tolkningen begreppet inte kan helt klar.att av anses

innebärDetta svårigheter bedöma i vilken omfattning uppgifter kanatt
överlämnas. Vi har på grund härav möjligheten fråganregleraövervägt att

överlämnande i socialtjänstlagen använda begreppet myndig-utan attom
hetsutövning.

Som framgått har inteför någon förändring igörastannat attovan
gällande bestämmelse. I andra lagar finns överlämnandebestämmelser av

slag de i socialtjänstlagen. Om ändring skall bör det helstgörassamma som
ske samtidigt i alla lagarna. inte vår uppgiftDet eventuellaär prövaatt
förändringar i de andra lagarna.

Vi har också konstaterat begreppet myndighetsutövning ianvändsatt
ytterligare antal författningar betydelse för socialtjänstområdet. Dettaett av
ställer krav på begreppet definierat och dess innebörd såär äratt attnoga
enhetlig möjligt. vår redovisningAv framgår så inte fallet.ärattsom

Enligt vår mening finns behov klarlägga vad begreppetett stort attav
myndighetsutövning skall stå iför modernt rättssamhälle. Viettanses anser
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ibegreppetutredning förregeringen bör tillsättadärför över ettattatt seen
användningenmöjligt samordnaså långtperspektiv. Syftet börbrett attvara

begreppet.av
enskildes rättsskyddfrågorna dengjort genomgångVi har av omen

fråga. Vi härockså denna konstateraravsnitt 10.4. kapitel 16 behandlasI
Båderiktar sig till desocialtjänstens verksamhet utsattamestatt grupperna.

för tillgodose derassärskiltkommunerna haroch attettstaten ansvar
inom den offent-bl.a. sörjt för detLagstiftaren harintressen och behov. att

insyn, sekretes-tillgodoser behovfinns reglerliga verksamheten avsom
bedrivs i privatverksamhetmeddelarfrihet Föryttrande- ochskydd, etc. som

skyddsreglering.inte rättsligaregi finns samma
uppföljning och bedömningsamladKonstitutionsutskottet har begärt en

kommunalagenomförts inom denförändringar harde reformer och somav
379. utgår frånbet. rskr. Vitid 1993/94:KU40,påverksamheten attsenare

rättsäkerhetsfrågorna isigkommande utredningeni den stort.tar anman

för socialtjänstenAllmänna bestämmelserKapitel

blandninggällande lagenriktlinjer i denAvsnittet allmänna utgör ennuom
Kapitelriktlinjer.bestämmelser och allmännamål, verksamhetsinriktadeav

bestämmelsergenerellarenodlas till endast2 i den lagen att somavsenya
inom socialtjänsten.all verksamhetberör

informationSamverkan och

myndigheter, organisa-med andraskyldighet samverkaSocialtjänstens att
utformad be-i enda generellttill uttrycktioner och enskilda kommer en

stämmelse.
Även informationsskyldighet klargörs i enda bestäm-socialtjänstens en

till både allmän-verksamhet skallInformation socialtjänstensmelse. gesom
tillgängligorganisationer. En för allaoch tillandra samhällsorganheten,

tidiga insatser.förutsättning förinformation bl.a.är en

Kvalitet

föreskrivsbestämmelser. Detinnehåller fleraKapitel i dessutom2 lagen nya
kvalitet. Vårt syfte med denskall godsocialtjänstens insatseratt vara av

med utveckla ochlagstöd för arbetetbestämmelsenföreslagna är attatt ge
systematisk kontrollkvalitet utifrånsocialtjänstensfortlöpande förbättra en

verksamheten.kvaliteten i den löpandeav
kvalitetbestämmelsenföreslagnaAvsikten med den är att garanteraom

beviljas. be-insats skall Förintekvalitet i de insatser att ensom ges -
bestämmelsernagäller bl.a.hovsprövning och beslut insatser rättenomom

till bistånd.
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påKravet god kvalitet skall gälla både för den verksamhet bedrivs isom
kommunens regi och för den verksamhet bedrivs i privat regi.som

Uppföljning, utvärdering kvalitetssäkringoch

denI nuvarande lagen saknas bestämmelser uppföljning och utvärde-om
ring. Däremot finns flera olika bestämmelser ålägger socialtjänstensom en
skyldighet planera, bl.a. det gäller kommunens insatser för äldrenäratt
människor och människor med funktionshinder. Socialtjänsten ocksåär
skyldig tillsammans med enskilde missbrukaren vårdenden planera ochatt

bevaka följs.planennoggrant att
Begreppen uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring har varit föremål

för flera statliga utredningars arbetsgruppers tolkningar definitio-och och
Vi har i vårt arbete sökt finna enhetliga definitioner för dessa begreppner.
har vid vår tolkning begreppens innebörd för social-stannat attmen ge av

tjänstens del. Vår tolkning återfinns i kapitel 36.
socialtjänstensFör framtida kunskapsutveckling och därmed för social-

tjänstens uppföljningdet avgörande betydelse ochavnämare är att ut-av
värdering fokuseras på måluppfyllelse i fråga resultat och kvalitet. Frå-om

vad för enskilda individer uppnås också frågakan ärgan om som en om
socialtjänstens legitimitet.

Som tidigare framhållits har allvarlig kritik framförts den bristandemot
uppföljningen utvärderingen inom socialtjänstens olikaoch verksamhetsom-
råden. Vi föreslår därför all verksamhet inom socialtjänsten skall be-att
drivas målinriktat och planmässigt följas och utvärderas. dettaIsamt upp
ingår också bedriva fortlöpande kvalitetssäkringsarbete. Vårt förslag tillatt
bestämmelse såväl gruppnivå pågäller för insatser på samhälls- och som
individnivå.

Vårt förslag fårinnebär lokala förutsättningar och behov huravgöraatt
kravet på uppnås. Viplanmässigt bedriven och målinriktad verksamhet skall

inte redovisadesärskilda plandokument eller till planeratt statenanser
krävs. Endast i avseende föreslår vi särskild plan skall upprättas,ett att en
nämligen vid vård Till denna individuella plan återkommer ihemmet.utom
kapitel 26 i betänkandet.

Vårt förslag också i medsyftar till involvera all personal arbetetatt att
följa och förbättra kvaliteten i den verksamheten. Den föreslagnaupp egna
bestämmelsen kvalitetssäkring innebär både politiker och personal iattom
socialtjänsten kommer i arbetet med formulera operativaatt attengageras
kvalitetsmål på verksamhetsnivå finna kriterier föroch relevantaatt att

och kontrollera kvalitet måluppfyllelse.ochmäta
För effektiv uppföljning och utvärdering och för kvalitetssäkrings-en

arbetet frågan dokumentation betydelse. Frågan dokumen-är storom av om
tation och användningen inom socialtjänstenADB kommer behandlasattav
samlat i vårt fortsatta arbete.

Skyldigheten följa utvärdera och kvalitetssäkra verksamheteratt upp,
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kommunal regi,bedrivs iverksamhetenföreslås gälla entre-oavsett somom
regi.eller i privatprenadverksamhet

insatserTidiga

i sitt särskiltsocialtjänsten arbeteockså bestämmelseföreslårVi attomen
sådanatidiga insatserMedtidiga insatser.beakta behovetskall avsesav

riskmiljöer ochiochtill barn, ungdomarriktar siginsatser vuxnasom
utveckling.förhindra eller begränsarisksituationer i syfte att ogynnsamen

sig till olikariktarrådgivningsverksamhetHit hör bl.a. grupper, person-som
kontaktperson/-familj eller ii formenskilda bl.a.tillligt stöd avsom ges

fältarbete blandverksamhetockså uppsökandeHit hörgruppform. samt
samverkansocialtjänstensinsatser i skolan,kamratstödjandetonåringar,

till småbarns-förskolans stödbarnhälsovården ochmed mödra- och öppna
familjer.

och förhindraförebyggatidiga insatservårt förslagSyftet med är attom
vård utanför deti forminsatser bl.a.omfattande och akutabehov avav mer

hemmet.egna

inflytandeenskildesDen

i nuvaranderegleras 9 §de insatserenskildes inflytandeDen över som ges
tillsammansin i den lagenoförändrat förtsbestämmelse harlag. Denna nya

medinflytande.bestämmelse barnskompletterandemed omen
barnperspektivet bör stärkas i denframgåttSom redan att nyaanser

bestämmelsen ikompletterandeVi föreslår därför denlagstiftningen. utöver
kommabestämmelse barnsbästaportalparagrafen barns rätt attomenom

socialtjänsten.till tals inom
i nuvarande56§ andra stycketföreslårbestämmelse viDen ersätternu

år, höras15bör barn,lag. den gamla bestämmelsenEnligt är änsom yngre
inte kan skadautredningen och barnettill fördet kan taantasnyttaom vara

det.av
tillämpningsområde ochvidareföreslås harbestämmelseDen ettnusom

socialtjänsten.utredningsarbete inom Iandra situationergäller änäven
socialtjänsten inte regelmässigt samtalarframkommitstudier harolika att

föreståendeså ingripande åtgärdmed barn berörs t.ex.som ensom av en
Även samtala med barn be-möjligheternafamiljehemsplacering. attom

socialtjäns-rimligen kunna begäraålder måstebarnets attgränsas manav
placering.med barnet innanoch samtalatföreträdare har träffattens en

påfamiljehem ellerunder vistelsen imed barnetGenom samtal ett en
upplevelser ochförstå och bearbetaockså barnetinstitution hjälper attman

placeringen.föranletthändelser som

och områdesnivåsamhälls-påKapitel Insatser samt grupp-
socialtjänstens skyldigheterbestämmelseråterfinnsdetta kapitelI attom

individuellt inriktat arbete.bedriva änannat
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Socialtjänstens larmfunktion

Vi föreslår skyldighet för socialtjänsten till kommunfullmäktigeatten rap-
tendenser till utveckling kräver samordnade insatserportera ogynnsam som

inom kommunen också mellan kommunen och andra aktörer. Sådanamen
insatser kan både förebyggande och avhjälpande karaktär ochvara av avse
såväl sociala problem brister i miljön.som

Socialtjänstens larmfunktion fråntar dock inte socialtjänsten dess eget
initiera och vidta åtgärder för eller bostads-att utsattaansvar grupper

områden.

Årlig social rapport

Utöver skyldigheten behov samordnade insatseratt rapportera av som
snabbt bör komma till fullmäktiges kännedom föreslår också skyldig-en
het för socialtjänsten till kommunfullmäktige socialatt rapportavge en om
de betydande förändringar inträffat i de sociala förhållandena i kommu-som
nen.

Socialstyrelsen har i sin Sociala 1994 beskrivit och analyserat hurrapport
folketssvenska sociala förhållanden utvecklas i olika befolkningsgrupper

med tonvikt på de materiella villkoren, dvs arbete, ekonomi och boende.
Rapporten redovisar också barnens villkor i familjer med ekonomiskasvaga
resurser.

Enligt vår mening finns det anledning på lokal nivå analyseraävenatt
levnadsvillkoren för människor med ekonomi och med ställningsvag en svag
på bostads- och arbetsmarknaden underlag för kommunens långsiktigasom
planering. sådanI bör också barnens ungdomarnasoch levnads-rapporten
villkor i kommunen uppmärksammas.

Vårt förslag årlig social har sin motsvarighet i Plan- ochrapportom en
byggutredningens SOUförslag 1994:36 kommunfullmäktige årligenatt
skall ställning till översiktsplanens aktualitet. Enligt vår mening bidrarta en
årlig avstämning både sociala förhållanden och behov förändringar iav av
den fysiska miljön till effektiv planering utifrån helhetsperspektiv.etten

Enligt vår mening det angeläget utveckla den sociala såär att rapporten
den blir användbart redskap för kommunens strategiska planeringatt ett

det krävs alltför insatser. Vårt förslag innebär därförutan att stora att
koncentreras på de betydande sociala förändringarna ocksårapporten men

den tidigt kan fånga tendenser till utveckling innan dessaatt upp ogynnsam
hunnit sig övermäktiga.växa

Deltagande i kommunens planering

Vi föreslår socialtjänsten skall delta i kommunens planering och härvidatt
tillföra systematiskt sammanställd kunskap sociala förhållanden samtom
verka för åtgärder vidtas för skapa och bevara goda livsmiljöeratt äratt som
tillgängliga för alla.

Socialtjänstens deltagande i planeringen skall ha sin utgångspunkt i den
specifika kunskap och erfarenhet utvecklas i det löpande vardags-som
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arbetet. Socialtjänsten härvidskall särskilt verka för be-att personer som
höver samhällets ellerstöd har ställning i samhället tillförsäkrassom en svag

god livsmiljö. Denna uppgift för socialtjänsten väsentlig för social-är atten
tjänslagens övergripande mål jämlikhet i levnadsvillkor skall kunnaom
uppnås.

Sociala konsekvensanalyser

En bestämmelse införs socialtjänstens för sociala konse-attny om ansvar
kvensanalyser kommer till stånd. sådan analysEn skall inför beslutgöras ett

förändring fysisk miljö eller kommunens verksamhetstörreom av av om
beslutet kan medför betydande konsekvenser för den sociala miljönantas
eller enskildas levnadsförhållanden. definitionAtt exakt vadge en av som

med betydande social konsekvens i detta sammanhang inteäravses en
möjligt. Till betydande sociala konsekvenser räknas dock enligt vår mening
förändrade ekonomiska villkor. Hit hör också förändringar vardags-stora av
villkoren, förändringar de kollektiva med-störret.ex. transporternaav som
för försämrade möjligheter för människor utnyttja offentlig eller kom-att

Ävenmersiell service eller upprätthålla sina sociala kontakter.att större
förändringar i kultur- och fritidsutbudet kan få betydande sociala konse-
kvenser.

Vårt förslag syftar till uppnå medvetenhet de sociala konse-störreatt om
kvenserna planerade förändringar. Sådana anlyser behövs enligtstörreav
vår mening för de föreslagna åtgärderna kostnadernavägaatt nyttan motav
och eventuella negativa effekter för vissa kommuninvånare. behövsDe
också för alternativa åtgärdsförslag varandra. socialaväga Denatt mot
konsekvensanalysen också underlag för utvärderingar och uppfölj-är ett
ningar de insatser gjorts. En uppbyggnad rutiner kring socialaav som av
konsekvensanalyser och utvärderingar dessa kan bli betydelsefull delav en

det lokala utvecklingsarbetet.av

Uppsökande verksamhet

Socialtjänstens skyldighet bedriva uppsökande verksamhet preciseras tillatt
barn och ungdomar riskerar utvecklasatt att ogynnsamt samtavse som

andra behöver samhällets särskilda stöd. Den uppsökandegrupper som
verksamheten skall syfta till förebygga och avhjälpa sociala problem ochatt
ohälsa. sådanEn skyldighet läggs fast i bestämmelse.en ny

De bestämmelser finns i gällande lag ålägger socialtjänsten allmänsom en
skyldighet bedriva uppsökande verksamhet. Vi intehar funnit skälatt att
ålägga socialtjänsten sådan allmän skyldighet bedriva uppsökan-att t.ex.en
de verksamhet bland alla barn och ungdomar eller bland alla äldre personer.

Vi den uppsökande verksamheten skall till deavgränsasatt utsattaanser
barnen och ungdomarna de behöver samhällets stöd i olikasamt vuxna som
avseenden inte själva kontakt med socialtjänsten eller intetarmen som som
förmår hävda sina behov stöd. kanDet gälla bl.a. psykiskt störda,att av
hemlösa, de äldsta bland pensionärerna missbrukargrupper.samtgrupperna
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områdesnivåpå ochInsatser grupp-
socialtområdesinriktatochbestämmelseföreslår ocksåVi grupp-omen ny

ochutveckling.social Defrämjai syftearbete att grupp-gynnsamen
drog-förebyggainriktas påsärskiltskallområdesinriktade åtgärderna att

ohälsa.isolering ochmissbruk, social
och verk-olika metodermedsocialtjänstenvårt förslagSyftet med är att

bostadsom-ochpåarbetetfokuserasamhetsformer skall utsatta grupper
ungdomarpå barn,inriktasframför allt böråtgärderinnebärråden. Det att

därförförhållanden ochochunderleveroch utsattaotryggasomvuxna
stöd.särskildasamhälletsbehöver

förpågår i kommunernai dagutvecklingsarbeteVi positivt på det somser
förbåde insatsergällergruppinriktat arbete. Detformerutvecklaatt avnya

medmänniskorAttverksamheter förochungdomarbarn ochutsatta vuxna.
eller verk-får delproblembehov ellerlikartade programgemensammaav
samhälletsutnyttjaeffektivtocksåvår meningenligtsamheter sätt attär ett

resurser.
förebygga ochförsocialtjänstenssärskiltgällande lag attI ansvarangesnu

inte enbartinsatsersocialtjänstensmening börEnligt vårmissbruk.avhjälpa
Vi harmissbruk.och avhjälpaförebyggaförpå vidta åtgärderinriktas attatt

människor iför desocialtjänstensframhålliti vårt förslagdärför även ansvar
människor.med andrakontaktochisoleradelevervårt samhälle utansom

olikamänniskormänniskor ochochgälla både äldrekanDetta avyngre
hälsoförebyggandeförsocialtjänstensockså betonatVi harhärkomst. ansvar

ochinte hälso-fråntar dockDettaför deinsatser utsatta ansvargrupperna.
ohälsa.förebyggaförlagstadgadedesssjukvården attansvar

ocksåarbete innebärområdesinriktatoch attBestämmelserna grupp-om
förebyggande arbeteoch delta iinitieraförsocialtjänsten har attett ansvar

vår meningenligtdock inteinnebärungdomar. Dettabland barn och ansvar
förebyggan-för det allmäntövergripandedetsocialtjänsten har ansvaretatt

samverkanförutsätterarbeteungdomar. Dettaochbland barnde arbetet
föreningslivet. An-ochfritidsverksamhetenskolan,socialtjänsten,mellan

enligtdärförbörförebyggande arbetetdet allmäntsamordnaförsvaret att
särskiltemellertidharSocialtjänstenkommunstyrelsen.åvila ettvår mening

tillgång tillochfår delungdomarnaochbarnenför de utsattaatt avansvar
livsmiljöer.godafritidsaktiviteter och

Kapitel Barnomsorg

prop. 1993/94:11,propositionregeringensantagithar år 1993Riksdagen
pålagreglering barnom-1993/942117 utvidgad1993/94:SoU11, rskr.bet. om
kommuner-socialtjänstlagen skärpsiändringarGenomsorgsområdet m.m.

ibosattaför barntillhandahålla barnomsorg ärskyldighet att somnas
bestämmelsernai kommunen. Destadigvarande vistasSverige och nyasom

januari 1995.träder i kraft den 1
dessasammanhanganledning i detta överväganågonVi inte funnithar att

redaktionellagjort någrainte helleravseende. Vi hari någotbestämmelser
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ändringar i detta kapitel frånsett fall där det har varit ofrånkomligtett par
för bestämelserna skall kunna in i den lagen. Kapitel 4 över-att passa nya

således med de riksdagen bestämmelserna på barn-ensstämmer antagnaav
omsorgsområdet.

Kapitel påInsatser individnivå

principer enligt socialtjänstlagensDe förarbeten skall vägledandesom vara
för det individinriktade arbetet enligt vår mening fortfarande hållbara.är
Insatserna skall utifrån helhetsperspektiv till den enskildesett anpassas
aktuella förutsättningar och behov tidigare vidtagna åtgärder. Detoavsett
betyder socialtjänsten måste förfoga brett register handlings-överatt ett av
alternativ det gäller de individinriktade insatserna.när

Färdtjänst, hemtjänst och dagverksamheter

vårt SOU 1993:30I delbetänkande har till bistånd skallrättenansett att
omfatta både försörjningsstöd bistånd.och Vad ingår iannat annatsom
bistånd preciseras i vårt lagförslag. Här återfinns bl.a. hemtjänst och färd-
tjänst, dock inte dagverksamheter.

Vi den enskildes till bistånd i form färdtjänst och hem-rättattanser av
tjänst bör skyldighetsbestämmelser i lagen. Vi ocksåmotsvaras attav anser
socialtjänsten i vissa fall skall skyldig tillhandahålla iplats dag-attvara
verksamheter. Som konsekvens detta föreslår vi skyldighets-separataen av
bestämmelser i fråga färdtjänst, hemtjänst och dagverksamheter. Kom-om

frihet bestämma hur verksamheterna skall utformas begränsasattmunernas
dock reglerna till bistånd, tillförsäkrar den enskilderättenav om som en
skälig levnadsnivå.

Vid planering dimensioneringoch dessa insatser bör kommunernaav
särskilt uppmärksamma anhörigvårdarnas behov stöd och avlastning.av

Särskilda boendeformer

finns mångaI dag det i samhället olika inteskäl klarar boattgrupper som av
på hand behöver någon form kollektivt boende. gällerDetutanegen av
många äldre och människor med fysiska psykiskaoch funktionshinder men
också människor skadats efter långvarigt missbruk alkohol ellerettsom av
andra beroendeframkallande medel.

Vi föreslår socialtjänsten skall skyldig tillhandahålla särskildaatt attvara
boendeformer för människor på sjukdom,grund åldrande, funktions-som av
hinder eller liknande orsak behöver tillsyn, omvårdnad och vård i denannan
dagliga livsföringen. Vårt förslag innebär nuvarande bestämmelseratt om
kommunens skyldighet inrätta särskilda boendeformer för äldre männi-att
skor med behov särskilt stöd respektive bostäder med särskild service förav
människor med funktionshinder omformuleras och samordnas.

Vi har valt uttrycket tillhandahålla i stället för i gällande lagsom
inrätta särskilda boendeformer. Enligt vår mening sådan formule-ger en
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differenti-enskildeerbjuda denmöjlighetersocialtjänsten ökadering ettatt
aktuellaupphandla debl.a.boendeformerutbud olika atterat genomav

entreprenad.påboendeformerna

familjerådgivningSamarbetssamtal och

samarbets-sörja förskyldighetsocialtjänstensBestämmelserna attattom
hardetden begärerbjudasfamiljerådgivning kanrespektivesamtal som

gällande lag.frånändringar överförtsredaktionellamed vissa
särskilda behovdettillgodoseförsocialtjänstensdet gällerNär attansvar

ellertvist vårdnadsedan umgängeföreliggastöd och hjälp kan omensomav
lagbestämmelsenändring.föreslagit Iviavgjorts domstol harhar enav en

utsträckaändringdennamål. Syftet medtvist ärbyts ordet attut mot
då vårdnadensituationerockså gälla i detillsocialtjänstens att genomansvar

sådantpåExempeltvist förelegat.harflyttatsbeslut har ettöver utan att en
tillöverflyttasbarnfamiljehemsplaceratförvårdnadenmål kan när ettvara

familjehemsföräldrarna.

Personligt stöd

möjlighetersocialnämndensbestämmelserfinns att utseI gällande lag om
hjälpa denuppgiftkontaktfamilj medellersärskild kontaktperson atten

gällervillkorSomangelägenheter.i personligahansenskilde och närmaste
särskildaövrigt saknastill det. Isamtyckerbegär ellerden enskildeatt

stöd.personligtformerbestämmelser andra avom
bestämmelsenuttryckligadendet inte uteslutasEnligt vår mening kan att

effektstyrandemycketkontaktfamiljer haftkontaktpersoner ochjust enom
Ändå liteganskastödinsatser.olikautbudpå socialtjänstens vet omav

medverksamheteneftersommed insatsenåstadkommervilka resultat man
outforskad.relativthittillskontaktpersoner/-familjer är

sörja förskyldighetsocialtjänstenstill bestämmelse attVårt förslag attom
samtycker tillellerbegärtillhandahållas människorpersonligt stöd kan som

bådegällakanpersonligt stöd. Dettäcka in alla formerdet syftar till att av
ochprofessionellastödliksomstöd i gruppformindividuellt stöd och avav
lokalaefterverksamhetenorganiserafriVarje kommunlekmän. är att

förutsättningar och behov.
till denorsakeni lagen. Självapreciseraspersonkretsenheller attInte

betydelse.sålunda ingentillmätspersonligt stödsigenskilde behövaanser
tillinte enbartbegränsaspersonligt stödtillhandahållaSkyldigheten att

Även till denanhörigaolika slag. ärsjälva har problem somavpersoner som
omfattasproblemeller har andramissbrukarefunktionshindrad ellersjuk,

uppmärksammas.till missbrukaresärskilt barnbörbestämmelsen. Härav
kontakt-möjlighetersocialtjänstensgäller förregler i dagDe att utsesom

möjlig-Någonmening bestå.enligt vårskalltill och ungdomarbarnperson
i LVUreglerasmellantvångetdet s.k.socialtjänstenhet för utöveratt som-

intevår meningbör enligthjälpinsatserstöd- ochpåtvinga den enskilde-
i den lagen.heller finnas nya
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Möjligheter till sysselsättning

Socialtjänsten skall sörja för människor fysiska, psykiska elleratt som av
andra skäl betydande svårigheter sini livsföring kan erbjudasmöter me-
ningsfull sysselsättning.

ASocialtjänstens skyldighet verka för människor får arbete, bostadatt att
och utbildning regleras i lagens första kapitel. Vi socialtjänsten börattanser

restarbetslösa ökad uppmärksamhet. gäller inte minstDetägna gruppen
funktionshindrade statsfinansiella skäl tills vidareyngre personer som av

inte tillerkäntshar någon till daglig verksamhet enligt LSS. Dessarätt
i allmänhet väl tillgodosedda det gäller boende och serviceär närpersoner

saknar i utsträckning något på dagarna.görastor attmen
Socialtjänstens skyldighet sörja för människor med funktionshinderatt att

kan erbjudas meningsfull sysselsättning innebär inte någon skyldighet att
socialtjänsten skall anordna all sådan verksamhet i regi. Socialtjänstensegen
skyldighet kan fullgöras på många olika kan bl.a.Det ske med stödsätt. av
de bestämmelser föreslås beträffande dagverksamheter och stödsom genom
till frivilliga organisationer.

Vård behandlingoch hemmetutom

gällande bestämmelsenDen mellan kommunerna och landstingennu om en
vårdresursplanering lagen. fårKommunenutmönstrasgemensam ur ensam

för all planering HVB-vård, familjehemsvård och föransvaret av resurser
tillfälliga placeringar i akuta situationer.

Vi föreslår också skyldighet för socialtjänsten i varje enskilt fallatten
plan för den vård i familjehem och i hem för vård ochupprätta en som ges

boende. övergripandeDet syftet med den individuella planen klargöraär att
mål och medel, både på kort och lång sikt. Detaljeringsgraden får avgöras
från fall till sådanfall. En plan kan enligt vår mening bidra till väl genom-
tänkta placeringar bli värdefullt underlag för uppföljning ochsamt ett ut-
värdering vård och behandling utanför hemmet.av som ges

s.k. sexmånadersregeln iDen nuvarande 28 § SoL utvidgas dessutom till
gälla vistas i familjehem eller på institution.ävenatt vuxna personer som

Socialtjänstens skyldighet sjätte månad behovet vårdövervägaatt var av
för syftar till förtydliga socialtjänstens föräven attvuxna personer ansvar

placeras i familjehem påoch institutioner. Det ärvuxna personer som
socialtjänsten inte vårdgivaren vården skall upphöra.avgör närsom— -
Sexmånadersregeln förutsätter ansvarig handläggare personligaatt genom

på lämpligtbesök och fortlöpande håller sig informerad densättannat om
förhållandenenskildes och utveckling.
de bestämmelserna syftar tillEn förtydliga socialtjänstensattav nya

skyldigheter de familjehemsplacerade barnen och deras föräldrar. Vimot
föreslår socialtjänstenbl.a. i den placerande kommunen skall för deatt svara
särskilda stödinsatser den underårige kan behöva under vistelsen isom
familjehemmet vårdnadshavarnaoch skall erbjudas råd, stöd ochatt annan
hjälp de behöver för upprätthålla god kontakt med familjehem-attsom en
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underlättabehövs föråtgärdervidta deSocialtjänsten skall attmet. ensom
deneller förföräldrarnaunderårige ochåterförening mellan den att trygga

det hemmet.underåriges utanföruppväxt egna

vårdnadsöverflyttning tillefterErsättning och stödannat
familjehemsföräldrar

vårdnadenföräldrabalken flytta8 §med stöd 6 kap. överMöjligheten att av
utnyttjats iintehittillsfamiljehemsföräldrarna hartillplacerat barnettav

behovutgår från barnsönskvärdomfattningden avmanomsom vore
utnyttja-SocialstyrelsenEnligtrelationer.stabilitet varaktigatrygghet, och

1983-1990. Attunder årenfallendast i 80-talmöjlighetdes denna ett
på osäker-delvis beroutsträckningså litenmöjligheten utnyttjats i enanses

stödja familje-skyldighetnämndensgäller i frågahet vad attomsomom
också påvårdnadsöverflyttningenekonomiskt efterhemsföräldrarna men

tillsynsansvar.nämndens fortsattai frågaoklarheter om
föreslår ändring-undanröjs ochsådana hinderangelägetVi det attsomser

socialtjänstlagen.och ibåde i föräldrabalkenar
placerade barnetför detblir vårdnadshavarefamiljehemsföräldrarnaOm

Somuppdrag.för dettaersättningenfamiljehemsuppdraget ochupphör
under-för barnetbarnbidragetuppbäravårdnadshavare har de samträtt att

barnpension.ellerbidragsförskottalternativthållsbidrag från föräldrarna
19 § för-enligt 15 kap.förmyndarskapsersättningockså tillDe har rätt

barnetshand betalasskall i förstaSådan ersättningäldrabalken. egnagenom
mednivå fastställsErsättningensi hand kommunen.medel och andra av

kommunförbundet.Svenskautfärdasrekommendationerledning avsomav
tillersättningarrekommendationer förutfärdarKommunförbundet även

familjehemsföräldrar.
rekommendationerkommunförbundetsutifrån SvenskaVåra beräkningar

ikommervårdnadshavareblir barnetsvisar familjehemsföräldrar ettatt som
eko-denvårdnadsöverflyttningen. Viekonomiskt läge efter attsämre anser

vårdnadsöverflyttning-efterdensammakompensationen skallnomiska vara
vård,behöveri allmänhettill barnetföre med hänsyn att sammaen som

tidigare.fostran och omsorg som
till 15 kap.tilläggföreslår dettill sagdaMed hänvisning det ettatt som

harden kommun,tvingande regelföräldrabalken införs19 § att somomen
till familjehems-biologiska föräldrarvårdnadsöverflyttning frånansökt om

ekonomiskahar detplaceringskommunen,flesta fallföräldrar, dvs. i de allra
ekonomiskfårvårdnadshavarna/förmyndarnaför de förordnadeansvaret att

därvidtill. Vi förutsättermedel inte räckeri månersättning den barnets egna
vårdnadshavarna/förmyndarnaersättning tillberäkningendet vidatt av

underhållsbidrag/barnbidrag,uppbärs i formfrånräknas det belopp avsom
beloppetsammanlagdabarnpension och detbidragsförskott och mot-att

sådanfamiljehemmet. Entilltidigare utbetalatsdet belopp somsvarar
eftersomför kommunenkostnadsansvarordning innebär inte något ökat

familjehemsvården.förkostnadernahar kvaralternativet kommunenär att
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också socialnämndens till-bortfallerfamiljehemsuppdraget upphörNär
socialtjänstförordningen26 § SoL och 39 §enligt nuvarandesynsansvar

sina1981:750. kommunen har förblir det allmännaKvar ansvar som
invånare.

socialnämnden sin skyldig-stycket SoL erinrasI nuvarande 12 § femte om
föreliggasärskilda behov stöd och hjälp kanhet tillgodose detatt somav

Erinranavgjorts domstol.sedan tvist vårdnad eller harumgänge av enen om
tvist vårdnad ellerenligt sin språkliga formulering bara sedangäller en om

alltså inte de fall dådomstol. Bestämmelsen gällerhar avgjortsumgänge av
itill särskilt förordnade förmyndarevårdnaden barn har flyttats överettom

och inte heller i de fallsamförstånd med barnets biologiska föräldrar
biologiska föräldrarna döda. Vivårdnaden flyttats på grund de äröver attav

omfattarföreslår tvist i så bestämmelsenordet stryks lagtexten attatt
också dessa fall.

förmyndarskapsersättningen måste enligt vårDen kommun utgersom
används.skyldighet kontrollera hur utbetaldamening ha ochrätt att pengar
får alltsåtillsynsskyldighet. Enligt vårt förslagMed detta kan följasägas en

vårdnadshavare dubbel tillfamiljehemsföräldrar förordnas till rättensom
vårdnadsöverflyttningen. de fall dehjälp socialtjänsten efter Istöd och av

tagiti kommmun den harvårdnadshavarna bor än somen annannya
uppföljnings-vårdnadsöverflyttningen får båda kommunernainitiativ till ett

sinsemellan kanVi förutsätter de inblandade kommunerna göraattansvar.
lämplig ansvarsfördelning.en

Kapitel till biståndRätten

behandlats i vårt delbetänkandeFrågan den enskildes till bistånd harrättom
SOU 1993:30. preciseringar bestämmelsernaförslag tillDe rättenav om

försörjningsstöd till bistånd i formbistånd till försörjningen ochtill annat
tillfälliga har medsociala tjänster och ekonomiskt stöd till behov rentav

till lagen.redaktionella ändringar förts denöver nya
innebär detta stöd delas iPreciseringen försörjningsstödet att upp enav

de faktiskaschabloniserad del i till ersättning motsvaranderättsamt en
avseddvissa utgiftsposter. schabloniserade delenkostnaderna för Den är att

fritid,hushållets kostnader för livsmedel, lek och hälsa ochtäcka normala
skor dagstidning, telefon, TV-hygien, förbrukningsvaror, kläder och samt

licens och liknande.
försörjningsstödet före-miniminivå för den schabloniserade delenEn av

uppgår för ensamståendeNivån uttrycks i basbeloppet ochslås. procent av
för makar/sammanboende till 85 85till 100 basbeloppet ochprocent +av

år föreslås försörjningsstödet uppgåbasbeloppet. barn 0-3Förprocent av
hemmavarandeför barn 4-10 år till 60 och förtill 50 procentprocent,

basbeloppet.Skolungdomar till 70 procent av
ersättning motsvarande de faktiskaFörsörjningsstödet omfattar även

hemtjänst,för boende, hushållsel, lokala barnomsorg ochkostnaderna resor,
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läkarvård tand-fackförening arbetslöshetskassa, och akutmedlemskap i och
vård glasögon.samt

bistånd iannat preciseras detBistånd till livsföringen i övrigt attgenom
ingåringår i bistånd. Härlagen vilka sociala tjänster annatanges som

i särskilda fall,hemtjänst, färdtjänst, boende i särskilda fall, barnomsorg
sjukvård.personligt vård behandling inte hälso- ochstöd och ärsamt som

såda-inte försörjningen ellerDessutom ingår ekonomiskt bistånd som avser
sociala tjänster ingå i bistånd.annatna som anges

biståndEkonomisk behovsprövning får inte ske i fråga som avserom
ekonomisåledes oberoende sin kunnasociala tjänster. enskilde skallDen av

få färdtjänst och hemtjänst.t.ex.
behandlingbistånd för vård ochKommunen rätt vägraatt utge somges

iinnan nämnden tagit ställningden enskilde påbörjat eller genomfört ären-
alternativetbistånd få Välja billigastedet. skall vid beslut detKommunen om

bistånd.detta på lämpligt tillgodoser den enskildes behovsättett avom
i vårt delbe-till bistånd, redovisadesUtöver de förslag rätten somom

redovisat sammanfattande be-tänkande, har i detta sammanhang en
försörjningsproblem.dömning socialtjänstens insatser för medav personer

bedömningen framgår inte funnit anledning lägga framAv änannatatt att
ekonomiska bi-gäller detbegränsade förslag i detta betänkande detnär

ståndet.
samhällsekonomi, transfereringar ochvår studie mellanAv sambandetom

lågin-socialbidrag vissa kunnat dras. En dessahar slutsatser är attav
inomberoende hur olika besparingarkomsthushållens situation starktär av

Som konsekvens den-det samhälleliga transfereringssystemet genomförs. av
besparingar inom dessaslutsats vi nödvändigt viddet systemattna anser

besparingsalternativ innebäranalyser genomförs vilka effekter olikaom som
socialbidragskostnader-för ekonomiskt ställda och förde sämst grupperna

finna andra stöd-Vi också finns starka skäl försökadetatt attna. anser
hänvisade tillformer socialbidrag del deförän ären av grupper som nu

socialbidrag för sin försörjning.
offentligabesparingar måste i deVi slutligen de görasatt somanser

finanserna ekonomiskt ställda Detinte kan bäras de sämst ärgrupperna.av
i delbetänkandetdenna bakgrund skall våra förslagmot om enman se
försörjningen.lagstadgad lägsta nivå för ekonomiskt bistånd till

för underåriga.Kapitel Särskilda regler till skydd

Grundläggande för skyddet barn och ungdombestämmelser av

Socialtjänstens särskild uppmärksamhet följa utveck-skyldighet medatt
utvecklinglingen hos barn och ungdom visat tecken till en ogynnsamsom

ibestå. också socialtjänstens skyldighetskall Samma sak gäller näraatt
ungdom riskerarsamverkan med hemmen sörja för barn ochatt attsom

och,utvecklas får det skydd och stöd de behöverogynnsamt omsom
utanförmotiverar det, vård och fostran dethänsynen till den bästaunges
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in på dessa be-finner inte skäl härVihemmet. närmareattegna
stämmelser.

och ungdomskyddet barnUtredningar i ärenden rör avsom

i utredning ochfinns betydande svaghetervisat detVår genomgång har att
därför det krävsilla. Vibarn fardokumentation i ärenden attanserom som

vidmakthållabygga ochutvecklingsinsatser försärskilda, långsiktiga att upp
ocksåungdomsvården. Viochinom barn-hög baskompetens attanseren

socialtjänstens verksamhetriktats denna delkritikden mot mo-avsom
lagreglering.fastaretiverar en

initierasutredningargäller bådebestämmelsernaföreslagnaDe ge-som
initiativ.inleder påmyndighetenutredningaranmälan och egetsomnom

uppföljningmed tillsyn ochunderlätta arbetetbedömsReglerna samtäven
illa.för barn farsocialtjänstens insatserutvärderamöjligheterna att som

utredningarolikaskillnad i lagen mellaninte någondag detI typergörs av
utredningarvårt förslag skiljer deGenominom socialtjänsten. ut som

Vårt förslagbehov skydd.och ungdomarstill klargöra barnssyftar att av
utredningsskyldighet i 50 §socialtjänstens allmännareglernainnebär att om

social-bestämmelsemedlagen kompletterasi den nuvarande omen ny
utredningvissa fall genomföraskyldighet itjänstens och utanrätt att en

samtycke.vårdnadshavarens
behovetför bedömningensocialtjänsten,föreskrivs uttryckligenDet att av

desakkunniga i övrigtkonsulterafår hembesök,insatser, tagöra samtav
onödigtså inte någonskall bedrivasUtredningenkontakter behövs. attsom

omfattande vadinteolägenhet. skallför skada eller Den ängörasutsätts mer
i enskilda fallet.omständigheterna detbetingatär avsom

med vissa tids-utredningsskyldigheten förenasvår mening behöverEnligt
den skallinledas omedelbart,utredningen skallVifrister. attattanser

Om särskildainom månader.slutfördskyndsamt ochbedrivas senast trevara
för viss tid.förlänga utredningenbeslutafinns får socialtjänstenskäl att

särställningungdomar harskyddet för barn ochUtredningar enavsersom
konsekvenser.få vittgåendeden enskilde kansocialtjänsten då de förinom

denalltid i akten ochutredning skall därförinledaBeslut noterasatt enom
utredning har inletts.familjen skall alltid informerasberörda attom en

Medgivande

både place-medgivande, gälleri § SoLbestämmelser 25Nuvarande somom
barnoch utländskaplaceringar i enskilda hemfamiljehem, privataringar i

bestå.skall i grundenSverige i adoptionssyftekommer tillsom
vård skalleller beslutarmedgivandesocialtjänsten lämnarInnan ett om

i övrigtoch fostran ochgod vårdförutsättningar barnethemmets att ge
uppväxtförhållanden utredas.gynnsamma

beslutmedgivande ochhålla isärtydligare börVi att ommananser
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vård. Ordet medgivande bör enligt vår mening endast användas i fråga
privata placeringar och placeringar utländska barn i blivande adoptiv-om av

hem.
Krav på utreda förhållandena i familjehemmet innan beslut vårdatt om

skall gälla placeringen sker med stöd SoL eller LVU.oavsett om av

Samrådsskyldigheten

Om socialtjänsten familjehemsplacera barn iöverväger att ett en annan
kommun skall socialtjänsten informera samrådaoch med den andra kommu-

innan den fattar sitt beslut. Samrådsskyldigheten utvidgas därmed till attnen
omfatta andra myndigheter socialtjänsten iäven den andra kommunen,än

skolan.t.ex.

Privata placeringar

Nuvarande bestämmelser ansvarig kommun för lämna medgivandeattom
vid privata placeringar i enskilda hem ändras. sådantEtt medgivande skall
inte längre vårdnadshavarens hemkommun socialtjänstenprövas iutanav av
den kommun där hemmet beläget. Vi denna kommun med sinär attanser
lokala kännedom har bästa förutsättningar bedöma hemmets lämplighetatt
och barnet och den anförtros barnet den hjälp ochatt ge som omsorgen om
det stöd de behöver.som

Förbud tillfälliga placeringarmot

Socialtjänstens befogenheter i vissa fall förbjuda eller be-att en person -
hans möjlighetergränsa andras underåriga barn tillutvidgasatt ta emot att-

alla de situationer inte täcks bestämmelserna medgivandeavse som av om
för varaktig vård och fostran. Regeln tillämplig både ifråga privataär om
famljedaghem och feriehem kan också tillämpas kommun villnärmen en
förbjuda hem i kommunen erbjuda sina tjänster familjehem åtett att som
andra kommuner.

Bestämmelser anmälan och uppgiftsskyldighet far illabarnom om som
I våra direktiv särskilt uppdrag hur bestämmel-ett övervägaattanges som

anmälningsskyldighet i 71 § SoL bör utformade.serna om vara
I dag kompliceras tillämpningen gällande regler anmälningsskyldig-av om

heten den ökande andelen privat verksamhet både inom förskole- ochav
fritidshemsverksamheten, skolan och hälso- och sjukvårdens område. Andra
yrkeskategorier läkare, lärare, sjuksköterskor och barnmorskorän i privat
verksamhet omfattas inte i dag anmälningsskyldigheten enligt 71 § SoL.av

Det finns i dag bred enighet vikten socialtjänsten så tidigtatten om av
möjligt får kännedom barn far illa. Både allmänhetens och deatt ettsom om

yrkesverksammas medverkan i detta hänseende betydelse. Viär storav
föreslår därför regler för anmälningsskyldigheten.nya

Den första delen i den nuvarande 71 § SoL riktar uppmaning tillen var
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ellermisshandlas i hemmetunderårigkännedomfåroch attom enen som
ellerhälsafara för hansdetsådantpå ärbehandlas där sätt attettannars

socialnämnden.tillanmäla dettautveckling att
anmäl-till allmänhetenriktar sigbestämmelsetillförslagVårt somny

gällandemed denjämförtutvidgningningsuppmaningen innebär nuen
lydelse.följandeföreslårVibestämmelsen.

socialtjänstenkan innebäranågotkännedomfår attochVar somomsomen
socialtjänsten.tillanmäla dettaunderårigs skydd böringripa tillbehöver en

därsådana fallanmälningsuppmaningen ävenomfattarvårt förslagEnligt
far illa.barnmisstänkaanledninghar ettklarlagt attinte attdet är manmen

grundfinns någondetutredauppgiftsocialtjänstensblir sedan attDet om
misstanken.för

i ellerförhållandenmisstanken utan-rörUppmaningen gäller oavsett om
anmälningsuppmaningenocksåinnebär ut-förslagVårtför hemmet. att

vissagäller föranmälningsskyldighetdenpåformas sätt somsomsamma
yrkeskategorier.

myndigheterÄven innebärVårt förslagvidgas.anmälningskyldigheten att
inommyndigheterandraungdomochbarnverksamhet berör samtvars

ansvarigtillskyldigasocialtjänstenochsjukvården är genastoch atthälso-
kännedomverksamhet fårde i sinanmälakommunennämnd hos omom

underårigsingripa tillsocialtjänsten behöverinnebärakannågot att ensom
myndig-sådanahosyrkesverksammademgällerskydd. Detta äräven som

heter.
i pri-yrkesverksammaockså demgällerAnmälningsskyldigheten ärsom

verksamhetprivatellerungdombarn ochberörverksamhet annanvat som
område.på socialtjänstensellersjukvårdenochhälso-inom

yrkesverksammaverksamhetersprivatavilkaklargörandevårtGenom av
iskälfunnitvi inteanmälningsskyldigheten har att-omfattas som nuavsom

vårEnligtyrkeskategorier.vissasärskiltbestämmelsegällande me-ange-
privat verk-iyrkesverksammadeblandanmälningsskyldighetenning bör

i sådananställdapersonal. Allalegitimeradtillsamhet inte begränsas t.ex.
skyldighetsåledes göraangivit harvi attverksamhetprivat sammasom

anmälan.
i dagfamiljerådgivningen gällerinomverksammademFör är an-som

kännedomfårverksamhetde i sin attendastmälningsskyldighet enomom
misshan-viss oklarhetråder i dagi hemmet. Detmisshandlasunderårig om

föreslårViutnyttjande.sexuelltsituationertäcker alladelsbegreppet av
familjeråd-vidverksammaanmälningsskyldigheten förtilltilläggdärför ett

utnyttjasunderårigkännedomfårdeockså anmälagivning attatt om enom
sexuellt.

§anmälan i 3bestämmelsersärskildagällerBarnombudsmannenFör om
Barnombudsman.1993:335lagen om

be-kanuppgifterlämnasocialtjänstentillSkyldighet att vara avsom
också för degällerskyddbehovunderårigsutredningtydelse för avav en

anmälningsskyldigheten.omfattaspersonkretsdenmyndigheter och avsom
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Reglerna i 71 § SoL har visst samband med reglerna vittnesplikt i 36om
kap. rättegångsbalken RB. Som grundregel gäller tystnadsplikt får vikaatt
för vittnesplikt. 36I kap. 5 § RB föreskrivs tillhör vissaatt personer som
angivna yrkesgrupper inte får höras något de har blivit anförtrodda iom som
sin yrkesutövning eller de i samband därmed har fått reda på såvida intesom
detta medges i lag eller den enskilde samtycker till i fråga fåratt personen
höras det s.k. frågeförbudet.

Bestämmelserna i 71 § SOL och frågeförbudet enligt RB korresponderar
inte helt med varandra. I vissa fall kan tillhör vissen person som en
yrkeskategori skyldig lämna uppgifter barn till social-att ut ettvara om
tjänsten förhindrad lämna uppgifter i domstol. Dettaattmen vara samma
gäller läkare, barnmorskor och sjuksköterskor omfattas bådesom av upp-
giftsskyldigheten och frågeförbudet i domstol.

Med vårt förslag till utvidgning anmälnings- och uppgiftsskyldighetenav
kommer samtliga i RB angivna yrkeskategorier advokaterna i principutom

omfattas både uppgiftsskyldighet ochatt frågeförbud.av
Härigenom har åstadkommit samordning mellan uppgiftsskyldig-en

heten och frågeförbudet så till vida i princip alla inte får lämnaatt som
uppgifter i domstol i fall skyldiga lämnaär uppgifter till social-vart att
tjänsten.

Vår utgångspunkt det gällernär överensstämmelse mellan reglerna om
uppgiftsskyldighet och frågeförbud bestämmelsernaär att sammantaget
skall skyddutgöra för den underårige samtidigtett gott enskildasom perso-

till integritetsskyddrätt beaktas. För uppnå detta krävs enlig vårattners
mening ändring i bestämmelserna frågeförbudet.om

Vi föreslår därför bestämmelse i den lagen innebär allaen attnya som
skyldiga lämnaär uppgifter till socialtjänsten hinderatt be-som utan av

stämmelserna i 36 kap. 5§ andra stycket ocksåRB skyldiga lämnaär att
motsvarande uppgifter vittne i domstol.som

En grundläggande förutsättning för anmälningsuppmaningenatt samt
anmälnings- och uppgiftsskyldigheten skall verksamt hjälpmedel förettvara

skydda barn och ungdomaratt det finns kännedomär dessa be-att om
stämmelser. Vi föreslår därför bestämmelse ålägger socialtjänstenen ny som

skyldighet i sin verksamhet informeraatt anmälningsuppmaningenen om
anmälnings- och uppgiftsskyldigheten.samt

Kapitel Avgifter m.m.
Avgifter vårdvid och behandling

Från olika håll har till kommittén påtalats behovet gällandeöverattav se
regler för avgifter inom missbrukarvården. Bl.a. har framhållits det inteatt
kan rimligt enskilda erhåller vård och behandling i familjehemattvara som
eller institution har möjlighet medel sin pension elleratt spara av annan
socialförsäkringsförmån under den period behandlingen pågår alltsom me-
dan samhället fullt betalar kostnaderna för vården.ut

Frågan den enskildes kostnadsansvar för den vård och behandlingom som
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alltsedanfamiljehem hareller imissbrukarebehandlingshem förvid ettges
Vissa principer harutredningar.flerabehandlatssocialtjänstreformen av

normaliserings-enlighet medenskilde ibl.a. denhärvid slagits fast, att
familje-eller ivård på institutionuppehälle vidför sittprincipen bör betala

deninte skallbehandlingför denkostnadernahem, tas utatt avgessom
admini-enkelträttvist ochskallavgiftssystemetenskilde attsamt att vara

styreffekter.oönskadeoch intestrera ge
enskildes avgifterför denändra principernafråganVi har övervägt attom

grunder förfunnit tillräckligaemellertid inteVi harbehandling.vid vård och
Vi föreslår i ställetsammanhang.ändring i dettasådanföreslå attatt en

särskild ordning.ibehandlingför vård ochfrågan avgifter övervägsom

Återbetalningsskyldighet biståndekonomisktutgivetav
vårtbehandlats ibistånd harekonomisktutgivetåterkravFrågan avom

återbetalnings-1993:30. Några bestämmelserSOUdelbetänkande omnya
principer förövervägdes vissa tänkbarainte. Däremotskyldighet föreslogs

bistånd tillekonomisktvid utgivetåterbetalningsskyldighetenvidgningen av
härmedbistånd. Syftetekonomisktförsörjningen, s.k. attän annatannat var

ändradepå behovetsynpunktermöjlighet lämnaremissinstanserna att avge
behandlingslutgiltigainnan våråterbetalningsskyldighetenregler för av

frågan.
frågan återkrav.110 remissvaren15-tal de totaltEndast togett omuppav

inställning.splittraduppvisadeRemissinstanserna en
bistånd inte fårekonomisktgällamening i dagEnligt vår bör attsom

finns i daghuvudregelFrån dennaåterbetalningsskyldighet.medförenas
på förmån ellerförskottbiståndet utgivitsvissa undantag. När enensom

biståndetarbetskonflikt fåriindragentill någonersättning eller är ensom
kompletterandeVi föreslår häråterbetalningsskyldighet.medförenas en
med villkorockså får förenasbiståndinnebärundantagsregel att omsom

hanförhållandenpå grundutgivits till denåterbetalning detnär somsom av
ochsina inkomsterfrån förfogahindratsrådainte kunnat överöver att

tillgångar.
tilläggsbe-föreslagnamed dentäckavisituationerDe att uppavsersom

iarbetskonflikter och deandra yrkesgruppersbl.a. vidstämmelsen gäller
överföringutbetalning ellerförhindrartekniska problemsituationer när av

medel.
be-möjligheterkommunensbestämmelserlag saknasgällande attI om

på grundutbetalatsekonomiskt biståndåterbetalning attsluta avsomavom
få tillbakaSocialtjänstensuppgifter.oriktigaenskilde lämnat rättden att
i dag till degrunder begränsaspå oriktigautbetalatsekonomiskt bistånd som

återbetalning.beslutatallmän domstolärenden där om
ekonomisktåterbetalningbestämmelsedärförVi föreslår avomen ny

oriktigalämnaOm någonpå felaktiga grunder.bistånd skett attgenomsom
eller påuppgifterunderlåtenhet lämna sättuppgifter eller annatattgenom

med för högtobehörigen ellerbistånd utgivitsekonomisktförorsakat att
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belopp får socialtjänsten besluta återbetalning skall ske vadattom av som
för mycket utbetalats.

Vidare föreslår socialtjänsten får besluta återbetalning någonatt om om
i fall obehörigen eller med för högt beloppannat uppburit ekonomiskt
bistånd och han skäligen bort inse detta. fallDe här täcka in ärattavser

dubbla utbetalningar gjortsnär ellert.ex. väsentligt högre belopp vadett än
beslutats felaktigt utbetalats.som

Beslut återbetalning får överklagas i den för förvaltningsbesvär gällan-om
de ordningen. Beslut återbetalning får inte delegeras till tjänsteman.om

I övrigt består gällande regler bl.a. kommunens möjligheter föraattom
talan enskild inte godvilligt betalar ersättning möjlighetenmot samt attsom
efterge återbetalningsskyldighet.

Kapitel Delegering m.m.
Detta kapitel innehåller i huvudsak de bestämmelser finns i 47-49 §§ isom

gällande lag.nu
Uppdrag besluta på socialnämndens får enligt i47§ vissaatt vägnar

ärenden bara åt särskild avdelning består ledamöter ellerges en som av
i nämnden, dvs. politisktersättare utskott.ett

Även 48 § SoL innehåller vissa begränsningar i möjligheterna delegeraatt
beslut i familjerättsliga frågor.

De ärendegrupper endast får delegeras till utskott för denettsom avser
enskilde mycket viktiga åtgärder. Om 47 § SoL inte funnits det sannoliktär

de aktuella ärendegrupperna kommit omfattas delegeringsför-att att av
budet i 6 kap. 34 § kommunallagen. Enligt denna bestämmelse får nämndens
beslutanderätt inte delegeras i ärenden myndighetsutövningrör motsom
enskilda, de principiell beskaffenhet ellerär vikt.störreom av annars av

Bl.a. med hänsyn till ärendegrupperna i nuvarande 47§ SoL oftaatt
kräver snabb handläggning finns fortsatt behov möjligheterett atten av
delegera till utskott, varför vi föreslår denna bestämmelse överförs tillett att
den lagen.nya

När det gäller 48 § SoL finner vi inte anledning inskränka de delege-att
ringsmöjligheter där reglerDessa bör stå fast. finnsI 48§ ocksåsom ges.
förbud delegera i vissa fall. bestämmelserDessa mjukasatt upp genom en
möjlighet delegera till utskott.att

Kapitel 10. Handläggning ärendenav
I den gällande lagen finns bestämmelser handläggning ärendenu om av

Här regleras bl.a. skyldigheten dröjsmål inleda utredningatt utanm.m.
50 §, skyldigheten tillvarata utredningsmaterial på betryggandeatt sätt
51 §, hålla den enskilde underrättad de anteckningar försatt om som om

52honom § skyldigheten tillämpa förvaltningslagens bestämmel-samt att
53remiss §. Vidare i 54 § vilka bestämmelser i förvaltnings-ser om anges

lagen socialnämnden skyldig tillämpa i ärendenär attsom som avser myn-
dighetsutövning enskild.mot



55SAMMANFATTNINGSOU 1994:139

företräde införfåenskildesdenbestämmelser rättfinns55§ attI om
socialnämndenstöd för57 §talesrätt. Iregleras barns56 §nämnden. I ges

uppgiftererhållaarbetslöshetskassaellerförsäkringskassahos allmän omatt
i 58§ be-Slutligen finnsenskilda.tillhar lämnatsekonomisk hjälp som

delgivning.stämmelser om
endastmedlagenöverförs till denbestämmelserSamtliga dessa nya

ändringar.redaktionella
ienligt 50§utredningsskyldighetsocialtjänstensbestämmelsenTill om

SOUdelbetänkandetivårt förslagvi fogatnuvarande lagen harden
utredningpåbörjadslutförasocialtjänsten1993:30 skyldighet för att enom

deni ärendetbeslutoch fatta ävenmissbrukarevård omavavsersom
vistelsekommunendensåvida intevistelsekommun,byterenskilde sam-nya

i ärendet.utredningentycker till övertaatt
skyldighetvårt förslagdelbetänkande överförtvårtfrånVidare har om

50biståndsocial tjänstframställningsocialtjänstenför prövaatt somom
framställningenskildesdenbestämmelse innebär§. Denna att om ena

såvidatill biståndbestämmelsernaenligtskall rättensocial tjänst prövas om
från dennaUndantagnasådan prövning.sigenskildedeninte motsätter en

köärenden.s.k.bestämmelse är
införts ihandläggningsregelockså erinra denVi vill här somnyaom

befogenheterskyldigheter och närsocialtjänstensklargörkapitel och7 som
ochför barnskyddetutredningargällerdet rör unga.som

frågorbehandlakommitténarbetet kommer närmarefortsattaI det att
socialtjänsten.ADB-användningen inomdokumentation ochom

Kapitel J Register m.m.
social-gällandeii 59-66 §§bestämmelsernaåterfinnskapiteldettaI nu

bestämmelser.med tvådessakompletteratVi har docktjänstlag. nya
sammanställa ochansvarig förSocialstyrelsenjuli 1994den 1 attFr.o.m. är

Socialstyrelsensområde.socialtjänstensstatistik inomofficiellproducera
privata verksam-och deskyldighet för kommunernauppgift förutsätter en

individrelate-bådeSocialstyrelsen lämnatillsocialtjänsteninomheterna att
mängdstatistik.avidentifieraduppgifter ochrade

stårverksamhetsådan privatochsocialtjänstenföreslår därförVi att som
föreskriver,regeringenenligt vadskall, närmarelänsstyrelsens tillsynunder

statistis-för angelägnaSocialstyrelsenuppgifter tillindividrelateradelämna
ändamål.ka

verk-sådan privatsocialtjänsten ochförskyldighetföreslår ocksåVi en
avidentifieradetillsyn lämna mäng-länsstyrelsensstår undersamhet attsom

socialtjänststatistiken.officiellaför denSocialstyrelsentillduppgifter
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Kapitel 12. Särskilda bestämmelser verksamhetprivatom
Övergripande utgångspunkter

Gällande regler för privat verksamhet inte den utvecklingmotsvarar som
skett verksamhetsformer och de förändringar skettav nya av som av an-

Ädelreformen.svarsfördelningen mellan olika huvudmän bl.a. Vi hargenom
därför funnit behov och enhetliga regler för all privat verksamhetav nya mer
inom socialtjänstens område.

Den ökande andelen privat verksamhet får enligt vår mening inte inne-
bära försämringar vad kvalitet för den enskilde vårdtagaren. Enavser
grundläggande utgångspunkt för vårt förslag också kravet påär rättssä-att
kerhet för den enskilde så långt möjligt med gällande lagstiftning skall vara
detsamma för all verksamhet vårdgivaren offentlig eller pri-äroavsett om
vat.

De övergripande målen för socialtjänsten skall enligt vår mening gälla
för privat verksamhet.även Våra förslag till bestämmelser uppföljning,om

utvärdering och kvalitetssäkring redovisat skall också gälla försom ovan
den privata verksamheten.

Till lagen bör dessutom fogas speciella bestämmelser tillstånd,rörsom
tillsyn för privat verksamhet. Stadgan 1970:88 enskilda vårdhemm.m. om
bör upphävas och de enskilda vårdhemmen inom socialtjänsten omfattas i
stället de föreslagna bestämmelserna.av nu

En grundläggande utgångspunkt den privata verksamhetenär iannan att
första hand skall kontrolleras tillsyn. Med tillsyn inom socialtjänstengenom

vi kontroll rättssäkerhet och laglighetstatens i individärenden ochavser av
verksamheter. Genom tillsyn skall också kvaliteten i verksamheterna kon-
trolleras.

För kunna god kvalitet i denatt privata vården krävs enligtgarantera en
vår mening också förhandskontroll den privata verksamhet, riktaren av som
sig till de och där allmänhetens insynmest utsatta vanligtvis ärgrupperna
begränsad. Tillstånd får beviljas endast verksamheten uppfyller kravenom
på god kvalitet och säkerhet.

Vi har diskuterat omfattningen och formerna för tillståndsprövningen.av
En alltför inträngande och detaljerad prövning skulle kunna ha negativen
effekt på privata vårdgivares vilja och möjligheter etablera sig. Dettaatt
skulle kunna motverka utvecklingen ökad mångfald inom vården. Vårtmot
förslag innebär prövningen ansökan tillståndatt enbart kommerav en om

sådana förhållandenatt avgörande för kvalitet ochär säkerhet.avse som

Definitioner och avgränsning verksamhet tillståndomfattasav som av
All privat heldygnsverksamhet yrkesmässigt tillhandahåller vård, be-som
handling, omvårdnad och tillsyn för barn, ungdomar och skall havuxna
tillstånd för bedrivas. Detta innebär de institutioner, iatt dag hematt ärsom
för vård eller boende de särskilda boendeformerna enligt §20 andrasamt
stycket och bostäder med särskild service enligt 2 § tredje stycket i den
nuvarande lagen skall ha tillstånd för få bedrivas i privat regi.att
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Utöver de nämnda heldygnsverksamheterna föreslår också tillstånds-
plikt sådanaför hem tillhandahåller korttidsvård. kanDet bl.a. gällasom
växelvård för avlasta anhörigvårdare eller rehabilitering elleratt ut-en
slussning efter sjukhusvistelse. För denna hem för korttidsvårdtypen av
föreslår vi begreppet hem för viss heldygnsvård. Bland dessa ingårannan
dock inte hem för vård i livets slutskede, s.k. hospicevård.

Tillståndsplikt föreslås gälla för alla särskilda boendeformer i privat regi
den enskilde betalar hela eller delar den vård och omvårdnadoavsett om av

och den enskilde har hyreskontrakt eller inte. Omoavsett egetsom ges om
enskildeden sin bostad tillsynenkan dock endast omfatta själva vården.äger

Vi har också föreslagit dagvård i privat regi för äldre och funktions-att
hindrade med omfattande vårdbehov skall tillståndspliktig.vara

Även för båtprojekt,s.k. där ungdomar med social problematik bor om-
påbord båt och där boendet förenas med behandling samtidigten som en

med båten företas, krävs tillstånd.resa
Lägerverksamhet för funktionshindrade barn och ungdomar omfattas inte
bestämmelserna tillstånd och tillsyn. Däremot krävs tillstånd för s.k.av om

korttidshem för funktionshindrade barn och ungdomar, vård,som ger om-
vårdnad och tillsyn.

detNär gäller bestämmelserna tillstånd för privat barnomsorg harom
inte funnit skäl föreslå någon ändring i dagens regler. Viatt attanser
länsstyrelsen skall tillståndsgivande myndighet för såväl privat barnom-vara

för all privat verksamhet inom socialtjänsten.sorg som annan
Länsstyrelsens beslut tillstånd får överklagas till länsrätten.om

Entreprenadverksamhet

Som framgått har kommunen kvar sitt för den verksamhetovan ansvar som
avtal överlämnas till Detta har förtydligatsett entreprenör.genom en ansvar

kompletterande bestämmelser i kommunallagen. Enligt dessagenom ges
kommunen lagstöd för tillförsäkra sig möjligheter kontrollera ochatt att
följa entreprenadverksamhet.upp

Kommunens gäller dock inte den dagliga ledningen arbetet. Föransvar av
detta Vi har bl.a. denna bakgrundentreprenören. övervägtmotsvarar
frågan tillståndsgivning tillsynoch entreprenadverksamhet. Vi före-om av
slår här undantas från krav på tillståndentreprenöreratt attmen anser
entreprenadverksamhet bör stå under tillsyn i likhet med bådestatens
kommunalt bedriven verksamhet tillståndspliktigoch verksamhet.

vårdHem för och boende

Enligt vår mening det angeläget tydligt tillståndspliktigär avgränsaatt
institutionsvård från familjehemsvård. Dagens definition vadav som avses
med hem för vård eller boende har vi dock funnit mindre lämplig förett att
klargöra denna skillnad.
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ifamiljehemsvård och HVBmellanVi föreslår i stället avgränsningenatt
grunden föroch kriterierutgår från de specifika känneteckenstället ärsom

institutionsvård.familjehemsvård respektivegoden
placerade barnutifrån visst antalvår mening olämpligtenligtDet är ettatt

Medeller HVB.familjehemhem skallavgöra ettettett enanses varaom
omvandlas till HVB.familjehem tvingassådan avgränsning kan vissa att

Goda familjehemutveckling inte önskvärd.vår mening sådanEnligt är en
sin verksamhet de kravfå möjlighet fortsättabör sådana utanatt somsom

institutionsvård.bör ställas påanser
familjehem-tilltänktautredning detVarje måste därför i sinkommun om

kvalifikationer handharställning till hemmetlämplighet att tatamets om
bedömningenlänsstyrelsendet aktuella barnet. När över etttar avom
gälla de kravför bli HVB skallfamiljehems kvalifikationer att ett som

tidigare erfarenhet ochlämplig utbildning,föreslår i fråga bl.a.nedan om
personlig lämplighet.vitsordad

vård eller boende. Dettahem förSlutligen några ord begreppetom
varit oklartdetför kritik. Bl.a. harhar i olika sammanhangbegrepp utsatts

ivård och behandlingockså omfattar denbegreppet öppnasom gesom
ocksåfamiljehemsvården har redanAvgränsningenformer. nämntsmot som

varit oklar.
skälVi finner därför inteinarbetat begrepp.HVB-begreppet väl attär ett

innebär be-föreslår förtydligandedetta. Däremot attöverge ett som
eller bytsheldygnsinstitutioner. innebärför Det att utgreppet reserveras
boende räknasför vård ochvård och boende. Som hemoch hem förmot -

underoch ungdomarheldygnsverksamheter för barninte Invandrarverkets
asyltiden.

Tillståndsprövning

tillståndsgivandefortsättningsvis skallVi föreslår länsstyrelsen ävenatt vara
beviljasverksamhettillstånd för privatmyndighet. Som tidigare fårnämnts

kvalitet säkerhet.på god ochuppfyller kravenendast verksamhetenom
kvalitetgodsärskild betydelse förfunnit några faktorerVi har är avsom

heldygnsverksamheter.och säkerhet i
förestårutbildning för denpå lämpliggäller i första hand kravDet som

till fallmåste från falllämplig utbildningvården. Vad med avgörassom avses
innehåll.inriktning ochberoende på verksamhetensbl.a.

på och kunskapframhållits bristen kompetensSom tidigare är ett gene-
högskoleutbildning börpå lämpligsocialtjänsten.rellt problem inom Krav

tillståndspliktigaförestår dendenenligt vår mening gälla fördärför som
förestår tillståndspliktigdenheldygnsvården. bör också gälla förDetta som

dagvård privat barnomsorg.samt
liknandeerfarenhetockså tidigarekrav på utbildning krävsUtöver av

nyutbildadpersonlig lämplighet. heltvitsordad Enverksamhet samt person
förestå privatuppgifteninte anförtrosbör konsekvens härav att ensom

för vilken tillstånd krävs.verksamhet,
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både denFör skall förestå värden och för bakom detsom personerna
privata rättssubjektet bör också s.k. vandelprövning. Detta förut-göras en

kan identifierasätter bakom aktiebolag. Om detatt t.ex. ettman personerna
visar sig dessa har skatteskulder, konkurser i tiden eller haratt stora nära
dömts för ekonomisk eller brottslighet eller gjort sig skyldig tillannan
allvarligt fel i yrkesutövningen bör huvudregeln tillstånd för privatattvara
verksamhet inom socialtjänsten inte ges.

Slutligen bör enligt vår mening finnas administrativ kompetens i den
privata verksamheten. Skälet härtill de krav vi bör ställas påär som anser
uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkringsarbete i den privata verksam-
heten.

finnsDet enligt vår mening också andra viktiga aspekter påverkarsom
kvaliteten och säkerheten i vården, bl.a. ändamålsenliga lokaler och ut-
rustning. Vid tillståndsprövningen bör därför också lokalernas ändamålsen-
lighet granskas.

Vi också tillstånd för privat verksamhet får förenas med särskildaattanser
villkor betydelse för kvalitet och säkerhet.är Exempel härpå kansom av

viss personal skall finnas nattetid eller krav på viss säkerhetsut-attvara
rustning i de lokaler där funktionshindrade barn och ungdomar eller vuxna
kommer få omvårdnad och tillsyn.att

Tillsyn

Som vi inledningsvis framhållit bör tyngdpunkten i kontroll privatstatens av
verksamhet ligga på fortlöpande och effektiv tillsyn. Detta nödvändigtären
för den enskilde skall rättssäkerhet och god kvalitet i den vårdatt garanteras

privata vårdgivare.som ges av
Vi föreslår därför länsstyrelsens tillsyn omfattar såväl den tillstånds-att

pliktiga privata verksamheten entreprenadverksamheten. Tillsynen börsom
omfatta icke tillståndspliktig privat verksamhet från vilken kommunenäven

upphandlar tjänster för fullgöra skyldigheter enligt den lagenatt utan attnya
entreprenadavtal föreligger.ett

Länsstyrelsen inspektera verksamheten delrätt deatt samt tages av
handlingar och inhämta de upplysningar krävs för fullgöra tillsynen.attsom

Om det sker betydande förändringar i tillståndspliktig verksamhet skall
länsstyrelsen omedelbart underrättas härom. Det kan exempelvis gälla byte

föreståndare, försättande i konkurs eller tillståndspliktig verksamhetnärav
övergår till entreprenadverksamhet eller verksamhet upphör.att

Länsstyrelsens tillsynsbesök viktigt medel för kunna få bildutgör ett att en
kvalitet och säkerhet i socialtjänstens olika verksamheter. När det gällerav

tillsynen i den privata verksamheten bör enligt vår mening tillsynsbesöken
kombineras med enkäter och krav på avlämna årsredovisningar elleratt
liknande. Sådana underlag behövs för bedöma behovet ytterligareatt av
eller fördjupade tillsynsinsatser.

Tillsyn på förekommen anledning. bl.a. på grund enskildas klagomål,av
skall ske i förhållande till den för verksamheten. När det gällersom ansvarar
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ifunnit denna bör skehar vii entreprenadverksamhetsådan tillsyn att
Även förkommunenstillförhållande entreprenören. entrepre-ansvarom

i kommunallagenbestämmelserförtydligatsnadverksamhet har genom nya
ledningen arbetet.dagligaför dendet harär entreprenören ansvaret avsom

Sanktioner

sker iden statliga tillsynenframhålla betydelsenlnledningvis vill vi attav
tilltillsynsverksamhet syftarvården.den förestår Alldialog med ytterstsom

verksamheten. Därförförbättraenskilde och utveckla ochden attatt gagna
stimu-på sådant denfrån tillsynen skekunskapsåterföringenbör sätt attett

till-därför endastSanktioner börtill förbättringar i verksamheten.lerar
påinte kunnat åstadkommasgripas rättelse sätt.annatnär

privat vårdgivareföreläggafår länsstyrelsenEnligt gällande regler ennu
möjlig-verksamheten. Dennauppdagas itill missförhållandenrättaatt som

enligt vår mening bestå.het skall
vite. Syftetfår kombineras medemellertid föreläggandeVi föreslår att ett

föreläggande.tyngd ihärmed vid behov lägga störreär ettatt
sällan.verksamhet användsförbjuda privatLänsstyrelsens möjlighet att

inne-missförhållanden,allvarligaföreligger ofta akuta ochså skerNär som
liv och hälsa.bär fara för vårdtagares

möjlighetfortsättningsvis skall haVi föreslår länsstyrelsen även attatt
missförhållan-endastfår tillgripasförbjuda olämplig verksamhet. Detta om

vite,med ellerföreläggande,bristerna inte tilldena eller rättats utantrots
allvarlig karaktärsåmissförhållandena eller bristernaeller är att ettavom

vårdtagares livtill de enskildaavvaktas med hänsynföreläggande inte kan
och hälsa.

verk-verkan förbjuda fortsattmed omedelbarLänsstyrelsens beslut att
skallprövning. Länsrättenunderställas länsrättenssamhet skall omgående

i ärendet.inom två veckor fatta beslut
inteeller bristernaockså, missförhållandenaLänsstyrelsen får ome-om

väcka talanliv hos länsrättenenskildas och hälsa,delbart hotar attom
besluti detta fall fattaskallförbjuda verksamhet. Länsrättenfortsatt även

tvåinom veckor.

anmälningsskyldighetSocialtjänstens

brister i privatmissförhållanden ellerfår kännedomOm socialtjänsten om
socialtjänsten anmälaskalllänsstyrelsens tillsynverksamhet står undersom

till länsstyrelsen.detta

LSSvissa bestämmelser iBehov översyn avav
privat verksamhetsärskilda regler förvårt förslag tillSom konsekvensen av

verksamhetför privatregler gällerföreslår vi deöversyn görsatt av somen
privat verksam-till regler förhärtill vårt förslagenligt LSS. Skälet är att nya

Somoch LSS:s regler.skillnader mellan SoL:skommer medförahet att
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exempel härpå kan bestämmelsernämnas kommunens tillsynsskyldighetom
privat verksamhetöver och regler sanktioner.om

Kapitel I3. Statens tillsyn, uppföljning och utvärdering
Statens uppgifter

Den nuvarande lagens karaktär ramlag inneburithar entydiga ochattav
operationella mål för olika verksamheter saknats i lagen. Detta har inte
sällan medfört oklarheter i relationen mellan och kommunerna. Frå-staten

med vilken tillsynsmyndigheternarätt kan rikta kritik korn-gan om mot en
har ofta diskuterats. Från olika håll har efterlysts precisering i denmun en

lagen såväl kommunernas skyldigheter tillsynsmyndigheternasnya av som
mandat och uppgifter.

Vi den ordning gäller i dag skall bestå. Statenatt skall ianser ävensom
fortsättningen tillsyn följautöva och utvärdera den verksamhet,samt upp

kommunerna med stöd socialtjänstlagen skyldig bedriva.är Dessasom attav
uppgifter fullgörs på nationell nivå Socialstyrelsen inomoch länetav av
länsstyrelsen. Både Socialstyrelsen och länsstyrelserna har inspekte-rätt att

verksamheter få de upplysningar och del de handlingarsamt attra ta av som
behövs för tillsynen.

Statens tillsyn, uppföljning och utvärdering gäller också i avseende på de
uppgifter åvilar socialtjänsten med stöd författning. Dettasom av annan
gäller framför allt uppgifterna inom familjerättens område.

Socialstyrelsens uppgifter

Socialstyrelsen skall i sin verksamhet lägga tyngdpunkten vid följaatt upp
och utvärdera socialtjänstens verksamhet. dennaI uppgift ingår också att ta
fram statistik inom socialtjänsten.

Under år har Socialstyrelsens roll alltmer inriktats på samla insenare att
fakta analysera verksamheter. Den normativasamt att rollen har ned.tonats

ändradeDen inriktningen innebär också uppföljning och utvärderingatt av
måluppfyllelse alltmer får prägel kritiskt granskande utifrån flera olikaav
perspektiv. Enligt vår mening bör denna inriktning bestå.

SocialstyrelsensI uppgifter ingår också återföra den kunskap och deatt
erfarenheter, erhålls uppföljning och utvärdering.som genom

Den officiella statistiken inom socialtjänstens område

Fr.o.m. den 1 juli 1994 Socialstyrelsen beställaransvarigär för den officiella
statistiken inom socialtjänstens område.

denI proposition, låg till grund för 1992:889lagen den officiellasom om
statistiken uttalades den ordning i dag gäller med bestämmelseratt som om
uppgiftsskyldighet i skilda lagar ändamålsenlig ochär bör därför bestå. För
bl.a. socialtjänstens del handlar det inte sällan integritetskänslig in-om
formation kräver särskilda överväganden. Detta talar för dessasom att
frågor hand inom respektive sakområdetas och uppgifter just för deattom
statistiska ändamålen inte regleras i lag.annan
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åläg-reglerredovisats,vi,föreslårhäravkonsekvensSom somovansom
avidentifieradelämnavärdgivarnaprivataoch desocialtjänsten attger

social-inomstatistikenofficielladenförSocialstyrelsenmängduppgifter till
uppgifterindividrelateradeocksåskyldighet gällerområde. Sådantjänstens

ändamål.statistiskaangelägnabehövs försom

uppgifterLänsstyrelsernas
utvärderinguppföljning ochtillsyn,skallSom tidigare nämnts staten genom

socialtjänsten.vidareutvecklalagtillämpningen dennafölja samtav
social-tillsynvidtyngdpunktensitt arbete läggaskall iLänsstyrelserna av

ochrättssäkerhetkontrolltillsynMedverksamhet.tjänstens statens avavses
ialltidskallTillsyn görasi verksamheter.ochindividärendenlaglighet i

också be-innehållerbestämmelser. Lagenmål ochförhållande till lagens
kvalitetenkontrollomfattartillsynenkvalitet varför ävenstämmelser avom

verksamheten.i
instansdet finnsbetydelseenskilde detden attFör är stor somenav

i in-Tillsynsarbetetberättigade.klagomålenopartiskt kan ärpröva om
påindikatorerochverksamheterolikaockså kunskapdividärenden omger

verksamhetstillsyn.behovet av
fortsättningsvislänsstyrelsernaangeläget ävendärförVi det attvaraanser

individ-länsstyrelsernaklagomål. För ärenskildasutredaförhar attansvar
ochlagentillämparpå kommunernaindikator hurbetydelsefulltillsynen en

verksamheter.i olikapå kvaliteten
ökadviktenstryka undersärskiltsammanhangi dettaVi vill dock av

verksamhetstill-fördjupadochförstärktverksamhetstillsyn. Ensatsning på
vidareutvecklatillsyftar bl.a.kunskapsåterföringmed attkombineradsyn

ocksådärigenomochverksamheternakvalitet ilagenlighet ochoch förbättra
klagomål.enskildasreducera

möjligtså långtmeningenligt vårbörverksamhetstillsynLänsstyrelsernas
ansvarigaochpolitikerbådekommunföreträdare,medi dialoggenomföras

förtroendeingerutvecklastillsynsmetodik börsådantjänstemän. En som
förtydligasvid tillsynmandatLänsstyrelsernassamtidigt respekt.och genom

få deverksamheterinspektera samt attvårt förslag rätten upp-attom
tillsynen.förkrävshandlingardel deochlysningar ta somav

framgårbeslutformellttillalltid ledabörIndividtillsynen ett omvarav
berättigat.klagomålet varit

Övriga länsstyrelsernauppgifter för

biträdalänsstyrelsernauppgift förfortsättningsvis attbörDet även vara en
länsstyrelser-ingå iocksåbörverksamhet. Detråd i derasmedkommunerna

handlarsällanallmänheten. Interåd tillochuppgifter informeraatt genas
förinstansvägledninginformation och rätt ettenskildadet att omom ge
frågorrådgörafåmöjlighetenskildaellerhjälpbehov attaktuellt att omge

Rådgivning ochsocialtjänsten.inombemötandeochtillgänglighetrörsom
individtillsyn.länsstyrelsernassamband medinformation har näraett



SAMMANFATTNING 63SOU 1994:139

Däremot inte det bör uppgift för länsstyrelsernaattanser attvara en
främja samverkan inom socialtjänstens område. vårtI förslag till lag slårny
vi fast kommunernas skyldighet samverka vid fullgörande uppgifteratt av
enligt denna lag.

Slutligen det vår mening länsstyrelsernasär roll sakkunniga åtatt som
förvaltningsdomstolarna bör ned till förmån för tillsynsarbetet. Läns-tonas
styrelsernas roll sakkunniga bör endast komma ifråga i ärendensom av
principiell eller komplicerad natur.

ÖvrigaKapitel 14. bestämmelser

lagens sistaI kapitel övriga bestämmelser återfinns bestämmelsertreom
behandlats i vårt delbetänkande.som

Den första bestämmelsen reglerar överflyttning ärende tillettav en annan
kommun. Den andra bestämmelsen förtydligar vistelsekommunens ansvar

enskild vistas i familjehem,när institution eller särskild boendeform ien en
kommun.en annan

tredjeDen bestämmelsen reglerar kostnadsansvaret mellan socialtjänsten
och huvudman socialtjänsten tagit på signär kostnadsansvaretten annan

bort åvila den andra huvudmannen. De motiven för dessanärmaresom
bestämmelser har redovisats ovan.

För övrigt föreslår de möjligheter enligt nuvarande lagatt gällersom
överklagande beslut till länsrätten skall bestå. När det gäller möjlig-om av

heten utdöma bötesstraff utökas denna möjlighet tillatt följd vidgadeav
krav på tillstånd bedriva privat verksamhet vidgadeoch möjligheteratt att
förbjuda verksamhet i privat regi. Vi också den i dag gällandeattanser
bestämmelsen medger förbud innehav berusningsmedel, injek-som av av
tionssprutor och kanyler skall bestå.

Vidare föreslås regler de gällande vad socialtjänsten isamma som nu avser
krig.

Ekonomiska konsekvenser våra förslagav
Innan redovisar de ekonomiska konsekvenserna våra förslag vill heltav
kort något förutsättningarnanämna ekonomiska konsekvensbe-göraattom
skrivningar i samband med förändringar i lagstiftning socialtjänst-en av
lagens karaktär.

Vårt förslag till socialtjänstlag innebär lagens karaktär målin-attny av
riktad ramlag består. Detta innebär kommunerna fortsättningsvisatt även
lämnas betydande för själva ambitionsnivåer,ett organi-utrymme avgöraatt
sation och metoder för de insatser lämnas med stöd lagen. Desom av
åligganden direkt regleras lagen till bistånd.är rättensom mer av

Eftersom styrning socialtjänsten i huvudsak skerstatens av genom an-
givna mål måste kostnadsuppskattningarna framför allt utgå från de för-
ändringar vi föreslår på denna nivå. En konsekvens detta vidär attsom av
kostnadsberäkningen utgå från frågan ändrade bestämmelser skallom ses

ambitionshöjning. En konsekvens svårigheten vilkaär attsom en vetaannan
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medgerfrihet lagenför deninominsatser kommunerna somramensom --
i sitt arbete.använda sigkommer att av

mångfacetterad verk-så bred ochsvårighetenDärtill kommer attav en
delarförändringar i andrastarktpåverkassocialtjänstensamhet avavsom
i rimligbefolkningsutvecklingen, kanförändringar,Vissasamhället. t.ex.

nedgång iekonomiskkraftigförändringar,Andragrad förutses. t.ex. en
isvårtdärförprognosticeras. Detenkeltsamhällsekonomin, inte är attkan

uppkommenellerberäknadutsträckningvilkenbedöma imånga fall en
lagändring ellerkonsekvensdirektkostnadsökning kan omav ensom enses

förändringar i lagen.uppståttkostnadsökningdenna även utan
enligtredovisatbestämmelser ärförändradeförslag till ochDe somnya

åliggan-konkretiseringarpreciseringar ochutsträckningivår mening stor av
gällande lag.finns enligtredanden som

för kom-merkostnaderinnebärakunnabedömsenskilda förslagDet som
tillavlastningochstödsocialtjänsten börvårt förslagär att gemunerna

funk-människor medäldre ellerlångvarigt sjuka,vårdarnärstående som
generellutformadbestämmelsenföreslagnationshinder. ärDen som en

social-breddningändåformuleringen kanbestämmelse, avenses sommen
kommunernaviktigtdockansvarsområde. Dettjänstens attär att notera

anhöriga.avlastning tillochför stödkostnaderi dagsläget harredan
socialtjänstensdelhurstatistikinte finns någondetEftersom över stor av

möjligtdet inteanhörigstödutgår i form äri dagens läge attavsomresurser
konsekventbli vidmerkostnaden skullesig huruttala stor en merom

anhöriga.stödjasatsning på att
kostnader.emellertid inte barahandlaranhörigstödutökatEtt nyaom

förlivskvalitetförbättradi forminte barafinns också plusposter,Det av en
be-ekonomiska Deockså i störstaanhöriga och vårdade, termer.utan

vårdasför denmöjliggöranhörigstödetsannolikt iliggersparingarna att som
intetid. Detunder längreboende ärianhörig bo kvar egetettatt enav en

kostna-uteblivnabesparingar ellervilkadirekt beräknamöjligt att snarare-
leder till.der detta-

eventuellapåstorlekenmöjligtfunnit detsåledes inteVi har att angevara
dettaBl.a.anhörigstöd.utökatförkommunernamerkostnader för ett av

kostnaderochomfattningbör kartläggaSocialstyrelsenviskäl att avanser
Omanhöriga.stödet tillhar förredan i daginsatser kommunernaför de som
be-tillämpning deuppföljning kommunernasdet vid nyaavaven senare

kostna-fått ökadesig kommunernaanhörigstöd visarstämmelserna attom
förfinansieringsprincipen kompenserasmedi enlighetbör kommunernader

detta.
vissa kost-leda tillockså kunnabedömsförslagvåra andraEn del av

mindrefalli dessasig dockDetför kommunerna.nadsökningar rör om
eventuella merkost-så småsigfalldet i dessakostnader. Vi röratt omanser

omprioriteringarochrationaliseringartäckasde bör kunnanader att genom
verksamheten.den totalainom förramen

kostnadsminskningar.tillledabedöms kunnaförslagfinns ocksåDet som
sådaninsatser. Entidigavårt förslaghärpå kanSom exempel nämnas om
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innebära min-tyngdpunktsförskjutning i socialtjänstens verksamheter bör
insatser ikostnader för omfattande och kostsammaskade ettmer mer

skede.senare
leda till viss kostnadsminskning social-förslag börEtt ärannat attsom

tillsynsansvar den privata verk-tjänsten inte längre har lagreglerat förett
kostnadsminskningarligger i kommunen. Vissa för kommuner-samhet som

också följa vårt förslag all tillståndsgivning för privat verksam-bör attavna
föreslås uppgift för länsstyrelserna.het inklusive barnomsorg vara en





tillFörslag
Socialtjänstlag

föreskrivs följande.Härigenom

Mål, uppgifter1 kap. ochansvar

socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund1§ Samhällets
jämlikhet i levnads-främja människornas ekonomiska och sociala trygghet,

villkor och aktiva deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten till människans för sinskall under hänsynstagande ansvar

situation på frigöra enskildasoch andras sociala inriktas och utveckla ochatt
gruppers egna resurser.

skall på respekt för människornas självbestämman-Verksamheten bygga
derätt och integritet.

åtgärder barn skall barnets bästa i främstaNär rör sättas rummet.

2§ Varje kommun inom sitt område för de uppgifter enligt dennasvarar
lag skall fullgöras socialtjänsten.som av

områdesnivå3 § Socialtjänsten skall på samhällsnivå, och påsamtgrupp-
individnivå främja goda levnadsförhållanden och goda livsmiljöer i kommu-

Socialtjänsten skall därvid verka för attnen.
utbildning,den enskilde får arbete, bostad och

förhållanden,barn och ungdom under och godaväxer tryggaupp
äldre människor får möjlighet leva och bo självständigt och ha aktivatt en
och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra,
människor fysiska, psykiska eller andra skäl betydandemötersom av
svårigheter i sin livsföring får möjlighet delta i samhällets gemenskapatt
och leva andra,att som
människor missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallandesom
medel kommer ifrån sitt beroende,
människor medel till sitt uppehälle möjlighet klara sinsaknar attsom ges
försörjning.
Socialtjänsten bör stöd och avlastning underlätta för närståendegenom

vårdar långvarigt sjuka, människor med funktionshinder.äldre ellersom

4§ Till socialtjänstens uppgifter hör att
sig förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,välgöra
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idelta kommunens planering,
S bedriva och områdesinriktat socialt arbete,grupp-

omvårdnad vård,för upplysningar, råd och stöd, service, och be-svara
handling, ekonomisk hjälp och bistånd till familjer och enskildaannat

behöver det.som

i5 § Kommunen har det för de vistas kommunenyttersta ansvaret att som
får det stöd och den hjälp de behöver.som

ingen i vilar på andraDetta innebär inskränkning detansvar ansvar som
huvudmän.

innebär i förhållande till ansvarigKommunens yttersta ansvar annan
huvudman tillfälligt den enskilde kanskyldighet det stödatten somge
behöva i avvaktan på den andra huvudmannens insatser.

1994:137I fråga den omfattas lagen mottagande avom som av om
asylsökande m.fl. finns särskilda i den lagen.bestämmelser

6 § I 14 kap. meddelas föreskrifter om
möjligheter från till kommunflytta ärende kommunatt ett en en annan
1 §,

där deni vissa fall för placeringskommun eller den kommunansvar
2 §,enskilde folkbokfördär

möjligheter huvudmanför kommun föra talanatt mot annan omen
återbetalning 3 §.

7§ Ledningen socialtjänsten eller flera nämnder. Förutövas enav av en
sådan nämnd gäller föreskrivet nämnder i kommunallagenvad ärsom om
1991:900.

§ det finnas personal8 För utförande socialtjänstens uppgifter skall medav
lämplig utbildning och erfarenhet.

skol-Särskilda bestämmelser personal inom förskoleverksamhet ochom
barnsomsorg finns i 4 kap. 3 § andra stycket.

9 § Vad i författning Socialnämnd gäller i förekomman-sägssom annan om
de fall den eller de inämnder 7som avses

fullgöra kommu-10 § En kommun får sluta avtal med någon attannan om
fåruppgifter inom socialtjänsten. Genom sådant avtal kommun,ettnens en

för effektivt utnyttja sina tillhandahålla tjänster åtatt resurser, en annan
kommun.

får inte stöd dennaUppgifter innefattar myndighetsutövning med avsom
bestämmelse till bolag, förening, samfällighet,överlämnas ett en en en
stiftelse eller enskild individ.en

åt fårpris kommun får för tjänster kommunDet ta ut annansom en en
inte understiga har för tillhandahållade kostnader kommunen attsom
tjänsterna.
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vård eller boende be-får insatser för11§ Avtal enligt lO§ även avse
inte medlem kommunen.träffande är avperson som

socialtjänstenbestämmelser för2 kap. Allmänna

kvalitet.skall god1 § Socialtjänstens insatser vara av

målinriktat och planmässigtskall bedrivasSocialtjänstens verksamhet2 §
fortlöpandedetta ingår bedriva ochföljas och utvärderas. I attsamt upp

systematiskt kvalitetssäkringsarbete.

tidiga in-i sitt arbete särskilt beakta behovet3§ Socialtjänsten skall av
satser.

skall utformas och genomförasSocialtjänstens insatser för den enskilde4 §
tillsammans med honom.

möjlighet uttrycka sinskall barnet beredasåtgärd barnNär rör attetten
tillbetydelse i förhållande dessi åsikt skall tillmätasåsikt saken. Barnets

ålder och mognad.

organisationersamverka med andra samhällsorgan,§ Socialtjänsten skall5
uppgifter åvilar socialtjänsten.enskilda för fullgöra deoch att som

organi-samhällsorgan ochSocialtjänsten skall informera allmänheten,6 §
sin verksamhet.sationer om

socialt arbete.Socialtjänsten bör stödja frivilligt7§

1986:223 myndig-finns bestämmelserförvaltningslagen8§ I 4-5 §§ om
serviceskyldighet.heternas

områdesnivåpå samhälls- och3 kap. Insatser samt grupp-
socialtjänstens uppgifterföreskrivs det hör till1 § 1 kap. 4 § 1I göraattatt

levnadsförhållandena i kommunen.sig väl förtrogen med

behovtill kommunfullmäktige2 § Socialtjänsten skall rapportera av sam-
bristereller avhjälpa sociala problem ellerordnade insatser för förebyggaatt

livsmiljön.i
kommunfullmäktige de be-Socialtjänsten skall årligen till rapportera

förhållandena i kommunen.förändringar inträffat i de socialatydande som

härvid tillförai kommunens planering och3§ Socialtjänsten skall delta
förför åtgärder vidtassociala förhållanden verkakunskap attsamt attom

tillgängliga för alla.livsmiljöerskapa och bevara goda ärsom

fysisk miljö ellerförändringOm kommunalt beslut4§ störreett om av
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verksamhet kan medföra betydande konsekvenser för den socialaantas
miljön eller enskildas levnadsförhållanden skall beslutet föregås analysav en

dess sociala konsekvenser. Socialtjänsten skall för dennaattav ansvara
konsekvensanalys kommer till stånd.

5§ Socialtjänsten skall bedriva uppsökande verksamhet bland barn och
ungdomar, riskerar utvecklas och andraatt ogynnsamt,som grupper som
behöver samhällets särskilda stöd. Den uppsökande verksamheten skall
syfta till förebygga och avhjälpa sociala problem och ohälsa.att

6§ Socialtjänsten skall på och områdesnivå vidta åtgärder för attgrupp-
främja social utveckling. Arbetet skall särskilt inriktas på atten gynnsam
förebygga och avhjälpa drogmissbruk, ohälsa och social isolering.

4 kap. Barnomsorg

1 § För barn bosatta i Sverige och stadigvarande vistas iärsom som
kommunen skall bedrivas förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

Förskoleverksamheten barn inte uppnåtthar skolpliktig ålder.avser som
Skolbarnsomsorgen barn till och med tolv års ålder inskrivnaäravser som

i grundskolan eller någon motsvarande skolform enligt skollagen
1985:1100.

2 § Förskoleverksamheten bedrivs i form förskola, organiserasav som som
daghem eller deltidsgrupp, i form familjedaghem ioch form kom-av av
pletterande öppen förskola.förskoleverksamhet

Skolbarnsomsorgen bedrivs i form fritidshem, integrerad skolbarnsom-av
eller familjedaghem. För barn mellan tio och tolv år kan skolbarnsom-sorg

bedrivas i form fritidsverksamhet. Skolbarnsomsorgenäven öppensorgen av
skall barn för vistelse den del dagen då barnet inte vistas i skolanta emot av
och under lov.

3§ Förskoleverksamhetens uppgift pedagogisk verksamhetär att genom
erbjuda barn fostran och omvårdnad. Skolbarnsomsorgens uppgift är att
komplettera skolan erbjuda meningsfull fritidbarn och stöd isamt en
utvecklingen.

För bedrivande förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall detav
finnas sådanpersonal med utbildning eller erfarenhet barnens behovatt av

och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Barngruppernaomsorg en
skall ha lämplig sammansättning och storlek. Lokalerna skall ända-en vara
målsenliga.

Verksamheten utgåskall från varje barns behov. fysiska,Barn som av
psykiska eller andra skäl behöver särskilt i sin utvecklingstöd skall denges

deras speciella behov kräver.omsorg som

4§ Varje kommun för barn inom dess område erbjuds för-attsvarar
skoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Verksamheterna ocksåkan anord-

enskilda.nas av
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Om vårdas påbarn sjukhus eller i någon institution, skallett annan
huvudmannen för institutionen sörja för barnet får tillfälle delta iatt att
verksamhet den erbjuds i förskola, fritidshem ellermotsvararsom som
integrerad skolbarnsomsorg.

5 § Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall tillhandahållas i den
omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller
studier eller barnets behov.eget

Förskoleverksamhet skall tillhandahållas för barn har år.fyllt Förettsom
barn inte har fyllt år skall förskola tillhandahållas barnetettsom om om-
fattas 9av

6§ När vårdnadshavaren har anmält behov plats inom förskoleverk-av
samheten, eller skolbarnsomsorgen, skall kommunen erbjuda plats utan
oskäligt dröjsmål.

Kommunen kan fullgöra sin skyldighet enligt 5 § också att utangenom
oskäligt dröjsmål hänvisa tillbarnet motsvarande plats i enskilden en
förskola, enskilt fritidshem eller enskild integrerad skolbarnsomsorg.ett

Kommunen skall skälig hänsyn till vårdnadshavarens önskemålta om
omsorgsform den erbjuder plats inom förskoleverksamheten eller skol-när
barnsomsorgen enligt första eller andra stycket.

§7 Plats inom förskoleverksamheten eller skolbarnsomsorgen skall erbju-
das så barnets hem eller skola möjligt med beaktandenära vadeget som av

krävs för effektivt utnyttja lokaler och andra Skälig hänsynattsom resurser.
skall också till vårdnadshavarens önskemål.tas

8 § Barn skall anvisas plats i förskola från och med höstterminen det år då
de år.fyller Förskolan skall omfatta minst 525 timmar året.sex om

Kan förskola på grund barnets restider eller andra skäl inte bedrivasav av
i den omfattning i första fårstycket, kommunen dela för-som anges upp
skolan på två år. Barn berörs sådan uppdelning skall anvisas plats isom av
förskolan från och med höstterminen det år då barnet fyller fem år. Sådan
förskola skall omfatta sammanlagt minst 700 timmar.

9 § Barn fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sinsom av
utveckling skall anvisas plats i förskola, fritidshem integreradeller skol-
barnsomsorg, inte barnets behov sådant stöd tillgodoses på någotom av

sätt.annat
Socialtjänsten skall uppsökande verksamhet påreda vilka barntagenom

behöver anvisas plats enligt första stycket.som

10 § Socialtjänsten skall verka för barn i 8 och 9 §§ utnyttjaratt som avses
den anvisade platsen och informera föräldrarna verksamheten och syftetom
med denna.

11 § Enskilda förskolor, enskilda fritidshem och enskild integrerad skol-
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med stöd andra stycket,barnsomsorg skall, på de villkor uppställssom av
den kommun där verk-efter ansökan tilldelas medel för verksamheten av

belopp intesamheten bedrivs. varje barn skall kommunen lämnaFör ett som
oskäligt avviker från kostnad barn i motsvarande verksam-kommunens per

året verk-in den 1 september innanhet. Ansökan skall ha kommit senast
samheten skall börja, inte kommunen medger annat.om

bidragetfår ställa villkor förKommunen upp som
överstiger denavgifterna enskilda verksamheten inte oskäligtför denatt

motsvarande verksamhet ochavgift kommunen förtar utsom
lämplig barnden driver verksamheten i mån plats tar emotatt som av

hänvisas enligt 6 § andra stycket.kommunensom av
enskildi har tagits iOm barn inte hör hemma kommunen emotett ensom

stycket, har kommunenverksamhet har tilldelats medel enligt förstasom
från barnetstill ersättning sina kostnader för barnomsorgen hem-förrätt

verksamheti sin motsvarandekommun. Detsamma gäller kommunnär en
ihar tagit barn inte hör hemma kommunen.emot ett som

vilka barnförsäkringskassan lämna uppgift12§ Kommunen skall till om
förskoleverksamheten.mellan och år har plats inomett tre som

till försäkrings-13 § Enskilda får bidrag kommun skallförskolor som av en
inomoch år har platskassan lämna uppgift vilka barn mellan ett tre somom

verksamheten.

individnivåpå5 kap. Insatser

Stöd och service, m.m.
Färdtjänst

påtillhandahålla färdtjänst för människor1§ Socialtjänsten skall som
inteeller liknande orsakgrund sjukdom, åldrande, funktionshinder annanav

kollektiva färdmedel.kan förflytta sig på hand eller användaegen

Hemtjänst
människor på2§ Socialtjänsten skall tillhandahålla hemtjänst för som

funktionshinder eller liknande orsakgrund sjukdom, åldrande, annanav
livsföringen.behöver sådan hjälp i den dagliga

Dagverksamheter
§ tillhandahålla dagverksamheter för människor3 Socialtjänsten skall som

liknande orsakpå grund sjukdom, åldrande, funktionshinder eller annanav
behöver sådant i dagliga livsföringen.stöd den

Särskilda boendeformer
för männi-4§ Socialtjänsten tillhandahålla särskilda boendeformerskall

lik-funktionshinder ellerskor på grund sjukdom, åldrande, annansom av
dagliga livsföringen.nande orsak behöver tillsyn, omvårdnad och vård i den
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Samarbetssamtal
Socialtjänsten5 § skall sörja för föräldrar kan erbjudas samtal underatt

sakkunnig ledning i syfte nå enighet i frågor rörande vårdnad ochatt
umgänge.

Särskilt behov stöd och hjälpav
6§ Socialtjänsten i sinskall barn och ungdom tillgodose detomsorg om
särskilda behov stöd och hjälp kan föreligga sedan målettav som om
vårdnad eller har avgjorts domstol.umgänge av en

Familjerådgivning
7§ Socialtjänsten skall sörja för familjerådgivning kan erbjudas dematt

begär det.som

Personligt stöd
Socialtjänsten8§ skall sörja för personligt tillhandahållasstöd kanatt

människor eller tillbegär samtycker det.som
För barn inte har fyllt 15 år får personligt stöd i form kontakt-som av

endast barnets vårdnadshavare begär eller samtycker tillutsesperson om
det. barnet fyllt år får kontaktpersonHar 15 endast barnet självtutses om

tillbegär eller samtycker det.

Sysselsättning
9§ Socialtjänsten skall sörja för människor fysiska, psykiskaatt som av
eller andra skäl betydande svårigheter i sin livsföring kan erbjudasmöter
meningsfull sysselsättning.

Vård och behandling utanför hemmet

10§ Varje kommun för det finns tillgång till familjehem ochattansvarar
vårdhem för och boende för enskilda och familjer behöver vårdas ellersom

utanförbo det hemmet.egna

11 § Socialtjänsten sörja för den vårdasskall behöver eller bo iatt ettsom
hem i familjehemdet eller i hem för vård ochänannat emot ett etttasegna

boende.

12§ Socialtjänsten individuellskall plan för vård beredsupprätta en som
enskilda familjeroch utanför det hemmet.egna

Socialtjänsten13 § för den dess försorg har tagitsattansvarar som genom
i hem det får god vård. Vården bör utformas såänemot ett annat attegna

främjar enskildes samhörighet anhörigaden den med de och kontakt med
hemmiljön. För vård underåriga i familjehem finns ytterligare bestämmel-av

i 14ser

14§ Socialtjänsten till underåriga vårdskall medverka bereds iatt som
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i övrigt levnadsför-familjehem får god vård och fostran och gynnsamma
utbildningfår lämplighållanden. Socialtjänsten skall verka för deäven att

underårige kan behövasärskilda stödinsatser denför desamt svara som
vistelsen i familjehemmet.under

råd, och hjälpSocialtjänsten aktivt erbjuda föräldrarna stödskall annan
underårige ochupprätthålla kontakt med dende behöver för godatt ensom

familjehemmet.
behövs för underlättaSocialtjänsten vidta de åtgärderskall att ensom

för denunderårige och föräldrarna elleråterförening mellan den att trygga
underåriges utanför det hemmet.uppväxt egna

på fort-personliga besök och15§ Socialtjänsten skall sättannatgenom
dessaförhållandena i hemmen ochlöpande hålla sig väl förtrogen med ge

behövligt stöd.

bedrivas ivård och boende skallVård i familjehem och hem för16§
socialtjänsten.samråd med

sjätte månadminst gång17 § Socialtjänsten skall överväga omen var
vården fortfarande behövs.

regeringen meddelarmyndighet bestämmer18 § Regeringen eller den som
vård och boende.i familjehem och i hem förytterligare föreskrifter vårdom

socialtjänsten i den kommuni §§19 § Med socialtjänsten 13-17 somavses
enligtärendet flyttats till kommunplaceringen. Ombeslutat annanenom

socialtjänsten i den kommunen.i kap. 1 §bestämmelserna 14 avses

1990:52 särskildamedi 12 § lagen20 § Behovet sådana hem som avsesav
1988:870 vård22 och 23 §§ lagenbestämmelser vård samt omungaom av

institutions-Statensvissa skall tillgodosesmissbrukare i fall staten.avav
Styrelsen leder ochförvaltningsmyndighet för dessa hem.styrelse centralär

tillsyn verksamheten vid hemmen.har över
uppdra åtdet avtaldet finns särskilda skäl förStaten kan ettgenomom

i förstadriva heminrätta ochlandsting eller kommun att avsessomen
stycket.

får avgift deni första stycketvård i sådant hemFör tas utett avavsessom
placeringen.kommun begärtsom

fråga vård i hem16 §§ gäller iBestämmelserna i och 18 även som avsesom
i denna paragraf.

biståndtill6 kap. Rätten

sin försörjningtill bistånd socialtjänsten för1§ enskilde harDen rätt av
annat bistånd,försörjningsstöd övrigt hans behovsin livsföring ioch om

påinte kan tillgodoses sätt.annat
levnadsnivå.biståndet tillförsäkras skäligenskilde skallDen engenom
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Biståndet skall utformas så det stärker hans leva själv-att att ettresurser
ständigt liv.

Närmare föreskrifter försörjningsstöd meddelas i 2 och 3 §§ ochom om
bistånd i 4annat

Socialtjänsten får försörjningsstöd med högre belopp följerutge än som av
1-3 §§.

2 § Försörjningsstöd lämnas för kostnader för
livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och
hygien dagstidning, telefon, TV-licens liknande,ochsamt
boende, hushållsel, lokala barnomsorg, hemtjänst, hemförsäkring,resor,
läkarvård, akut tandvård, glasögon, medlemskap i fackförening och ar-
betslöshetskassa.

3 § Försörjningsstöd enligt 2 § 1 beräknas år i det basbeloppprocentper av
enligt 1 kap. 6§ 1962:381andra stycket lagen allmän försäkringsom om

har fastställts för året och förutgör
ensamstående 100,
sammanboende 85,
barn 0-3 år 50,
barn 4-10 år 60,
hemmavarande skolungdom 11-20 år 70.
Om särskilda skäl föreligger beräknas belopp enligt första stycket till

skälig nivå.annan
Försörjningsstöd enligt 2§ 2 beräknas till belopp motsvarande den en-

skildes kostnader för utgiftsposterna. Om särskilda skäl föreligger får dock
stödet minskas med skäligt belopp.

4 § Med biståndannat avses
hemtjänst,
färdtjänst,
boende i särskilda fall,
barnomsorg i 4 kap. 9§ första stycket eller i andra särskildasom avses
fall,
personligt stöd,
vård och behandling inte hälso- och sjukvård enligt hälso- ochärsom

1982:763,sjukvårdslagen
ekonomiskt bistånd till andra ändamål i 1-6 och 2än som anges
Den enskildes ekonomiska förhållanden får beaktas endast vid prövning
biståndav som

med stöd första stycket ellerutges av
förtur till plats inom barnomsorg ekonomiska skäl.avser av

Socialtjänsten får bistånd för vård och behandling denvägra utge som
enskilde påbörjat eller genomfört innan avgjortnämnden ärendet.



76 FÖRSLAG SOCIALTJÄNSTLAG SOU 1994:139TILL

underårigatill förSärskilda regler skydd7 kap.

utvecklingenföljauppmärksamhetmed särskild1§ Socialtjänsten skall
utveckling.tillvisat teckenungdom harhos barn och ogynnsamensom

ochsörja för barnmed hemmeni samarbeteSocialtjänsten skall attnära
deskydd och stödfår detutvecklasungdom riskerar ogynnsamtatt somsom

vård ochmotiverar det,till den bästaoch, hänsynenbehöver ungesom
hemmet.fostran utanför det egna

social-kan innebäranågotfår kännedom2§ Var och attsomomen som
detta tillbör anmälaunderårigs skyddingripa tilltjänsten behöver en

socialtjänsten.

andraungdombarn ochverksamhet berör3§ Myndigheter samtvars
skyldigasocialtjänstensjukvården ochmyndigheter inom hälso- och är att

sin verksamhetde ianmälatill ansvarig nämnd hos kommunengenast om
ingripasocialtjänsten behövernågot kan innebärafår kännedom attom som
sådanaanställda hosgäller demtill underårigs skydd. Detta äräven somen

myndigheter.
yrkes-också demstycket gällerAnmälningsskyldighet enligt första ärsom

ungdom ellerbarn ochprivat verksamhet berörverksamma inom annansom
socialtjänstenssjukvården eller påochprivat verksamhet inom hälso- om-

råde.
familjerådgivning gällerkommunalverksamma inomFör dem ärsom

fåri sin verksamhetendast deförsta stycketanmälningsplikt enligt om
misshandlas i hem-sexuellt ellerunderårig utnyttjaskännedom attom en

met.
i 3 § lagenbestämmelsernaBarnombudsmannen gällerOm anmälan från

1993:335 Barnombudsman.om

i 3 §yrkesverksammaochMyndigheter, befattningshavare4 § angessom
nämnd hos kommunentill ansvarigskyldigaförsta och andra styckena är att
utredning under-förbetydelselämna alla uppgifter kan enavsom vara av

årigs behov skydd.av
också,uppgifterskyldig lämnaenligt första stycket ärDen är utanattsom

skyldigrättegångsbalken,andra stycketbestämmelsen i 36 kap. 5 §hinder av
vittne.motsvarande uppgifterlämnaatt som

bestämmelserna iverksamhet informeraSocialtjänsten skall i sin5§ om
2-4 §§.

på får§§ elleranmälan enligt 2-3§ Om socialtjänsten sätt6 annatgenom
ingripa tillsocialtjänsten behövernågot kan innebärakännedom attsomom

utredning.omedelbart inledasocialtjänstenunderårigs skydd, skall enen
in-bedömningen behovetsocialtjänsten, förVid utredningen får avav

Övrigt de kontaktersakkunniga ikonsulterahembesök, tagöra samtsatser,
onödigt förinte någonbedrivas såbehövs. Utredningen skall utsättsattsom
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skall inte omfattande vadskada eller olägenhet. Den än ärgöras sommer
omständigheterna i ärendet.betingat av

inombedrivas skyndsamt och slutfördUtredningen skall tresenastvara
får socialtjänsten besluta förlängamånader. Finns det särskilda skäl att

utredningen för viss tid.

enligtSocialtjänsten skyldig slutföra utredning 6§ och fatta§7 är att en
underårige vistelsekommun. Vadbeslut i ärendet den byteräven sagtsnuom

samtycker tilldock inte den vistelsekommunengäller överatt taom nya
utredningen ärendet.av

underårig får inte socialtjänstens beslut vård eller med-8§ En utan om
vård fostran i hem integivande för stadigvarande och etttas emot som
någon har vårdnadentillhör någon föräldrar ellerhans annan som omav

honom.
vård eller lämna medgivandeSocialtjänsten får inte besluta ett utan attom

i övrigtförutsättningarna för god vård och fostran och uppväxt-gynnsamma
i utredda.förhållanden hemmet är

socialtjänstens prövning enligt 8 § andra stycket gäller hem i9 § Om ett en
socialtjänsten informera och samråda med den andrakommun, skallannan

innan den fattar sitt beslut.kommunen

Är på initiativfråga underårig i hem10 § det etttas emot avom en som
medgivande enligt 8 § första stycket socialtjänsten i denenskild lämnas av

kommun där hemmet beläget.är

Är utländskt barn i syfte adoptera det,11 § det fråga att ta emot ett attom
inhämtas innan barnet lämnar sittmedgivande enligt 8 § första stycketskall

socialtjänsten i de blivande adoptivför-hemland. Medgivandet lämnas av
inte tagits ihemkommun och upphör gälla barnet haräldrarnas att emotom

medgivandet lämnades.inom år från dethemmet ett
i fråga medgivande i förstasocialtjänsten beslutarInnan en om som avses

förmedlingssätt sökandenstycket, skall socialtjänsten detpröva om som
tillförlitligt Socialtjänsten skall ianvända sig eller dennakommer äratt av

internationella adoptions-fråga inhämta yttrande från Statens nämnd för
NIA, inte uppenbart obehövligt. Visar prövningen detfrågor det är attom

förmedlingssättet inte tillförlitligt, skall socialtjänstenbefaraskan äratt
medgivande socialtjänstensitt medgivande. beslut skallIvägra ett om ange

förmedlingssätt medgivandet gäller.för vilket

det, får socialtjänsten förbjuda eller be-12§ barns bästa kräverNär ett
sitt inom kommunen, imöjligheterna för har hemgränsa attperson, somen

inte tillfälligandras underåriga barn för vistelse ochsitt hem äremotta som
medgivande i 8inte omfattas bestämmelserna omsom av

får inte bedrivaeller sammanslutningar verksam-13§ Enskilda personer
underåriga till hem i 8syftar till förmedlahet att som avsessom
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Om för auktoriserade sammanslutningar i vissa fall lämna förmed-rätt att
lingshjälp 1979:552finns bestämmelser i lagen internationellm.m. om
adoptionshjälp.

14§ Om socialtjänsten får någon åtgärd ifrågabehöver vidtasveta att om
vårdnad eller förmynderskap för underårig, skall socialtjänsten göraen
framställning eller ansökan det hos den domstol till vilken målet ellerom
ärendet hör. Detsamma gäller socialtjänsten i förekommande fall be-om
dömer underårig i målsägandebiträde.behoväratt en av

I 6 kap. 7 och 8 §§ 9 § andra och tredje styckena föräldrabalken finnssamt
bestämmelser överflyttning vårdnad till särskilt förordnad förmynda-om av
re.

Om socialtjänsten finner god eller förvaltare enligt föräldrabalkenatt man
bör förordnas för någon, skall socialtjänsten anmäla det till Överförmynda-

Anmälan till Överförmyndaren skall också socialtjänstengörasren. om
finner någon inte längre bör ha förvaltare.att

15 § Bestämmelser vård 1990:52i vissa fall finns i lagen medom av unga
särskilda bestämmelser vårdom av unga.

8 Avgifterkap. m.m.
1§ Stöd- och hjälpinsatser behandlingskaraktär medför inte kostnads-av

för den enskilde vårdtagaren. får dock,Kommunen beträffandeutomansvar
underårig, ersättning för uppehållet påden grund missbrukta ut av som av

alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel får vård eller be-av
handling i hem för vård och boende eller i familjehem. Regeringenett ett
bemyndigas meddela föreskrifter den högsta ersättning får förtas utom som
varje dag. andra stöd-För och hjälpinsatser får kommu-än angettssom nu

skälig ersättning.ta utnen
Om underårig socialtjänstens försorg får vård i hem änett annaten genom

det föräldrarna skyldiga i skälig utsträckning idelta kommunensär attegna,
kostnader enligt grunder regeringen föreskriver. Socialtjänsten får isom
sådant fall uppbära underhållsbidrag den underårige.som avser

Bestämmelserna i första stycket gäller inte i fråga tjänst för vilkenom
avgift har bestämts enligt 2

2§ För plats i kommunen anordnad förskola, fritidshem, integreradav
skolbarnsomsorg, familjedaghem, färdtjänst, familjerådgivning, hjälp i hem-

service och omvårdnad, sådant boende i 5 kap. 4§ ellermet, som avses
liknande social tjänst får socialtjänsten skäliga avgifter enligtta utannan

grunder kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstigasom
kommunens självkostnader.

sådanaFör platser i förskolan i 4 kap. 8 och 9 §§ får avgift tas utsom avses
endast i den mån verksamheten överstiger 15 timmar i veckan eller 525
timmar året.om

Avgifter för hjälp i servicehemmet, och omvårdnad boende får inte,samt
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tredje stycket sjuk-tillsammans med avgifter i 26§ hälso- ochsom avses
1982:763, så enskilde inte förbe-vårdslagen uppgå till belopp denstort att

hålls tillräckliga medel för sina personliga behov.

Socialtjänsten får återkräva ekonomiskt bistånd den enskilde har3 § som
erhållit biståndet har lämnatsenligt 6 kap. endast om

förmån ersättning,förskott på ellersom en
till den indragen i arbetskonflikt, ellerärsom
till på grund förhållanden han inte kunnat rådaden översom av som

sina inkomster tillgångar.hindrats från förfoga ochöveratt
i 6 fårekonomisk hjälp lämnats i fall kap.Har änannat som avses

återbe-socialtjänsten återkräva hjälpen, den har under villkorgettsom om
talning.

uppgifter underlåtenhet4§ Om någon oriktiga eller attgenomgenom
bistånduppgifter eller på förorsakat ekonomiskt utgåttlämna sättannat att

obehörigen belopp får socialtjänsten besluta återbe-eller med för högt att
talning skall ske vad för mycket utbetalats.av som

obehörigenOm någon i fall i första stycket eller medänannat som avses
för belopp uppburit ekonomiskt bistånd och han skäligen bort insehögt

får socialtjänsten också besluta återbetalning skall ske vaddetta, att av som
för mycket utbetalats.

ersättning enskild inte§ Vill socialtjänsten föra talan betalar5 om som en
godvilligt för kostnad kommunen har haft enligt 1 § första eller andrasom

eller för ekonomiskt bistånd i 3-4 §§, skall talan väckasstycket som avses
inom år från det kommunens kostnad uppkom. Talanhos länsrätten tre

vid i det län där den enskilde bosatt.väcks länsrätten är
ersättning får inte bifallas, den ersättningsskyldigeTalan attom om genom

återbetala del denna kan bli stånd klara sinkostnaden eller antas atten av ur
försörjning eller sin dagliga livsföring i Övrigt eller synnerliga skälannars

bifall till ersättningsanspråket.talar mot

6§ Socialtjänsten får helt eller delvis efterge den ersättningsskyldighet
i § andra styckena och 4 §§.1 första och 3samtsom avses

9 kap. Delegering, m.m.
kapitel nämnd enligt kap.1§ Med nämnd i detta 1 7avses

får2 § Uppdrag besluta på nämndens endastvägnaratt ges
åt utskott i ärenden ankommer på nämnden enligtett som

§§ kap. § denna lag,5 kap. 17 7 kap. 8 och 9 8 4samt
§ tredjeoch 6 §§, 11 § första och andra styckena, 13 14 stycket, 21, 22,4

1990:5226, och §§ med särskilda bestämmelser vård24, 27 43 lagen om
av unga,

1988:870 i vissaoch 13 §§ lagen vård missbrukare fall,11 om av
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1947:5295 § lagen barnbidrag,allmännaom
1964:1439§ lagen bidragsförskott,om

1994:55314 § lagen vårdnadsbidrag.om

3 § får gäller föräldrabal-Uppdrag besluta på nämndens detvägnar näratt
ken endast uppgifter i följande lagrumavse som anges

1 kap. §4 föräldrabalken,
2 kap. 4-6, 8 och 9 §§ föräldrabalken,
3 kap. 6 och 8 §§ föräldrabalken,
6 kap. § föräldrabalken beträffande beslut utredare i mål och19 att utse

vårdnadärenden eller umgänge,om
kap. 11 och §§ föräldrabalken,7 14

11 kap. 16§ andra stycket föräldrabalken.
Delegering får till det gäller befogenhetdock endast ske utskott närett

enligt påbörja utredning eller2 kap. 9 § föräldrabalken besluta inte attatt att
lägga ned påbörjad utredning enligt kap. 7§ föräldrabalken7 attsamten
godkänna åtagande engångsbelopp.avtal innefattar att utgesom

talan i mål4§ Nämnden skall själv eller ombud föra kommunensgenom
och ärenden enligt denna lag eller författning ankommer påsom annan
nämnden.

5§ Nämnden fullmäktige, andra nämnderskall hos kommunstyrelsen, än
i myndigheter de framställningar1 kap. 7 § och hos andra görasom avses

nämnden finner påkallade.som

från6 § Nämnden får inhämta yttranden och upplysningar kommunstyrel-
beredningarandra nämnder i kap. 7§ och från och1änsen, som avses

tjänstemän i den kommunen, det behövs för nämndens verksam-näregna
het.

7 § Om i vissa fall fatta beslut i nämndens ställe finns bestämmelserrätt att
1990:52i lagen med särskilda bestämmelser vård och lagenom av unga

1988:870 vård missbrukare i vissa fall.om av

10 Handläggningkap. ärendenav
1 § Socialtjänsten utredningskall dröjsmål inleda vadutan av som genom
ansökan eller på har kommit till socialtjänstens kännedom ochsättannat

kan föranleda någon åtgärd socialtjänsten.som av
Om utredning vårdhar inletts enligt första stycket och ärendet avser av

missbrukare skall socialtjänsten slutföra utredningen och fatta beslut i ären-
det, den enskilde vistelsekommun. Vad gäller dockbyteräven sagtsom nu
inte den vistelsekommunen samtycker till utredningenövertaattom nya av
ärendet.

kap. 6I 7 och 7 §§ finns särskilda bestämmelser utredning beträffandeom
underårig.
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tjänstframställning från enskild social skall handläggas2 § En en om en
enskildebistånd enligt 6 kap. inte den sigansökan motsätteren om omsom

handläggning socialtjänsten bifaller framställningen påsådan eller annan
grund.

inte handläggning framställningFöreskrifterna i första stycket avser av om
turordningssystem.placering i barnomsorgskö eller kommunaltannat

kommit vid utredning har betydelse för3 § Vad har fram och ettsomsom
ärendes avgörande skall tillvaratas på betryggande sätt.ett

såHandlingar enskildas personliga förhållanden skall förvarasrör attsom
obehörig inte får tillgång till dem.den ärsom

journalanteckningarenskilde bör hållas underrättad de och4§ Den om
anteckningar förs honom.andra som om

iSocialtjänsten skall tillämpa bestämmelserna 13§ förvaltningslagen5§
1986:223 remiss i ärenden.allaom

myndighetsutövning någon§ ärenden hos socialtjänsten6 I motsom avser
enskild skall socialtjänsten tillämpa följande bestämmelser i förvaltnings-

1986:223, nämligenlagen
sig muntligen,14 § första stycket meddelarättparts attom en

få uppgifter,16 och §§ del17 rättparts attom en av
§ motivering beslut,20 om av

skrivfel och liknande.26 § rättelseom av
i förvaltningslagen gäller inteBestämmelserna 16 och 17 §§ dock upp-

i igifter någon sökande ärende plats förskola ellerrör ett omsom annan
fritidshem, sådant boende i 5 kap. 4§ eller någonettom som avses om

liknande social tjänst.annan
i första stycket gäller också det fråga ansökanVad sägs när ärsom om en

eller yttrande till myndighet i mål eller ärende rörettett en annan som
myndighetsutövning enskild hos denna.mot

enligt i 6 § skall tillfälle sig enligt7§ Den vad sägs att yttrasom som ges
1986:223förvaltningslagen få inför17 § har företräde nämndrätt att som

i kap. inte särskilda skäl föranleder1 7 annat.avses om
tillfälle sig skall underrättas sin fåDen rättatt yttra attsom ges om

företräde inför nämnden.

fyllt 15 år har själva föra sin talan i mål och8§ Barn har rätt attsom
ärenden enligt denna lag.

Socialtjänsten de allmänna försäkringskassorna eller9§ har rätt att av
uppgifter ekonomisk hjälp tillarbetslöshetskassorna få har lämnatssomom

enskilda, har hos socialtjänsten. Socialtjänsten har vidareärenden rättsom
i ekonomisk hjälpfå uppgifter lämnats till kommunen ärendenatt omsom
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enligt 1992:1068lagen introduktionsersättning för flyktingar vissaochom
andra utlänningar.

10§ I mål och ärenden enligt denna lag myndighetsutövningsom avser
enskild får delgivning inte ske med tillämpning 12 eller 15 § delgiv-mot av

1970:428.ningslagen

11 kap. Register m.m.
1 § sådanaI personregister hos socialtjänsten sammanställning-utgörsom

uppgifter får inte in uppgifter ömtåliga personliga förhållanden.tasar av om
hindrarDetta inte idet personregister in uppgifter åtgärderatt ett tas om

har beslutats inom socialtjänsten och innebär myndighetsutövningsom som
och den bestämmelse på vilken beslut sådan åtgärd grundas.ett om en

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelarsom
ytterligare föreskrifter registren.om

2§ Anteckningar och andra uppgifter i personakt tillhör social-en som
tjänstens personregister skall gallras fem år efter det sista anteckningen
gjordes i akten. Gallring skall dock inte ske så länge uppgifter om samma

inte har gallrats socialtjänsten enligt andra stycket.person av
Uppgifter i personregister i 1 § första stycket skall gallras fem årsom avses

efter det de förhållanden uppgiften har upphört.att som avser
Gallringen skall avslutad kalenderåret efter det gallrings-senast attvara

skyldigheten inträdde.

3§ frågaI personregister förs hjälpmed automatisk databe-om som av
handling finns bestämmelser i 1973:289.datalagen

4§ Följande handlingar får inte gallras med stöd bestämmelserna i 2 §av
första stycket.

Handlingar kommit in eller i samband med utredningupprättatssom om
faderskap.
Handlingar kommit in eller i samband med utredningupprättatssom om
adoption.
Handlingar kommit in eller i samband med under-upprättats attsom en
årig har placerats eller tagits i för vårdhem och boende, iemot ett ett
familjehem eller i enskilt hem inte tillhör någon hansett annat som av
förädrar eller någon har vårdnaden honom.annan som om

Handlingar skall vidare undantas från gallring enligt bestämmelserna i 2 §
hänsyn till forskningens behov i representativt urval kommuner ochettav av

i övriga kommuner beträffande representativt urvalett av personer.

§5 Socialtjänsten och den bedriver sådan privat verksamhetsom som
i 12 kap. 3§ skall, enligt vad regeringen föreskriver,närmareavses ur

personregister lämna uppgifter till Socialstyrelsen för angelägna statistis-ut
ka ändamål.
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Socialtjänsten bedriver sådan privat6§ och den verksamhetsom som
i 12 kap. 3 § skall, enligt vad regeringen föreskriver, lämnanärmareavses

statistiska uppgifter till Socialstyrelsen för officiell statistik enligt lagen
1992:889 den officiella statistiken.om

Socialtjänsten uppgifter personregister till statliga7§ skall lämna ut ur
myndigheter, detta begärs för forskningsändamål och det kan skenär utan
risk för den enskilde eller någon honom närstående lideratt men.

Socialtjänsten skall på myndighet till denna lämna8 § begäran av en annan
uppgifter utgiven ekonomisk hjälp, syftet undvika felaktigaär attom om
utbetalningar från det allmänna eller felaktig taxering.en

1980:100sekretesslagen framgår socialtjänsten9 § Av 1 kap. 5 § att utan
polisanmäla hindrar socialtjänstenshinder sekretess kan brott verk-somav

samhet. gäller enligt 14 kap. 2§ femte stycket lag be-Detsamma samma
vissa riktar sig underåriga. stycke följerträffande brott Avmotsom samma

angårockså sekretess inte hindrar uppgift, misstanke brottattatt som om
för vilket inte föreskrivet lindrigare straff fängelse i två år, lämnas tillär än

åklagarmyndighet, polismyndighet eller myndighet har atten annan som
ingripa brottet.mot

Från socialtjänsten hinderskall sekretess lämnasutan av
någonuppgift huruvida vistas i hem för vård och boende,ettom om

uppgiften för särskilt fall begärs domstol, åklagarmyndighet, polis-av en
myndighet, kronofogdemyndighet skattemyndighet,eller
uppgift för prövning ärendestuderande behövs ettom en som omav
avskiljande fråndenne högskoleutbildning.av

12 Särskilda privatkap. bestämmelser verksamhetom

1 § Länsstyrelsens beslut tillstånd krävs för yrkesmässigt bedriven pri-om
verksamhet i formvat av

hem för vård och boende,
särskilda boendeformer,

viss heldygnsvård,hem för annan
dagvård för funktionshindrade eller äldre med vårdbehov,stora
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

på tillstånd enligt första stycket inteKrav gäller för verksamhet som
kommunen avtal enligt 1 kap. 10§ överlämnat till privatett ettgenom
rättssubjekt utföra.att

2 § Tillstånd får beviljas endast verksamheten uppfyller påkraven godom
kvalitet och säkerhet.

Tillstånd får förenas med villkor betydelse för säkerhet och kvalitet iav
verksamheten.



84 FÖRSLAG SOCIALTJÄNSTLAG SOU 1994:139TILL

3§ tillsynUnder länsstyrelsen stårav
verksamhet för vilken krav på tillstånd gäller enligt
1
verksamhet kommunen avtal enligtettsom genom
l kap. 10§ överlämnat till privat rättssubjekt utföra,ett att

privat verksamhet under l och 2 från vilken kommu-änannan som anges
upphandlar tjänster för fullgöra skyldigheter enligt denna lag.attnen

4§ Länsstyrelsen har inspektera verksamhet står under dessrätt att som
tillsyn enligt § får3 och inhämta de upplysningar behövs tillsynen.försom

5§ Om socialtjänsten får kännedom missförhållanden brister iellerom
privat verksamhet står under länsstyrelsens tillsyn socialtjänstenskallsom
underrätta länsstyrelsen detta.om

6§ Om det i tillståndspliktig verksamhet sker förändringar inte ärsom
obetydliga skall länsstyrelsen omedelbart underrättas härom.

7§ För privat verksamhet står under länsstyrelsens tillsyn enligt 3 §som
gäller följande bestämmelser i denna lag, nämligen

övergripande1 kap. socialtjänsten,1 § mål för
krav2 kap. kvalitet,1 § på
krav2 kap. 2§ bedriva målinriktatverksamheten och planmässigtatt

m.m.,
den2 kap. § medinflytande.4 enskildes

8§ Om privat verksamhet står under länsstyrelsens tillsyn enligt 3 §som
inte uppfyller kraven på god kvalitet enligt 2 kap. l § eller de bestämmelser

i övrigt gäller för verksamheten enligt denna lag, skall länsstyrelsensom
förelägga den ansvarige för verksamheten inom föreskriven avhjälpatidatt
missförhållandena eller bristerna. Föreläggandet kan kombineras vite.med

Om missförhållandena eller bristerna allvarliga och inte åtgärdas efterär
beslut enligt första stycket eller effekterna föreläggande inte kanettom av
avvaktas med hänsyn till vårdtagares liv och hälsa får länsstyrelsen med
omedelbar verkan förbjuda fortsatt verksamhet.

Om utdömande vite beslutar länsrätten.av

9 § Om länsstyrelsen har meddelat beslut enligt 8 § andra stycket skallett
den inom vecka underställa beslutet länsrättens prövning. Länsrättenen
skall inom två veckor besluta förbudet skall bestå.om

10§ Länsstyrelsen får hos länsrätten väcka talan förbud bedrivaattom
privat verksamhet står under dess tillsyn enligt 3 Länsrätten skallsom
inom två veckor efter det talan väckts meddela beslut i ärendet.att

11 § Länsstyrelsens beslut tillstånd enligt 1 § eller föreläggande enligtom
får8 § överklagas hos länsrätten.
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bedriven privatinom yrkesmässigteller har varit verksam12 § Den ärsom
röjafår inte obehörigen vadinsatser enligt denna lagverksamhet som avser

förhållanden.därvid erfarit enskildas personligaharhan om

bestämmelser i kap.privat finns 413 § För barnomsorg
anmälnings- respektivefinns bestämmelserkap. 3 och 4 §§I 7 upp-om

verksamhet.yrkesverksam inom privatgiftsskyldighet för den ärsom

utvärderingStatens tillsyn, uppföljning och13 kap.

utvärdering följa tillämp-tillsyn, uppföljning och1§ Staten skall genom
socialtjänsten.bidra till vidareutveckla Dessaningen denna lag samt attav

nivå Socialstyrelsen och inom länetfullgörs på nationelluppgifter avav
länsstyrelsen.

följavidi sitt arbete lägga tyngdpunkten2§ Socialstyrelsen skall att upp
uppgift ingår ocksåsocialtjänstens verksamhet. dennautvärdera Ioch att

verksamhetsstatistik inom socialtjänsten.och publiceraproducera
skall Socialstyrelsen utfärdaför socialtjänstens verksamhetTill ledning

allmänna råd.

social-tyngdpunkten vid tillsyni sitt arbete lägga§ Länsstyrelsen skall3 av
tjänstens verksamhet.

råd tillockså informera ochuppgifter hörTill länsstyrelsernas4§ att ge
medsocialtjänsten biträda kommunernai frågorallmänheten rör samtsom

deras verksamhet.råd i

inspektera socialtjänstenlänsstyrelserna harSocialstyrelsen och5 § rätt att
behövs fördel de handlingarfå de upplysningar och tasamt att somav

tillsynen.

enligtockså de uppgifterBestämmelserna i 1-5 §§ gäller för6 § som annan
ieller nämnd 1socialtjänstlagen åvilar socialnämndförfattning än som avses

itillämpningen bestämmelsernaskall vidverksamhetkap. 7 Denna av
socialtjänst.kapiteldetta anses som

Övriga bestämmelser14 kap.

beträffandenågon åtgärdvård eller1§ ärendeEtt enannansom avser
kommunenflyttas till kommun,enskild kan över annan omenperson

samtycker till det.
Överflyttning berörsockså beslut länsrätten, denkan ske efter om somav

medtill andra kommunen och detstarkast anknytning denärendet harav
hjälpbehovet fram-enskildes önskemål och varaktighetentill denhänsyn av

socialtjänsten iFramställning överflyttningstår lämpligt. görsom avsom
tilluppkommit och infrågan överflyttning harden kommun där gesom

belägen.i det län där denna kommunlänsrätten är
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Uppgifter behövs för kommun skall kunna ärendeatt överta ettsom en
får lämnas hinder sekretess gäller enligt 7 kap. 4 § sekretessla-ut utan attav

1980:100.gen

2 § Om någon efter beslut socialtjänsten i kommun vistas iav en en annan
kommun i familjehem, hem för vård och boende eller sådan boendeform

i 5 kap. 4§ har socialtjänsten i den kommun beslutatsom avses som om
vistelsen för det bistånd enligt 6 kap. och de individuellt be-ansvaret
hovsprövade sociala tjänster i 5 kap. 3 och 8 §§ densom anges som
enskilde kan behöva.

Socialtjänsten i den kommun där den enskilde folkbokförd harär samma
enligt första stycket för bistånd och sociala tjänsteransvar som

under kriminalvård i anstalt,
under vård på sjukhus eller i sjukvårdsinrättning på initiativannan av

kommun,änannan
aktualiserats inför avslutningen vård enligt 1 ellersom av

3 § Om kommun till följd föreskrifterna i 1 kap. 5 § har påtagit sigen av en
kostnad kommunen huvudman kommun bortänattsom anser en annan
bestrida enligt sitt får kommunen hos den huvudmannen begära attansvar,
det utgivna beloppet helt eller delvis återbetalas. Kommer kommunen och
den andra huvudmannen inte återbetalning fåröverens sagtsom som nu
kommunen hos länsrätten i det län inom vilket kommunen belägen föraär
talan det âterkrav ifråga. Länsrätten kan därvid, den finnerärom som om
det skäligt, fördela kostnaderna mellan kommunen och den andre huvud-

med hänsyn till hjälpbehovets karaktär och övriga omständighetermannen
betydelse för kostnadsansvaret.av

En fordran i första stycket preskriberas år efter tillkomsten.tresom avses
I övrigt gäller preskriptionslagen 1981:130 i fråga sådana fordringar.om

4 § Socialtjänstens beslut får överklagas hos länsrätten, socialtjänstenom
har meddelat beslut i fråga om

bistånd enligt 6 kap.,
medgivande enligt kap.7 8 § första stycket,
förbud enligt 7 kap. 12
återbetalningsskyldighet enligt kap.8 4
eftergift enligt 8 kap. 6
Beslut i fråga bistånd till får inte överklagas enligt förstaom annan

stycket.
Beslut i frågor i första stycket gäller omedelbart. En länsrättsom avses

eller kammarrätt får dock förordna dess beslut skall verkställas förstatt
sedan det har vunnit laga kraft.

§5 Till böter döms den som
åsidosätter bestämmelserna i 7 kap. 8§ första stycket eller 13§ första
stycket, inte gärningen i sistnämnda fall belagd med istraff lagenärom
1979:552 internationell adoptionshjälp,om
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överträder förbud har meddelats med stöd kap.7 12som av
tillstånd driver tillståndspliktig verksamhet i 12 kap. 1utan som avses

i strid förbud har meddelats enligt 12 kap. 8§ fortsättermot ett som
verksamheten.
Allmänt åtal får väckas endast efter medgivande socialtjänsten, länssty-av

relsen eller Socialstyrelsen.

mån6 § I den huvudmannen för hem för vård och boende, drivsett som av
landsting eller kommun, beslutar det, får vårdde bereds där inte innehasom
alkohol eller andra berusningsmedel. Detsamma gäller i fråga injektions-om

eller kanyler, kan användas för insprutning i människokroppen.sprutor som
sådanOm egendom påträffas hos intagen någoneller annanstansen en

inom hemmet det finns känd till den, får den omhändertas.ägareutan att
förestår låtaDen hemmet skall förstöra eller försälja egendomen enligtsom

bestämmelserna beslagtagen egendom i 2 § första1 stycket lagenom
1958:205 förverkande alkoholhaltiga drycker Beloppom av m.m. som
erhålls vid försäljning tillfaller staten.

Regeringen får7 § meddela särskilda föreskrifter socialtjänsten enligtom
denna lag, riket kommer i krig eller krigsfara eller det råder sådanaom om
utomordentliga förhållanden föranledda krig eller krigsfaraärsom av av

riket befunnit sigharsom

1970:88Lagen träder i kraft den 1 juli 1996, då stadgan enskildaom
vårdhem 1980:620och socialtjänstlagen skall upphöra gälla.att
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1 Socialtjänstkommitténs uppdrag
och arbete

1.1 Kommitténs direktiv

Regeringen beslutade den juni13 1991 tillkalla parlamentarisk kom-att en
Över-mitté med uppgift allmän socialtjänstlagen.göra översynatt en av

skall bl.a. innefatta utvärdering socialtjänstlagens tillämpningsynen en av
och syftar till tydligare och klargöra socialtjänstens uppgifteravgränsaatt
och ansvarsområden.

direktiven dir. 1991:50I uttalas särskilt det kommer tillsynsättatt som
uttryck i socialtjänstlagens målformuleringar skall ligga fast. Portalpara-
grafens inledande bestämmelser socialtjänstens uppgift främja män-attom
niskornas ekonomiska och sociala jämlikhettrygghet, i levnadsvillkor och
aktiva deltagande i samhällslivet bildar därmed utgångspunkt för kommit-
téns arbete.

Direktiven bifogas bilagai sin helhet 1.
Kommitténs arbete skall enligt direktiven inriktas följande huvudom-mot

råden.

Socialtjänstlagens regler till bistånd, det ochrätten yttersta ansvaretom
vistelsebegreppet.
Överklagande beslut inom socialtjänsten.av.
Kommunernas socialbidragsnormer.

.
Socialtjänstens framtida inriktning och organisation..
Tillsyn, uppföljning och utvärdering..

uppdraget ingårI också hur bestämmelserna anmälnings-övervägaatt om
skyldighet 1980:620/SoLi 71 § socialtjänstlagen bör utformade samtvara

förbereda kommande socionomutbildningen.att översynen av
Punkterna 1-3 har tidigare behandlats kommittén i betänkandetovan av

till bistånd inom SOURätten socialtjänsten 1993:30. I betänkandet före-
slås vissa förtydliganden ifråga kommunens och gräns-ytterstaom ansvar

Ävendragningen andra huvudmän. ansvarsfördelningen mellan kom-mot
behandlas. Vidare lämnas förslag till preciseringar tillrättenmunerna av

bistånd i 6§ SOL. Kommittén föreslår bl.a. miniminivå för ekonomiskten
bistånd till försörjningen. Andra frågor behandlas i betänkandet gällersom

enskildesden möjligheter överklaga beslut i förvaltningsdomstolarna.att
Förslagen har remissbehandlats och bereds för närvarande inom rege-

ringskansliet.
Punkten 4 socialtjänstens framtida inriktning och organisation bl.a.rör- -

avvägningen mellan strukturinriktat, allmänt inriktat och individuellt in-
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iFrågan på vilket socialtjänsten kan och bör medverkariktat arbete. sättom
folkhälsoperspektiv.enligt direktiven beaktassamhällsplaneringen bör ettur

social-och formerna förKommittén förutsätts också utreda behovet av
insatser. dessa delar börtjänstens allmänt inriktade och förebyggande I

särskiltbehovet samordning mellan olika verksamheter beaktas.av
handi-fråga i direktiven äldreomsorgens,En ärtasannan som upp om

individ- och familjeomsorgenskappomsorgens, barnomsorgens och upp-
regleras i och lag,gifter och ansvarsområden i framtiden böräven en samma

i skildasamordnas med lagstiftning eller regleras lagar.annan
familjeom-Särskild vikt vid inom socialtjänstens individ- ochläggs arbetet

års diskussioner i hög grad gällt utbyggnads-Det konstateras attsorg. senare
vårdsamhällets service och föroch kvalitetsfrågor inom barnomsorgen och

intagit relativt undan-äldre. Individ- och familjeomsorgen har däremot en
föri reformarbetet. finns enligt direktiven mycket talarskymd plats Det som

arbetsformer inom denna delbör söka strukturer ochatt avman nya
ställning till vilkasocialtjänstens verkamhet. Kommittén skall bl.a. ta upp-

verksam-gifter individ- och familjeomsorgen bör ha och delarom avsom
ingårsärskilda organisatoriska förutsättningar. I uppdragetheten kräver

förutsättningarna förändring socialsekreterarnasanalysera föräven att en av
Kommittén skall därvid särskiltarbetsuppgifter och ansvarsområden. upp-

märksamma kompetensfrågorna.
utvärdering inom social-Punkten 5 frågor tillsyn, uppföljning ochrör om

både innehållet i ochtjänsten. Kommittén bör enligt direktiven överväga
privatatillsynen såväl kommunala socialtjänsten deformerna för den somav

uppmärksamhet bör åt fråganvårdgivarnas verksamhet. Särskild ägnas om
vårdtillstånd driva hem för ellervilka villkor bör förenade med attsom vara

HVB utformad. Enligtboende hur tillsynen hemmen böröversamt vara
uppföljning och utvärde-direktiven skall kommittén också vilkenöverväga

ring bör och hur detta arbete kan underlättas och stärkas.skesom
dir. 1993:72 uppdra åt Social-Regeringen beslutade den 10 juni 1993 att

författnings-tjänstkommittén utreda och lägga fram förslagävenatt om
verksamhetsområde. dettareglering personregister inom socialtjänstens Iav

vårdutövares ochingår hur kommunernas, privatauppdrag belysaäven att
vissa institutioners uppgifter till kan regleras.lämnaatt statenansvar

fråge-oförhindrad andraKommittén enligt direktiven ävenär att ta upp
betänkande det frivil-ställningar. fråga behandlas i föreliggandeEn ärsom

socialtjänstområdet. frågaliga arbetets ställning och uppgifter inom Denna
Rädda Frälsningsarmén,har bl.a. väckts Svenska röda korset, Barnen,av

skrivelse ställts till Social-Sköndalsinstitutet och Stadsmissionen i en som
till Soci-departementet den 27 november 1991. Skrivelsen har överlämnats

altjänstkommittén.
till kommittén från Socialdeparte-En skrivelse överlämnatsannan som

ekonomiskt stödgäller socialtjänstens möjligheter och annatmentet att ge
till familjehemsföräldrar förordnas till vårdnadshavare för det placera-som

Även ide barnet. denna fråga betänkandet.tas upp
Ytterligare fråga behandlas i betänkandet gäller stöd och av-en som
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lastning till anhöriga vårdar äldre, långvarigt sjuka eller människor medsom
funktionshinder.

Slutligen bör också Svenskanämnas kommunförbundetatt uppvaktat
kommittén och överlämnat skrivelse socialtjänstens möjligheterrören som

ställa krav på motprestationeratt vid utgivandet ekonomiskt bistånd.av
Frågan villkorat bistånd har tidigare behandlats i delbetänkandet. Svens-om
ka kommunförbundets skrivelse och uppvaktning har föranlett kommittén

på redovisa sin ståndpunkt iatt dennanytt principiellt viktiga fråga.

1.2 Kommitténs arbete med
huvudbetänkandet

Socialtjänstkomitténs uppdrag spänner områdeöver ochett stort rymmer
också kontroversiella frågor. Det betänkande läggs fram bygger delssom nu
på redan befintlig kunskap, dels på studier kommittén uppdragit åtsom
andra genomföra eller själv har genomfört.att

En studierna gäller frivilligt socialt arbete. Den har genomförtsav av en
forskargrupp vid Sköndalsinstitutet och har tidigare publicerats i rapporten
Frivilligt socialt arbete. Kartläggning och kunskapsöversikt SOU 1993:82.

En gäller socialtjänstens medverkanrapport i samhällsplaneringannan
och samhällsarbete och har utarbetats förre socialdirektören i Norrkö-av
ping John Lovén. Detta arbete har tidigare publicerats i Social-rapporten
tjänstens roll i samhällsplanering och samhällsarbete kunskapsöversikten-
och diskussionsunderlag SOU 1993:91.ett

Kommittén har dessutom uppdragit åt sekretariatet omfattan-göraatt en
de analys sambandet mellan samhällsekonomi, transfereringar och social-av
bidrag. Resultatet detta arbete har tidigare publicerats i särskildav en

SOU 1994:46.rapport
För inhämta synpunkter och erfarenheteratt från olika håll i landet har

kommittén flera sammankomster. Underarrangerat våren 1992 anordnade
kommittén fyra sammankomster för särskilt inbjudna frivilliga organisatio-

forskare, förtroendevalda och tjänstemän. I september 1992 anordnadesner,
ytterligare sådan sammankomst kring socialtjänstens medverkan i denen
arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

Vissa delar kommitténs uppdrag har berört Alkoholpolitiska kommis-av
sionens arbete. Det gäller framförallt kommissionens uppdrag genomlysaatt
de problem föreligger inom vården alkoholmissbrukare ochsom attav
särskilt uppmärksamma alkoholmissbrukets familjesociala konsekvenser.
Visst kartläggningsarbete i form kommunbesök och seminarier har därförav
genomförts i samarbete med Alkoholpolitiska kommissionen.

På försommaren 1993 gjordes besök i tio kommuner förgemensamma
intervjuer med chefer och handläggare inom individ- och familjeomsorgen.
Dessa besök låg till grund för diskussioner vid fem regionala seminarier
under hösten 1993. Till seminarierna inbjöds deltagare från 75 kommunerca

från länsförbundensamt och länsstyrelsernasrepresentanter sociala enheter.
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före-för allmänttill socialtjänstenskoncentreradesDiskussionen ansvar
hand-socialtjänstensrutiner förungdomar,bland barn ochbyggande arbete

behand-förebyggande ochilla,farbarnläggning ärenden rör somsomav
sysselsättnings- ochförsocialtjänstensför missbrukare,lande insatser ansvar

sociono-samverkansfrågororganisations- ochrehabiliteringsfrågor, samt
mutbildningen.

studieresa tillföretagitkommitténocksåSlutligen bör nämnas att en
be-engelskafrån denerfarenheterkunskap ochinhämtaEngland för att

Kommit-England.isocialt arbetefrån frivilligtochställar-utförarmodellen
sociallovenhur denfå kunskapförockså besökt Norgehartén att nyaom

i praktiken.fungerarbarnevernlovenoch den nya
ochreferens-hjälpbedrivits medvissa frågorbeträffandeArbetet har av

förordnade förvaritockså utomståendeTidvis hararbetsgrupper. personer
bilaga 2 lämnasarbetsuppgifter. Imed vissasekretariatetbiträda enatt
på dettamedverkat i arbetet sätt.deförteckning över personer som

arbeteKommitténs fortsatta1.3

frågeställ-behandla alla dehuvudbetänkandetivarit möjligtinteDet har att
koncen-ihar dennakommittédirektiven. Arbetetväcks iningar etappsom

utreda ochUppdragetsocialtjänstlagen.självatill attöversyntrerats aven
social-personregister inomförfattningsregleringförslaglägga fram avom

betänkande.iredovisasverksamhetsområde kommertjänstens ettatt senare
skyldighetsocialtjänstensmedsamband attuppdrag harDetta näraett

behandla dessaavsiktförKommittén harverksamhet.dokumentera sin att
därförinnehållerHuvudbetänkandetarbetet.frågor samlat i det fortsatta

socialtjänsten.dokumentation inomförslagnågrainte heller omnya
Även ochforsknings-utbildningkompetens,frågor ut-rör samtsom

iredovisassocialtjänsten kommerinomvecklingsarbete separatatt senare
bl.a.frågorkommittén tillåterkommersammanhangarbetet. I detta om

inne-socionomutbildningensframtidaoch denyrkesrollsocialsekreterarnas
inriktning.håll och

huvudbetänkandetDispositionen1.4 av

utveck-socialtjänstensDel belysertvå delar. IHuvudbetänkandet omfattar
imedverkansocialtjänstensbehandlassocialtjänstreformen. Härling efter

vissainsatser försocialtjänstenssamhällsarbete,samhällsplanering och grup-
utvärdering. Dennauppföljning ochfrågor tillsyn,i samhället samt omper

myndighetsutövning ochkapitelocksåinnehållerdel betänkandet ett omav
enskildes rättssäkerhet.den

Handikapputredningens,parallellt medbedrivitsarbete harKommitténs
Vidarearbete.kommissionensAlkoholpolitiskaochPsykiatriutredningens
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har kommunens för tillhandahålla förskoleverksamhetatt och skol-ansvar
barnsomsorg nyligen lagts fast riksdagens beslut utvidgad lagreg-genom om
lering på barnomsorgsområdet Kommittén har därför inte haftm.m. an-
ledning fördjupa framställningen på dessa områden.att Utredningsarbetet
har i stället koncentrerats till den verksamhet bedrivs inom individ- ochsom
familjeomsorgen för barn, ungdomar och människor med försörjningspro-

Ävenblem. äldreomsorgen har särskildägnats uppmärksamhet.
delI 2 redovisas kommitténs överväganden och förslag till social-ny

tjänstlag. Denna del har i huvudsak disponerats efter den struktur som
föreslås för den lagen. Lagens utformning och innehåll redovi-närmarenya

utförligare i kapitel 12.sas





Övergripande2 mål och vägledande
principer

2.1 Inledning

Socialtjänstreformen fram långväxte präglad engageradur en process av en
debatt. Både politiker, forskare, socialarbetare och klientorganisationer tog
aktiv del i denna debatt. De negativa sociala effekterna den snabbaav
samhällsomvandlingen under 1960- och 1970-talen kritiserades, liksom den
då splittrade sociala vårdlagstiftningen, bl.a. präglades detaljstyrningsom av

insatserna på individnivå.av
Kritiken lagstiftningen kom framförmot allt inifrån verksamheten och

från klientorganisationerna. Bristen på respekt för enskildas integritet och
självbestämmande också bristen på rättssäkerhet inom socialvårdenmen
påtalades. Den kritik framfördes gällde inte bara det individinriktadesom
arbetet också bristen på vägledandeutan mål för verksamheten, inte minst
för det förebyggande och strukturpåverkande arbetet inom socialvården.

Debatten ansvarsfördelningen mellan individ och samhälle livligom var
under lagstiftningsarbetet och pågick in i det sista. Den fråga vålladesom

debatt den det huvudmest över skulle finnas några inslagtagetvar om av
tvångsåtgärder i den framtida lagstiftningen. Lösningen blev till sist en
sammanvägning individ- och samhällsperspektivet i socialtjänstlagen ochav
särskilda lagar för vård samtycke barn ochutan ungdomar respektiveav av

missbrukare.vuxna

2.2 Socialtjänstreformens innebörd

Socialutredningen i sitt principbetänkande SOUtog 1974:39 Mål och
medel ställning till vilka övergripande mål, bör vägledande försom vara
socialtjänsten. Socialutredningen konstaterade bl.a. socialtjänstenatt är en
del samhällets verksamhet, för vilken övergripande mål fastställdaav iär
regeringsformen. Vissa avsnitt i regeringsformen har särskild betydelseen
för socialtjänsten, framför allt 1 kap. 2 där bl.a. stadgas det skall särskiltatt
åligga det allmänna till arbete,rätten bostadatt trygga och utbildning samt

verka för socialatt och trygghet och för god levnadsmiljö. Iomsorg en
paragraf i regeringsformen slås också fast principen allasamma männi-om

skors lika värde och demokratins idéer skallatt vägledande inomvara
samhällets alla områden.
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diskussio-vidbegreppgenerellafåtalförstannadeSocialutredningen ett
verksamhetallvägledande förmål, börÖvergripandede varasomnen om

nämligensocialtjänsten,inom

demokrati,—
solidaritet,jämlikhet och-

trygghet.-
till denförslagSocialutredningensförutgångspunktenmål blevDessa

socialtjänstlagen.målparagrafen iinledande
deframhöllsBl.a.remissbehandlingen.i attstödfick starktFörslaget

politiskdeberättigandemålen harhållna attallmänt ett anger engenom
denförbetydelseavgörandei sig hakommerviljeinriktning. Detta att

socialtjänsten.utvecklingen inomframtida
mål. Bl.a.övergripandetillförslagetocksåframfördeskritikViss mot

därförmålenvärdethållna ochalltför allmäntmålenframhölls att avatt var
ifrågasättas.kunde

övergripan-deframhölls1979/80:1 socialtjänsten attpropositionenI om
socialtjänstensförriktmärkenpolitiskahand börmålen i förstade somses

för-målen markerarbetonadesSärskilt ett nyttutveckling.långsiktiga att
innebärbl.a.vilketmänniskor,meddagligai dethållningssätt mötet en
förmåga.enskildesdentilltro tillpositivprägladmänniskosyn egenav en

enhälligt slötriksdagensigvisade detriksdagsbehandlingenVid att upp
socialtjänsten.mål förövergripandetillförslagpropositionensbakom

vård-tidigarefrån deuppbrotttydligtmarkerarSocialtjänstlagen ett
ställetkontroll. I poäng-starka inslagreglering meddetaljeradelagarnas av

liksomlevnadsvillkorlikvärdigaochtrygghetfrämjaterades vikten attav
förutsättningarsinaefterutvecklasförmågamänniskorstilltron till att om

tillhandahålls.sidasamhälletsfrånstöderforderligtochmöjligheter ges
enskildasutvecklaochpå frigörainriktassärskiltskallSocialtjänsten att

möjlig-ochverklighetenuppmaningdetta liggerIresurser. att seenegna
Människansperspektiv.ellermänniskansberördadenheterna gruppensur

in-förutsättning förgrundläggandesamhällslivetdelaktighet i enses som
egenvärde.dividens

mångasocialtjänstreformenuppfattades ettPå det hela somtaget av
skullemänniskosyn,prägladhumanistisktgenombrott för gesomen ny,

gruppnivåochsamhälls-på såvälhandlandesocialtjänstensvägledning för
individnivå.påsom

delmålenkonkretiseringenförgrundenmålenövergripande utgörDe av
socialtjänstlagen.iverksamheterochmålgrupperolikaför de som anges

övergripandederelation tillinivåerna ställsolikadelmålen på deGenom att
betydelse förmålensövergripandedemöjligtmålen det närmareär att se

socialtjänsten.inomverksamheterna
olikavidtillförtsskyldighetsbestämmelsertillkomst harSedan lagens nya

funktionshindrade ochäldre,förungdomarför barn ochtidpunkter samt
målbestäm-övergripandeochintentionerursprungligamissbrukare. Lagens

rubbats.dock intemelser har
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Utöver de angivna målen på olika nivåer framhölls i 1979/propositionen
80:1 vissa väsentliga principer, bör vägledande för arbetet inomsom vara
socialtjänsten.

2.3 Vägledande principer

propositionenI betonades särskilt den socialtjänsten skall utformasatt nya
servicebetonad samhällstjänst. Ingen skall behöva dra sig för sökaattsom en

hjälp och råd så han behöver det. Den sökande skall behandlassnart som en
jämställd individ med och med kräva respekt för sinarätteget attansvar
åsikter. Detta förstärktes de i propositionen angivna principerna,synsätt av

vägledande för allt arbete inom socialtjänsten.som angavs som

Helhetssynen

tillämpaAtt helhetssynen innebär efter förstå sammanhangsträvan atten
och den helhet den enskilde del Utifrån den enskildes perspek-ärsom en av.
tiv innebär helhetssynen socialtjänsten skall beakta hela människan, bådeatt
de starka och de sidorna. Helhetsprincipen förutsätter också män-attsvaga
niskans olika behov beaktas och Vidare innebär helhetssynenvägs samman.

socialtjänsten informerar sig hur samspelet mellan den enskilde ochatt om
den omgivande sociala miljön fungerar.

Helhetssynen innebär också den överblick den insiktoch de socialaatt om
sammanhangen, politiker och tjänstemän inom socialtjänsten får, börsom

tillvara i strukturpåverkande och förebyggande arbete.tas
1979/80:1propositionenI framhölls särskilt helhetssynen principatt som

får eller mindre direkt ingripande betydelse för de flesta andra principermer
i reformarbetet. Bl.a. får principen betydelse för socialtjänstens organisa-
tion. Därför föreslogs för socialtjänsten bör ligga på nämnd.att ansvaret en

fick konsekvensDetta den tidigare funktionsuppdelningenatt övergavssom
för generalistinriktad verksamhet och organisation.en mer

Frivillighet självbestämmandeoch

Den grundläggande utgångspunkten i socialtjänstreformen frivillighet.är
Socialtjänsten skall präglas erbjudande service.och Detta innebär denattav
enskilde själv får bestämma han eller hon skall erbjudandeta emotom om

viss social tjänst eller inte. Av detta följer också det den enskildeäratten
också valet dock inom för befintliga dåavgör detsom ramen resurser- -

finns flera olika alternativ välja mellan.att
Människor, sig tillvänder socialtjänsten får inte påtvingas hjälp,som som

de själva inte vill ha eller de inte på. Men till socialtjänstenstrorsom
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enskildepåverka denförsökauppgifter hör att argumentera.att genom
viss insats.motivera förpåinsikt, ställa krav ellerförsöka skapa sättannat en

verksamhet.socialtjänstensviktigt inslag idärförMotivationsarbete är ett

Kontinuitetsprincipen

förändrings-psykosocialtpå insiktenKontinuitetsprincipen bygger attom
hjälpsökande ochmellan denrelationerförtroendefullaarbete förutsätter

framrelation skallförtroendefull växasocialtjänstens företrädare. För att en
hjälpsökande inomdenkontakten, dvs.varaktighet ikrävs t.ex.atten

elleräldreomsorgenfamiljeomsorgen ellerindivid- och möter samma person
period.litet under längreett team en

famil-individ- ochenbart inombetydelsefull inteKontinuitetsprincipen är
barnomsorgen.också inomäldreomsorgenjeomsorgen och utan

enskildevägledande denmöjligtså långtKontinuiteten skall även omvara
för dennaSocialnämndensbehandling på institution.får vård och ansvar

in-enskilde underdenkontakt medvård kontinuerlig ävenförutsätter
stitutionsvistelsen.

Normaliseringsprincipen

samband medhuvudsakligen ianvändes tidigareNormaliseringsprincipen
innebärPrincipenhandikappade.till äldre ocholika samhällsserviceslag av

enskilde ha levadenhandikapp skallfysiska eller psykiska rätt attatt oavsett
sådantskall påSamhällsservice stödoch sättoch bo andra. attettgessom

miljöinvanda ochi sinskall kunna bo kvarså önskar,den enskilde, hanom
till ålder ochmed hänsynmöjligtsjälvständigt så långt dettafungera är

handikapp.
verksamheteralla degälla förNormaliseringsprincipen skall självfallet

bestämmelser. Oavsettsocialtjänstlagensomfattasoch avavgrupper, som
intesocialtjänsten skall hansig tillenskilde vändervilken anledning den

utpekad.sig särbehandlad ellerkänna

Flexibiliteten

tydligt skillnadenuttryckerarbetetflexibilitet i det socialaPrincipen om
socialtjänstlagen.sociala lagarna ochtidigaresocialvården enligt demellan

beskrevsymtominriktade ochkonstruktiontidigare sociala lagarnasDe var
inteOmangivna förhållanden.särskiltskulle vidtas vidvilka åtgärder, som

upptrappningstadium, skeddetidigtsociala problem löstes på ett aven
straffande.ofta uppfattadesåtgärder, somsom

fåraldriginsatsersocialtjänstensflexibilitet innebärPrincipen attom
individuelltVarje insats skallmallar.utformas utifrån färdiggjorda vara
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anpassad efter den enskildes önskemål och behov med beaktandeegna av
helhetsprincipen.

Närhetsprincipen

Närhetsprincipen markerade också skillnaden mellan de tidigare sociala
socialtjänstenslagarna och inriktning. Närhetsprincipen förknippadär nära

med helhetsprincipen, vilket innebär utgår från den enskildesatt attman
sociala eller psykosociala problem inte isolerat frånkan lösas närstående
eller det sociala iutanför sammanhang, vilket den enskilde vistas. Närhets-
principen innebär vård och behandling på institution krävs för dennäratt
enskilde skall denne placeras så hemmiljön möjligt. Närhets-nära som
principen aldrigbör dock principen flexibilitet, dvs. de insatseröverta om

socialtjänsten erbjuder skall alltid i första hand tillgodose den enskildessom
särskilda behov.

Valfrihet

propositionen 1979/80:1I slogs fast socialtjänstens verksamheter skallatt
bygga på den enskildes integritet självbestämmande.och också denDet är
enskilde inom för kommunens valet mellan alter-avgörsom ramen resurser
nativa insatser.

Självbestämmanderätt, integritet och självständighet särskilt ipoängteras
socialtjänstlagen. socialtjänstenInom har den enskildes valfrihet alltmer
kommit framstå princip, innebär långtgåendeatt som en egen som mer
befogenheter välja mellan olika alternativa biståndsformer och/elleratt pro-
duktionsformer.
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i3 Medverkan samhällsplanering
och samhällsarbete

Inledning3.1

1991:50direktiven framgår SocialtjänstkommitténAv bl.a. folk-att ettur
hälsoperspektiv bör ställning till på vilket socialtjänsten kannärmare sättta
och bör medverka i samhällsplaneringen. Kommittén bör dessutom utreda
behovet och formerna socialtjänstens inriktadeför allmänt och före-av
byggande insatser. Kommitten bör i dessa delar särskilt beakta behovet av
samordning mellan olika verksamheter.

de i socialtjänstreformenEn nyheterna socialtjänstenstora attav var
ålades skyldighet individinriktadedet sociala arbetetutöver ävenatten

strukturinriktat.arbeta Lagstiftarens avsikt socialtjänstensattvar genom
medverkan i samhällsplaneringen skulle sociala problem förebyggas eller
motverkas.

detta kapitel redovisas gällande i socialtjänstlagenI bestämmelser
1980:620/S0L i 1987:10/PBL.och plan- och bygglagen Då PBL nyligen

SOU 1994:36varit föremål för Plan- och byggutredningenöversynen av
redovisas också dess förslag i de delar har relevans i detta sammanhang.som
Vidare redovisas tillgänglig kunskap och erfarenheter socialt förnyelse-av

Ävenarbete i bostadsområden i i nationelltoch glesbygd perspektiv.ett
internationella erfarenheter tvärsektoriellt förnyelsearbete i storstadsom-av
råden i vissa OECD-länder redovisas.

Som tidigare innebär kommitténs uppdrag i de här aktuella frå-nämnts
också folkhälsoperspektivet beaktas. Folkhälsoarbete behandlasattgorna

därför i särskilt avsnitt. redovisas FolkhälsoinstitutetsHär bl.a. och detett
lokala folkhälsoarbetets uppgifterroll och framför allt socialtjänstensur
perspektiv.

En kort sammanfattning också innehållet i Socialtjänstkommitténsgörs av
SOU 1993:91 Socialtjänstens roll i samhällsplanering och samhälls-rapport

arbete de till kommittén påsynpunkter lämnats dennasamt rapport.som

Gällande bestämmelser3.2

Socialtjänstlagens3.2.1 bestämmelser

5 § SoL vilka uppgifter åvilar socialnämnden. Bland dessa ingårI anges som
medverka i samhällsplaneringen. lagens avsnitt allmänna riktlinjerIatt om

7 § socialnämndens i samhällsplaneringenmedverkan skall byggaattanges
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till påverkapå sociala erfarenheter och särskilt syftanämndens att ut-
ocksåbostadsområden i kommunen. Detformningen och äldre är ennyaav

allmänna kom-offentliga lokaler ochuppgift för nämnden verka föratt att
blir tillgängliga för alla.munikationer utformas så de lättatt

vidtasinitiativ till bevaka åtgärderNämnden skall i övrigt ochäven attta
förhållanden för barn ochsamhällsmiljö och godaför skapa godatt en

särskildahar behov samhälletsungdom, äldre och andra grupper som av
främja deni sin verksamhet skallstöd. § SoL stadgas också nämndenI 7 att

utbildning.enskildes till bostad ocharbete,rätt
samhällsplaneringen särskiltsin medverkan iSocialtjänsten skall genom

avseenden underförsörjda. Detde i olika poängte-ärvärna om grupper, som
socialtjänstens medverkan i samhälls-förutsättningarna förrades att en av

verksamheten, vilketlångsiktig planering denplaneringen är egnaaven
planering med andraockså ökar möjligheterna till organ.gemensam

för den kommunalapropositionen betonas kommunstyrelsensI ansvar
socialtjänsten initieraplaneringen. fråntar emellertid inteDetta ansvaret att

med andra kommunalaoch finna former för samverkan organ, vars er-
fullständigtfå plane-farenheter och kunskaper krävs för framatt ett mer

skall tillföra underlag tillLikaså framhölls socialtjänstenringsunderlag. att
planeringen i uppfölj-också delta i ochplaneringen. Socialtjänsten skall

ningen denna.av
i så höggrannskapsarbeteVidare i propositionen fält- ochframhölls att

politiska och ideellapå insatsergrad möjligt bör bygga de görs avsomsom
stödja ochi sammanhanget börorganisationer. Socialtjänstens roll attvara

riktlinjer,de mål ochbidra med sin kompetens i enlighet med ärsom
fastställda för verksamheten.

bygglagen ochi plan- och3.2.2 Bestämmelser

naturresurslagen

målen för plan-de övergripandeiDen inledande bestämmelsen PBL anger
syftarbyggande. Enligt 1 kap. 1 § PBLförläggning mark och vatten samtav

enskilda människansdenmed beaktandelagens bestämmelser till att av
sociala levnads-jämlika och godasamhällsutveckling medfrihet främja en

samhällelivsmiljö i dagenslångsiktigt hållbarförhållanden och god ochen
de allmänna1§ PBL reglerasgenerationer. I 2 kap.och för kommande

lokalisering be-planläggning och vidvidintressen skall beaktas avsom
förut-så denplanläggning skall skebyggelse. Bl.a. här attatt geranges

trafik-arbets-, ochgod bostads-,sättningar från social synpunktför en
fritidsmiljö.

naturresursla-finns både i PBL ochmiljökonsekvensbeskrivningpåKrav
in-miljökonsekvensbeskrivningar,1987:12/NRL. påNRL:s krav somgen

inkluderar miljö ochgrunden ochår denfördes 1991, utgör gemensamma
konsekvensersamhällsekonomiskasociala förhållanden,hälsa, säkerhet,

hushållning med naturresurser.samt
för samladi underlagMed miljökonsekvensbeskrivning NRL ett enmenas
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bedömning planerad anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkanav en
på miljö, hälsa, säkerhet och hushållningen med En miljökon-naturresurser.
sekvensbeskrivning enligt skall de socialaNRL belysa och samhällsekono-
miska den månkonsekvenserna i det relevant för bedömningen godär av
hushållning enligt NRL.

miljökonsekvensbeskrivning skall utförasPBL iatt senastanger en pro-
gramskedet vid detaljplanering vissa projekt. Miljökonsekvens-typerav av
beskrivningar i miljökonsekvensernaNRL/PBL-systemet gäller avseddaav

förändringar i användningen bebyggelse, mark och 5PBLstörre vatten.av
§kap. 18 ställer sålunda krav på miljökonsekvensbeskrivningar i samband

med detaljplaner för vissa ändamål i enlighet med EG:s direktiv, bl.a. indu-
striändamål, sammanhållen bebyggelse, skidliftar eller kabinbanor, ho-ny
tellkomplex eller fritidsbyar, tävlings- eller testbanor för bilarpermanenta
eller motorcyklar. på miljökonsekvensbeskrivningKrav förutsätter dock att
miljöpåverkan betydande.anses vara

Varje kommun skall enligt ha aktuell översiktsplan,PBL omfattaren som
Översiktplanenhela kommunen. fördjupaskan och detaljerad förgöras mer

Översiktsplanenmindre delar kommunen, stadsdel eller tätort.t.ex.av en en
skall vägledande för den efterföljande planläggningen, detaljplant.ex.vara
och bygglov, den inte bindande, sig för myndigheter eller förärmen vare
enskilda. Beträffande översiktsplanen ställs inga uttryckliga krav på konse-
kvensbeskrivningar i lagtexten.

3.2.3 Plan- och byggutredningens betänkande Miljö och

fysisk planering

Regeringen uppdrog år åt1992 särskild utredare bredgöra översynatten en
plan- och bygglagstiftningen. Uppdraget skulle bl.a. beaktaav vunna er-

farenheter års1987 PBL-reform och de förutsättningar samhälls-av nya som
utvecklingen inneburit för planeringen mark- och vattenområden ochav
byggandet.

Som utgångspunkt kommunensför planering föreslår utredningen en ny
lydelse kap.2 1 § PBL, där de allmänna intressen skall till-av som vara
godosedda vid planläggning anges.

Planläggning skall med beaktande befintliga värden främja ändamålsenligav en
samhällsstruktur från hushållningssynpunkt och förutsättningar för frånge en
social synpunkt god livsmiljö.

All planering skall enligt förslaget bl.a. med utgångspunkt i begreppetgöras
från socialen synpunkt god livsmiljö. För sådana områden där man avser

förändringar med betydande miljöpåverkan innebär förslagetgöraatt ett
krav lyfta fram konsekvenserna för vardagslivet för dem bor ochatt som

inomarbetar det område berörs planläggningen. Vidare betonas attsom av
de befintliga förutsättningar finns bl.a. i den byggda miljön värdenutgörsom

skall till i den fysiska planeringen. Till dessa värden hörtassom vara
förutsättningarna för social och kulturell identitet.
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regerings-närvarande iförslag bereds förPlan- och byggutredningens
kansliet.

begränsningarMiljökonsekvensbeskrivningarnas3.2.4

miljökonsekvensbeskrivningar ipåNRL/PBL-systemet innehåller krav som
områden intefinns dock radsig innefattar sociala konsekvenser. Det somen

kortbestämmelser. skallgällande och föreslagna Dessatäcks in nuav
beröras.

då frågai enbart detMiljökonsekvensbeskrivningar krävs dag är om
hushållningenellerpå miljön, hälsan och säkerhetenbetydande inverkan

med naturresurser.
hälsan finnsmiljön den somatiskaden biologiska ochNär det gäller

och vad inte det.konventioner vad betydandeetablerade ärär somom som
utvecklingsarbete förkvalificerat forsknings- ochFortlöpande sker också ett

djurliv, luft ochinverkan på ochförfina bedömningsgrunderna för växt-att
psykosociala hälsan saknassociala miljön eller denNär det gäller denvatten.

betydande inverkan.underlag för bedöma vad kanatt varasom anses
detaljplanläggning, dvs. denvidpå miljökonsekvensbeskrivningKravet

på denområde, gäller inverkanregleringen begränsaträttsverkande ettav
bort. Ompå förhållanden längreomgivningen, inte inverkannärmaste man

miljö-funnits någon måstebygger butik där det inte förut göraman enen
kringboendeför dekonsekvensbeskrivning belyser konsekvenserna avsom

de långsiktiga konse-trafik på i närheten. Menökad parkering och gatorna
butiksnedläggningar och därmed ökatkvenserna i andra kommundelar, t.ex.

för dem inte harsvårigheter handlatransportbehov och större matatt som
detaljplanebeslutet.bil, behöver inte studeras inför

förändringar mark- ellervilka inte medförVidare berörs inte åtgärder av
ändringari verksamheten,byggnadsanvändningen. Förändringar t.ex. av

inriktning ochfritidsverksamhetenslokaltrafikens sträckning och turtäthet,
få socialapå åtgärder kanutnyttjandet lokaler exempelskolans är somav

bygg-bestämmelserna i plan- ochinte omfattaskonsekvenser, men som av
lagstiftningen.

erfarenheterinternationellaSvenska och3.3

Inledning3.3.1

social-tillämpatövergripande kunskap hur kommunernaI dag saknas om
strukturinriktat. olikaItjänstlagens bestämmelser arbetaatt samman-om

gjortsstudier och utvärderingarhang och olika aktörer har dock omav
bostadsförnyelseprojekt i storstäderna,insatser i formgenomförda bl.a. av

och lokaltungdomar, folkhälsoarbeteförebyggande insatser för barn och
utvecklingsarbete både i städer och i glesbygd.

SOU 1994:36 Miljö ochbyggutredningens betänkandeAv Plan- och
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fysisk planering framgår socialtjänsten endast i begränsad omfattningatt
ha medverkat i den översiktliga planeringen, varför den förstasynes gene-

rationens Översiktsplaner i utsträckning saknar social dimension.stor en
När det gäller socialtjänstens medverkan i detaljplanearbete och annan

kommunal fysisk planering har bl.a. länsstyrelserna i sitt tillsynsarbete funnit
formerna för och omfattningen socialtjänstensatt medverkan varierarav

mellan kommunerna. vissaI kommuner medverkar socialtjänsten i samhälls-
planeringen endast sig remitterade planförslagöveratt yttra medangenom
socialtjänsten i andra kommuner aktivt deltar i hela planerings- och genom-
förandeprocessen.

När det gäller sociala bostadsförnyelseprojekt, lokalt utvecklingsarbete
inklusive samhällsarbete finns olika källor hämta erfarenheter Nedanatt ur.
redovisas kortfattat exempel på erfarenheter socialtjänstens medverkan iav
samhällsplanering och lokalt utvecklingsarbete både i storstädernas bostads-
områden och i glesbygd. Redovisningen inte anspråk pågör att ge en
fullständig bild bör exempel på dokumenterad erfarenhet iutan denses som
aktuella frågan.

När det gäller de historiska och internationella erfarenheterna på sam-
hällsplaneringens område liksom forskningen inom området hänvisas till
kommitténs SOU 1993:91 Socialtjänstens roll i samhällsplaneringrapport
och samhällsarbete.

Avslutningsvis redovisas internationella erfarenheter förnyelsearbete iav
den sociala och bebyggelsemässiga miljön i problemfyllda och nerslitna
bostadsområden i andra länders storstadsområden.

3.3.2 Svenska erfarenheter

Storstadsutredningen identifierade i sitt huvudbetänkande SOU 1990:36
sammanlagt 50-tal bostadsområden i de storstadsregionernaett tre som
kännetecknades överrepresentation hushåll, utlands-av en av resurssvaga
födda och invånare med relativt dålig hälsa. Ca 10 befolkningen iprocent av
respektive region bodde i dessa bostadsområden. Dessa områden hade en

andel bostäder byggda under miljonprogrammetsstor dagar och förvaltades
i utsträckning allmännyttiga bostadsföretag.stor av

De enkäter gjordes med de boende i dessa områden visade desom att
boende missnöjda med framför allt skötseln och förvaltningenvar av om-
rådet också med den sociala sammansättningen och med den byggdamen
miljöns utformning.

Storstadsutredningen konstaterade varje framgångsrik förnyelse bordeatt
i riktning lokalt och befogenheter, tidig upptäckt missför-mot ansvar av

hållanden, snabba och effektiva åtgärder kontinuitet och uthållighet.samt
bilagaI till SOU 1989:67 Levnadsvillkor i storstadsregio-rapportenen

redovisades drygt 30-tal då pågående förnyelseprojekt i de identifie-ettner
rade och bostadsområdena. redovisningenAvutsatta kan utläsas fleraatt av
dessa förnyelseprojekt genomfördes i bred samverkan mellan olika aktörer,
där socialtjänsten deltog. Somäven exempel kan projektnämnas som
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Östergård allavilkai Malmö, ärRosengård ochStockholmAspudden i samt
sammanhang.i andradokumenterade

kunskapen1994 konstaterasSociala attSocialstyrelsens omI rapport
samhällsför-medi taktförnyatsinte harSverigeboendesegregationen i

påfrämstsegregationen baserasbildStorstadsutredningensändringarna. av
gammal.årtill tiofemi dagforskning ärsom

Socialstyrelsenförändringstidervillkor iBarnsSocialstyrelsensI rapport
storstadsområdenaidetutvärderar/1994:4 framgår bl.a. attochföljer upp

invand-koncentrationmed högdelområdenbarnrikaantalfinns avstortett
problem.psykosocialamedmänniskorochekonomiskt gruppersvagarare,

dessauppmärksammaåterskälsärskildafinns detSocialstyrelsen attEnligt
där.behövsåtgärdervilkaochbostadsområden överväga som

i juni 1994nämndabakgrund rapporterhar bl.a.Regeringen mot ovanav
analyse-1994:03 ochbelysaSutredaresärskildåt attuppdrabeslutat att en

storstadsregionerna.ibostadsområdenantalutvecklingen isocialaden ettra
bl.a.storstadsområdenaförföreträdaremedkontaktskall iUtredaren nära

områdeni delevnadsvillkorbefolkningensutvecklingen somjämföra av
underområdenandraiutvecklingenmedidentifieradestorstadsutredningen

tioårsperioden.den senaste
faktorerstrukturellafinnsdetanalyseraskall därutöverUtredaren om

socialgodbefrämjarellerproblemsocialaskapabidrar till enatt somsom
villåtgärdernastrategiskadevilkabelysa ärutveckling manomsamt som

utveckling.negativbrytaoch/ellersituationdåligförändra enen
1994:3lokalsamhälletiSamverkaniBoverket har samman-rapporten

utvecklings-tioårigaBoendeservicedelegationensfrånerfarenheternaställt
utvecklingsprojekt.lokala105frånerfarenheterpåmed fokusarbete

framförutvecklingsarbetetframgårSammanfattningsvis attrapportenav
mellansamverkanåstadkomma näraförsökahandlatallt har att enom

för välinomverksamhetkommersiellochinformelloffentlig, sam-ramen
försökhandlatbådeharUtvecklingsarbetetlokalsamhällen.manhållna om

boende idemellangemenskapenökaochservicenförbättra attatt om
social för-ochinflytandeökatresursutnyttjande,lokalsamhället. Bättre

har detprojektantalvarit vanliga. Ihar stortsyften ettandranyelse är som
olikagemensamhetslokaleri formförnyelse, främstförekommit fysisk avav

slag.
förstödboendeservicesamordnadmedUtvecklingsarbetet grann-ger

hushållning. Menochgemenskapsamverkan,betydelsenskapsidén avom
ochavgränsadevälboendedeför ärlokalsamhällenförutsätterdet som

finnsmöjligheternalokalsamhällen attsådanaiöverblickbara. Det är som
ihelhetstänkandepåbyggai ställetsektorstänkande och ettbryta sam-ett

för-lokaltochintressegemenskapfrån lokalutgårhällsplaneringen som
eningsliv.

inteframgångsrik metodsamverkanvisar ärUtvecklingsarbetet att en
lokaladetochsocialtjänsten,särskiltmellan kommunen,det skerminst när

till ekono-ofta lettutvecklingsarbetetiharsamverkanföreningslivet. Denna
personal. Menochlokalersamutnyttjandebesparingarmiska avgenom
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ekonomiska besparingar har också uppnåtts har lagtsnär påutmer ansvar
lokala aktörer. Detta har stimulerat frivilliga insatser och bidragit till en
ökad flexibilitet och beredskap i lokalsamhället inför framtida förändringar.

Åtminstone två villkor måste emellertid enligt Boverket uppfylldavara
för samverkan skall bli framgångsrik.att

Lokalsamhället får inte splittras i mängd sektorsoptimerade resul-o upp en
tatenheter. Hela lokalsamhället måste sammanhållenutgöra resulta-en
tenhet.
Kommunerna måste i sin samverkan med lokala aktörer visa respekt föro
förändringsbehov upplevdaär såväl de boendegemensamtsom av som
den personal verksam i lokalsamhället.är Kommunernas planeraresom
måste också visa respekt för den tid lokala aktörer behöver för att tasom
till sig idéer och arbetssätt. Denna mognadsprocess både viktig ochärnya
nödvändig.

En erfarenhet från utvecklingsarbetet med samordnad boendeservice är
det finns mycket kraft hos enskildaatt och föreningar i lokalsamhället. För
utveckling och förändring ska kommaatt till stånd det ändå nödvändigtär

med stöd, främst från kommuner och bostadsföretag. Statliga stimulansbi-
drag har också visat sig stöd uppifrån godatyp resultat,vara en av som ger
åtminstone för få i gång sådana förändringsprocesseratt det varit frågasom

i utvecklingsarbetet med samordnad boendeservice.om
En slutsats redovisas i Boverkets är samverkan irapport attsom genom

lokalsamhället går det förbättra servicen, öka gemenskapatt och inflytande
för de boende genomföra fysisk förnyelse medsamt att sociala förtecken.
Detta går åstadkomma inom för befintligaatt ramen resurser.

En slutsats samordnad boendeserviceär att användbarär metodannan en
för allmänt positiv utveckling i lokalsamhället och för äldreen att personer
skall kunna bo kvar längre i vanliga bostäder i vanliga bostadsområden.

Enligt den samlade erfarenhet CESAM Centrum för samhällsarbetesom
Örebrooch mobilisering i har lokalt utvecklingsarbete under denav senaste

tioårsperioden kan utvecklingen samhällsarbete i Sverige sedan 1970-av
talet kort sammanfattas på följande sätt.

Under 1970-talet fanns hos många socialarbetaresträvan kommaatten
bort från skrivborden till bostadsområden och människor för bedrivaut att
socialt förändringsarbete. Samhällsarbetet inititerades ofta socialarbetareav
med starkt politiskt och socialt och hadeett vanligtvis karaktä-engagemang

sektoriserade utvecklingsprojekt. Samhällsarbetarnas förhållande tillren av
det traditionella politiska arbetet uppfattades inte sällan oklart.som

I början 1980-talet ändrade samhällsarbetet karaktär och initieradesav
allt oftare fritidsledare önskade för alla omkring-av som vara en resurs
boende, vilket också namnbytet från ungdomsgård till fritidsgård angav.
Beteckningen för 1980-talets arbete vanligtvis inte samhällsarbete utanvar
grannskapsarbete. Socialtjänsten deltog ofta i grannskapsarbetet spela-men
de inte aktiva roll under 1970-talet. Syftet emellertid det-samma som var

tidigare, nämligen mobilisera och stödja de boende självaattsamma som att
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och stärkamiljönsocialaoch denlevnadsvillkor attförändra sina gemen-
bostadsområdet.iskapen

sig dettillsamhällsorganolikabörjadeslut att taUnder 1980-talets
Sam-samhällsarbetet.karaktäriseratförhållningssätt,mobiliserande som

erfarenhetochkunskapgedigenskaffatsocialarbetareallt flertidigt hade
Sam-utvecklingsarbete.lokaltochsamhällsarbeteförutsättningarna förom

jämförtfåttochhade större acceptansmetodhällsarbete mognat ensom
tidigare.med

till lokaltinitiativtagitfler aktöreralltbörjan har1990-taletsSedan
folkhälso-och lokaltbostadsområdenförnyelseprojekt iutvecklingsarbete,

pri-denverksamheter,kooperativaorganisationerna,frivilligaarbete. De
samverkaroffentliga sektorndenochbostadsföretagenbl.a.sektorn,vata

Bakom dennautvecklingsarbete.sektorsövergripande lokaltoftare iallt ett
centralpåintresseökatochkommundelsreformenutveckling ligger bl.a. ett

samhällsarbete.ochfrivilligt arbetenivå föroch lokal
folk-bostadsförnyelse,socialformenkan hasamhällsarbete1990-talets av

olika slag. Ettkulturaktiviteterellerglesbygdsutvecklinghälsoprojekt, av
överblickbaraförankring i detvanligtvis starkkännetecken ärgemensamt en

grannskapet.ellerlokalsamhället nära

erfarenheterInternationella3.3.3

i storlek,ökatproblem harekologiskasociala ochekonomiska,Stadsmiljöns
starkareallttill sigdrarochOECD-ländernaintensitet ikomplexitet och en

arbetsgruppkonstateraslokalt. Dettaochnationelltuppmärksamhet enav
arbets-sitt arbete. Iavslutattvå år hardrygtefterOECDinom som nu

EnvironmentsLivableandIntegrationSocialHousing,hetergruppen, som
deltagit.18 länderin Cities, har

relativtvaritproblematiska, haruppfattatsområdenDe mestsomsom
sigharperiferi. Det rörti städernasbostadsområdenstorskaliganybyggda

underhåll,bristandeservice ochbristandemedmiljöernergångnaslitna,om
medmissbruk ochochbrottslighetvandalism,inslagmed enstortett av
ochlågutbildadochproblemekonomiska ärsvåraharbefolkning ar-som

utsträckning.ibetslös stor
drabbar dessainte enbartproblemenfunnitharOECD-gruppenMen att

fungera,stadenshelapåverkar sätt attbor där. Dedemområden och som
levnadsförhållande-förbättrautveckling. Attekonomiskaochvitalitetdess

helhetstadsmiljönnödvändigt försåledesproblemområdena atti är somna
riktning.positivutvecklas iskall

försökockså gjortländeri de flesta attstoralång rad år harUnder manen
områden. Deti dessamiljönbebyggelsemässigasociala ochdenförbättra
konstateravarit attofta har attmycket tvungenkostathar manmenpengar,

andra hardetefterlandetdeträckt. Iinteansträngningarna manena
ochMiljömässigainriktade.ensidigtvarit föråtgärdernakommit fram till att

år.någraundermiljönvisserligen förbättratharbyggnadstekniska insatser
och deekonomisinförbättrasamtidigt kunnatbefolkningen inteMen om
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sociala villkoren i övrigt, ungdomarna fortfarande gått arbetslösa, så harom
området snabbt förfallit igen. Har å andra sidan på arbetsmark-satsatman
nadsinsatser utbildningoch så har de fått det bättre flyttat till ettsom mer
attraktivt område och hushåll med problem.ersatts av nya

Dessa erfarenheter har lett till i ökad utsträckning påatt satsarman nu
vad kallar multisektoriell Med detta vidtaransats. attman en menas man
åtgärder i område från flera håll samtidigt, samordnat och samfinansie-ett

gårI korthet det på de har intresse eller skyldighet irat. ut att ett ettsom en
område bl.a. olika kommunala lokalt näringsliv, föreningsliv ochorgan,
boende, handlingsprogram och fördelar sina åtaganden. Där-ettenas om
igenom räknar med synergieffekter. Att minska ungdomsarbetslös-man
heten kan god utdelning minskad skadegörelse för fastig-t.ex. ge genom
hetsägarna, fler ikunder butikerna, bostadsföretagen kanattgenom genom
bli med outhyrda lägenheter, Då finns det också anledning för bådeav osv.

näringsidkarnade lokala föroch bostadsföretagen imedverka sådanatt en
Åtgärdassatsning. samtidigt andra brister, den miljön, kollektiv-t.ex. yttre

trafiken och barnomsorgen finns dels förutsättningar insatserna kommeratt
märkas de boende, dels effekterna blir Dessa resultatatt att permanenta.av

väl frånmed resultaten utvärderingen de svenska boendeservi-stämmer av
ceprojekten.

Som röd tråd alla de projekt i OECD-gruppenpresenteratsen genom som
går boendesde medverkan, inflytande och ansvarstagande. Allt förändrings-

måstearbete de boende i fokus och inriktas på dessa skallsätta växaatt som
individer och kunna ökat för sig själva, sin situation, sin familj ochta ansvar
sitt område. gårDet med andra ord på stödja människor till självaut att att

och påverka förhållandena omkring sig, påverka beslut och spelata ansvar
aktiv roll i förbättringen sitt område. För detta måste lämpligen av en

avvägning mellan de boendes initiativ och initiativ från olika samhälls-egna
göras.organ

Sociala3.3.4 konsekvensanalyser i internationelltett
perspektiv

OECD-arbetsgruppen har funnit den enda framkomliga detatt vägen när
gäller gripa sig problematiska boendemiljöer, godatt är göraattan en
beskrivning det mål eftersträvar och de metoder tänktav man som man
använda för nå dit. Konsekvensanalyser blir därmed naturlig delatt en av
alla åtgärdsprogram. innebär ocksåDet tänka igenom vilka eventuellaatt
negativa konsekvenser kan tänkas uppstå. Sådana analyser kan med-som
verka till lösa multidimensionella problem och komplexa stadsmiljöpro-att
blem visa hur flersektoriella kan utnyttjas. Därför behövsatt ansatsergenom

metoder för uppskatta effekterna föreslagna åtgärder och planer.attnya av
Sociala konsekvensanalyser handlar klargöra problems socialaatt ettom

dimensioner, dess alternativa lösningar och effekterna dessa lösningarav -
såväl de positiva de negativa. Det handlar vidare öka med-attsom om
vetenheten bland alla inblandade projektets nyttoeffekter för kunnaattom
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frågagradi lika höginsatser. Men detfördela kostnader och är attomen
de inteitu med förmåstesvårigheterföra till de atttaytan mansomupp

påfrestningarorimligamedföraprojektet ellerkäppar i hjulet förskall sätta
för de boende.

Folkhälsoarbete3.4

Bakgrund3.4.1

folk-bl.a.kommitténs uppdragframgått ingår det iSom tidigare ettatt ur
kan och börsocialtjänstentill på vilkethälsoperspektiv ställning sättta

insatserdärför kort delsredovisassamhällsplaneringen. Nedanmedverka i
lokaladels detfolkhälsoarbetet,nivå betydelse förpå nationell harsom

perspektiv.folkhälsoarbetet socialtjänstensur

Folkhälsoinstitutet3.4.2

huvuduppgift påtilljuli 1992, harFolkhälsoinstitutet, bildades den 1 attsom
arbe-sjukdomsförebyggandefolkhälsofrämjande ochbedrivanationell nivå

karaktär.sektorsövergripandete av
programområ-vissa angivnainriktatFolkhälsoinstitutets arbete är mot

hälsaoch ungdomarstobak, skador, barnsnämligen alkohol och droger,den,
karaktärkvinnors hälsa. Alkoholprogrammet är permanentsamt utsatta av

beroende aktuella folk-ochtidsbegränsademedan övriga är avprogram
ungdom skallför barn ochmålgrupper.hälsoproblem och Programmet

programområden.överbrygga alla
allergiuppgift förebyggaockså tillFolkhälsoinstitutet har samt attatt
folkhälsofrågor,andra viktigaHIV/AIDS-frågorna bevakaarbeta med samt

bl.a. psykisk hälsa.
hälso-1990/91:175 folkhälsofrågor harvissaEnligt propositionen om

folkhälsoarbete. Atteffektivtstrategisk betydelse föroch sjukvården ettstor
1982:763/HSLsjukvårdslagendärför i hälso-ochförebygga ohälsa anges

betydelsefullaradharsärskild uppgift. kommunernaMen även ensom en
tätortsmiljöer,miljöförbättringar iinom område, bl.a.uppgifter folkhälsans

funktionshindrade.äldre ochungdomar,förebyggande insatser för barn,
hälsofostranhälsoupplysning ochskolanbarnomsorgen och inomInom är

viktiga insatser.
lokalsamhället ochförskjutas tillverksamhetenEnligt propositionen bör

utgångs-övergripandeoch arbetar. Dennärmiljön, där människor lever, bor
på lokaltfolkhälsoarbete skall byggapunkten därförär att engagemang,

kunskap och samarbete sektorsgränserna.över
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Institutets tillkomst skall bakgrund den globala strategin Häl-motses av
för alla år 2000 WHOVärldshälsoorganisationen år 1981antogsa som

och Sverige sig till åranslöt 1984.som

3.4.3 Socialstyrelsens folkhälsorapport respektive sociala

1994rapport

regeringenNär i augusti 1992 uppdrog åt Socialstyrelsen utarbetaatt en
tredje folkhälsorapport vidgades samtidigt uppdraget till omfatta helaatt
den sociala sektorn, dvs. beskriva och analysera utvecklingen såvälatt av
hälsa social välfärd och riskfaktorer för sjukdom socialaoch problem.som
Resultatet detta uppdrag har blivit två Folkhälsorapport 1994rapporter,av
och Social 1994.rapport

FolkhälsorapportenAv 1994 framgår den samlade bilden folk-att av
hälsoläget innebär att

många människor får allt bättre hälsa samtidigt fårfler allt sämresomo
hälsa,
de socioekonomiska skillnaderna i hälsa ökar,o

ökad andel människor har såväl sociala och ekonomiska hälso-eno som
mässiga problem med koncentration till kvinnor i arbetarklass och lägre
medelklass.

Socialstyrelsens Sociala 994 handlar iI huvudsak människorsrapport om
materiella villkor. beskriverRapporten förändringar från början 1980-av
talet fram till år 1992, i vissa avseenden fram till år 1993. De omvälvande
förändringar, under början 1990-talet har emellertid inne-ägtsom rum av
burit intresset fokuserats på dessa år. har emellertid visat sig svårtDetatt att
få eventuella effekter den höga arbetslösheten för de arbets-grepp om av
lösas ekonomi och hälsa, för familjen och för barnen.

drag kanI resultat sammanfattas i två slutsatser.stora rapportens

Situationen för vissa befolkningsgrupper försämrades i vissa avseendeo
redan under 1980-talet. Alla försämringar kan därför inte förklaras av
krisen. Under 1990-talets första år kan emellertid ytterligareman se
försämringar samtidigt problem tillstöter, den mycket högasom nya varav
arbetslösheten den förändringen.är största
Vissa i befolkningen ungdomar, ensamstående föräldrar ochgruppero -
vissa invandrarkategorier har på så alla under-gottsvaga resurser som-

områden.sökta materiellaDessa standard försämrades undergruppers
åren 1980-92. vissa avseendenI försämrades också kvinnornas situation.

Problem det slag behandlas i dvs. ekonomiskarapporten,av som resurser,
iproblem samband med arbete och boende tenderar ansamlas hos vissaatt

individer. Svaga ekonomiska vilket tredjedel befolkningenresurser, en av
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in-Ungdomar ochproblem ansamlas.har, intar central plats fleranären
svenskar flerautsträckning äldre ochvandrare i betydligthar änstörre

ensamstående med barn harsamtidigt. Det också vanligareproblem är att
barnfamiljer har det.samtidigt andraflera problem än att

ekonomi delvisboende eller hängerha problem med arbete,Att samman
problem med de materi-välfärdsområden. flermed problem inom andra Ju

litetockså hälsobrister,villkoren, fler människorella desto umgänge,uppger
våld stöld.utsatthet för ellerpolitiska samtsvaga resurser

socialaoch denSammantaget visar både folkhälsorapporten rapporten ett
sociala villkor och hälsa.ekonomiska ochstarkt samband mellan

lokala folkhälsoarbetet3.4.4 Det

centralt. Folk-folkrörelsernasI det lokala folkhälsoarbetet är engagemang
för god hälsa ochtradition det gäller verkarörelserna har lång när att enen

och sjuk-drogmissbruk. Hälso-aktivt motverka hälsorisker bl.a. i form av
gälleruppgifter fylla detvården socialtjänsten har viktigaoch när attatt

sjukdomars, skadors ochkunskaperklarlägga, analysera och förmedla om
fördelning och orsaker.sociala missförhållandens omfattning,

folkhälsanochi 1991 KommunernaKommunförbundet har rapporten --
Inledningsvisfolkhälsoarbete.på kommunaltbl.a. redovisat goda exempel

tid.förändrats Hälsahälsa harkonstateras innebörden begreppet överatt av
hälsobegreppfrihet från sjukdom. Dagensinnebär i dag väsentligt änmer

perspektiv.psykiskt och socialt Dettainbegriper välbefinnande i fysiskt,ett
enligtpå människan och börför helhetssynuttrycksynsätt är ett rappor-en

arbete.hälsoförebyggande Iför hälsopolitik ochtjäna riktmärketen ettsom
utifrån begrepp.förebyggande arbetedefinieras trerapporten

främjaarbete förförebyggandeMed allmäntprimärprevention attavses
Primärprevention inriktadi samhället.förutsättningar för goda livsvillkor är

överhuvudtaget uppstår.problemförhindra sjukdom, skador ellermot att att
miljöskydd ochsamhällsplanering tillPrimärprevention omfattar allt från

livsmiljöer. Informa-främja godakulturpolitik andra insatser för attsamt
i syftei den lokala miljöntion, upplysning, fritidsaktiviteter och nätverk att

primärprevention.påsocial gemenskap exempelskapa förutsättningar för är
främja friskfaktorernaprimärprevention innebärKortfattat kan sägas attatt

ickebefolkningen eller tilli riktar sig vanligtvis till helasamhället. Den stora,
selekterade grupper.

riskmiljöer ochriskgrupper och/ellerSekundärprevention inriktadär mot
sjukdom ellerinnebär tidigt upptäcka och tidigt ingripa ettatt om en

vidareutveckling ohälsa ellerförhindraproblem uppstått. Syftet är att aven
tidigaåtgärda dessa. Som exempelsociala problem eller tidigt nämnsatt

överkonsumerar alkoholinsatser förhindraför ut-att att somen person
andra i missbruket.han introducerarvecklar befäst missbruk eller attett

sysselsättningsmöjligheter förUppsökande arbete bland ochutsatta grupper
sekundärprevention.långtidsarbetslösa exempel på Insatserandraär som

såsom skolan,andra aktörersker i samverkan mellan socialtjänsten och
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polisen, primärvården m.fl. för vissa riskgrupper också påexempel sekun-är
därprevention. Dessa insatser riktas både till och enskilda.grupper

riktar sig till de enskilda individerTertiärprevention identifierassom som
sjuka eller befinner sig i problemsituation. Tertiärprevention syftar till atten
upprätthålla funktionsnivå, förhindra försämring eller motarbeta etten en
kroniskt tillstånd eller återfall. Tertiärprevention handlar framför allt om
individinriktad vård och behandling.

Primärpreventionen viktigast i kommunens folkhälsoarbete i formär av
olika förebyggande insatser. Tertiärprevention bedrivs kommunerna hu-av
vudsakligen inom socialtjänsten också inom den hälso- och sjukvårdmen

åligger kommunen.som
Kommunfullmäktige i landets kommuner kan besluta WHO:s målatt anta

Hälsa för alla år 2000 gäller både den sociala och den fysiska miljön. Ettsom
de 38 målen i WHO:s strategidokument tvärsektoriellt arbete förärav

bättre hälsa. Folkhälsoarbetets signum således tvärvetenskapligt/är ett
tvärfackligt perspektiv. Kommunallagen 1991:900 innehåller inga över-
gripande mål kommunen skall arbeta för förbättrad folkhälsa. Iattom
kommunerna kommunstyrelsens roll därför ofta avgörande det gällerär när

målen, samordna arbetet frågoroch ha folkhälsan på dagord-sättaatt om
ningen. Någon har folkhälsan allas ingens imperi-ärsagt att ansvar men
um.

Kommunerna i dag rad insatser för folkhälsan förebyggandegör en av
karaktär inte alltid betecknas folkhälsoarbete. kan gällaDetmen som som
miljöförbättringar i tätortsmiljöer, trafiksäkerhetsåtgärder, fritids- och kul-
turinsatser och bostadsförbättringar. viktig påEn aspekt folkhälso-annan
arbetet ökad jämlikhet i levnadsvillkoren såsom dennaär strävan mot ut-

itrycks kommunernas social-, bostads- skolpolitik.och
måldokumentSamlade för folkhälsoarbete i brett perspektiv före-ett

kommer inte så ofta i svenska kommuner. finns mångaDäremotännu
måldokument, innehåller folkhälsomål, bl.a. alkoholpolitiskasom program
eller ungdomspolitiska program.

aprilEnligt Folkhälsoinstitutet 1994 har majoriteten landets kommu-av
inrättat s.k. folkhälsoråd. rådDessa uppbyggda på olika vissaIär sätt.ner

kommuner ingår enbart politiker med förankring i landsting och kommun.
På andra håll består folkhälsoråden både politiker och tjänstemän frånav

Älvsborgslandsting och kommun eller tjänstemän.enbart vissa län, bl.a.Iav
har inrättandet primärvårdsnämnderlän, och hälsoplanerare bidragit tillav

lokala folkhälsoråd bildats i alla kommuner.att
I februari 1994 bildades svenskt nätverk för lokalt folkhälsoarbete iett

samverkan mellan Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, Folk-
hälsoinstitutet och Socialstyrelsen i syfte stödja erfarenhetsutbyte ochatt
befintliga regionala nätverk. I från detta nätverk Samhälletsrapporten -

februarihälsopolitik 1994 19942004 behandlas bl.a. frågan social-om- -
tjänsten i folkhälsoperspektiv. framgårAv bl.a. följande.ett rapporten

finnsDet oftast förbisett samband socialtjänstensmellan insatsernäraett men~ -
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och folkhälsan speciellt bland bland barn, låginkomsttagare ochutsatta grupper
äldre.

Socialtjänstens insatser bryta den cirkel så ofta går från socialakan onda som
tillproblem ohälsa. denna mening kan socialtjänstens arbete ofta betecknasI som

förebyggande också i förstå dessafolkhälsoperspektiv. Kunskapen ochett att se
samband och fånga tidiga varningssignaler emellertid outvecklad såvälärupp
inom socialtjänsten i i traditionella skolmedicinen.högre grad denänmen

Samtidigt präglas socialtjänsten och sjukvården två helt olika professionellaav
kulturer vanligen har mycket svårt förstå varandra. samverkansprojektattsom
efter samverkansprojekt årtiondena vittnaunder de kan dettasenaste om men
också vissa framsteg helhetssyn där de berörda individernas situationmotom en
och står iproblem centrum.

Kommer dessa bräckliga insatser syftar till förebyggaattgemensamma som
såväl sociala hälsomässiga problem överleva i där byteratt systemettsom man
samverkan hitta sina tjänsterkonkurrens Där det gäller köpare för ochmot att
där socialtjänstens kunder ofta upplevs på den vårdmark-olönsammasom nya
naden.

Får ekonomiska till social-- stimulerar samverkan mellanstyrsystem som
tjänst och sjukvård liksom hur socialtjänstens folkhälsoansvar skallDetta egna
utvecklas frågor borde framskjuten plats i det intensiva förändrings-är som ges en
arbete f.n. pågår inom socialsektorn.som

3.5 Socialtjänstens roll iRapporten
samhällsplanering och samhällsarbete

3.5.1 Inledning

Socialtjänstkommittén SOU 1993:91har tidigare lagt fram Soci-rapporten
altjänstens roll i samhällsplanering kunskapsöver-och samhällsarbete en-
sikt och diskussionsunderlag. till samtligaRapporten har överlämnatsett
kommunstyrelser i också möjlighetlandet, har haft lämnaattsom syn-
punkter på innehåll och förslag.rapportens

Nedan sammanfattas innehålletkort i den aktuella Därefterrapporten.
redovisas sammanställning de synpunkter lämnats på dennaen av som
rapport.

3.5.2 Rapportens innehåll

redovisas historiskaI internationella och svenska erfaren-rapporten samt
heter på samhällsplaneringens område.

Den grundsyn redovisas i innebär områden ochrapporten att utsattasom
tydligare prioriteras strukturinriktatbör i förnyat, arbete. Dettaettgrupper

enligt författaren nödvändigt för problemen på individnivå inte skallär att
överskölja personalen. Vidare framhålls uppslutning blandbetydelsen av
medborgarna. människorProfessionellt yrkesverksamma och vanliga i
kommunens olika delar klarar sig inte varandra. kunskap ochDe harutan
erfarenhet olika slag.av

En hos invånarna förankrad lokal utvecklingsplanering grundad på



MEDVERKAN 115SAMHÄLLSPLANERING SAMHÄLLSARBETESOU 1994:139 OCHl

kulturella och sociala förutsättningar bättre grund för denhistoriska, ger en
översiktliga planeringen. Sociala konsekvensbeskrivningar med såväl hårda

ekonomiska analyser ellermjuka data bör lika naturliga somsom ses som
miljökonsekvensbeskrivningar.

utveckling från och expertplanering till ochEn mönster- process-
dialogplanering" social synpunkt det viktigt samhälls-angelägen. Urär är att

teknik.planeringen inte reduceras till enbart ekonomi, affärer och
Socialtjänsten sitt kontaktnät förskola, daghem, hem-har öppengenom -

handikappade och andra godatjänst, dagverksamhet för grupper osv. -
förvarningar tillförutsättningar bidra med tecken ut-att ogynnsamom

veckling i den lokala miljön och till vända utvecklingen.att
stadsmiljöer socialarbetare med särskild kompetens idel behövsI en

miljöernärkontakt med ungdomsgrupper och invandrare. I del kant.ex. en
socialarbetaren får fullgöra sitt uppdrag i arbetslag meddet önskvärt attvara

bl.a. planerare och andra yrkesutövare.
överväganden redovisasUnder rubriken och preliminära förslag för-

vissa förändringar socialtjänstens strukturinriktade insatser. Medslag till av
sådana avses

beskrivningsarbete förhållanden i den fysiskamiljörapportering och omo
sociala miljön kan motivera särskilda insatser med stödoch som av

intressenter,kommunen eller andra
utvecklingsplanering sociala konsekvensa-lokal och programarbete medo

samhällsplaneringennalyser, resultat bör tillföras den översiktligavars
samt

jämte i folkhälso-lokal självorganisering och samhällsarbete medverkano
arbete med kommunalt eller stöd.annat

bilaga Hjärne, Institut för Byggnads-till har Lars StatensI rapportenen
svårigheter sigforskning, analyserat skälen till socialtjänstens att ta an

framhålleruppgiften medverka i samhällsplaneringen. Hjärne bl.a. attatt
planeringsförutsättningarna socialtjänstreformens till-har förändrats sedan

Planeringkomst. Samhällsbyggandet komplicerat tidigare. ochär änmer
förvaltning förutsätter flera aspekter samtidigt beaktas. Samverkan mel-att

och hänsynstagande till offentliga och enskilda intressen krävs i olikalan
planeringsprocessen. innebär samhällsplaneringen ifaser Detta störreattav

karakteriseras dialog- processplanering medutsträckning tidigare ochän av
deltagande både offentliga och enskilda intressenter.av

Lagstiftarens intentioner med bestämmelsen socialtjänstens medver-om
samhällsplaneringen kunskapsunderlaget vadkan i bl.a. förbättraär att om

bra för människor. Hjärne detta bortsersynsättattsom anses vara menar
från planeringens begränsade styrmöjligheter. den sociala kun-Först när

samhällsförhållan-skapen specifikt sambandet mellan problem ochrörmer
den, villkoren för olika eller har förankring hos medborgarna blirgrupper en

intressant för social planering. bakgrundden underlag Mot denna utgörsom
därför erfarenheterna från det och områdesinriktade sociala arbetetgrupp-
många gånger omistligt kunskapsunderlag i samhällsplaneringen.ett
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3.5.3 Synpunkter på innehåll och förslag i rapporten

Ett 25-tal kommunstyrelser, några socialnämnder Föreningen Sverigessamt
Socialchefer har till kommittén inkommit påmed synpunkter rapporten.

Allmänna synpunkter

demAv lämnat synpunkter många socialtjänstens strukturin-attsom menar
riktade arbete vikt för samhällsbyggandet varitdet harär stor attav men
svårt för socialtjänsten fullgöra varituppgiften. Skälen härtill har flera.att
Bl.a. framhålls såväl metoder planeringsinstrument för uppgiften haratt som
saknats bortsett från den verksamhetsplaneringen. har ocksåDetegna-
varit svårt mobilisera också från socialtjäns-att resurser men engagemang

sida. Socialtjänsten intehar alltid fått gehör för sina synpunkter hostens
kommunens övriga planerare. Slutligen framhålls också samhällsplane-att
ring svårgripbar då den berör alla i livet, fritiden,aspekter boendet,är t.ex.
samhällsservice påvisaoch arbetet. Att samband mellan missförhållanden
och sociala strukturer låter sig inte alltid enkelt fångas i planeringsdoku-
ment.

Många kommuner framhåller samhällsomvandlingen och den ökandeatt
arbetslösheten innebär förutsättningar och problembilder för kom-nya nya

Socialtjänstens strukturinriktade arbete måste därför förnyas.munerna.
Drygt hälften de kommuner lämnat sig positivasynpunkter ställerav som

till socialtjänsten fortsättningsvis samhällspåverkan-bör arbeta medävenatt
de insatser. Socialtjänstens ställning i samhällsplaneringen måste dock stär-
kas bl.a. tydligare lagregler.genom

Från flera håll betonas socialtjänsten också bör ha skyldighetatt atten
arbeta förebyggande i bostadsområden och för olika Detta ärgrupper.
nödvändigt för socialtjänsten inte skall krav på akutaöversvämmasatt av
insatser för enskilda. därför angeläget samhällspolitiska målDet ochär att
ideologier för det förebyggande arbetet tydliggörs både på nationell och

nivå.lokal
Vidare betonas socialtjänstens framtida roll i planeringen förutsätteratt

tid för aktivt delta,avsättsatt att0
hittar former för organisering såarbetet personalgruppersatt attmano av

vardagskunskap systematiseras tillföraskan och planeringsprocessen,
kunskap livs- och välfärdsvillkor planeringsprocessenatt samtom0 om

fördjupas,
socialtjänstens självuppfattning stärks konstruktivt delta-att etto genom

gande i planeringsprocessen.

Kommunstyrelsens ansvar
Flera kommuner betonar kommunstyrelsens övergripande för plane-ansvar
ringen. Därför ifrågasätts lämpligheten socialtjänstens skyldighetatt attav

idelta planeringen i socialtjänstlagen.regleras Några kommuner föreslår
Plan- och bygglagen lämpligare lag för denna reglering.som en
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betonas starkare ochpositivt på det förebyggande arbetetMånga attser
med på den friatydligare regleras i lagen. Särskilt tankedenna skyldighetatt

avseende klar-kommunstyrelsens i dettanämndorganisationen bör ansvar
göras.

förhållningssättaktivtEtt

aktivtframhåller vikten socialtjänsten harMånga kommuner ettattav
samhällsplanering samhälls-i ochförhållningssätt det gäller deltanär att

utvecklingen i bostadsområden och hauppmärksamt följaarbete. Att en
angelägen uppgift föråtgärder så krävsberedskap vidtaatt vara enom anses

på social-håll därför positivt förslagetsocialtjänsten. Från flera attser man
tidigtbevakningsskyldighet det gäller upptäcka ochtjänsten när attges en

till utveckling.kommunledningen tendenserslå larm till ogynnsamom

områdenmänniskor ochPrioritering utsattaav
framhåller viktensig bakom förslagflesta ställerDe attrapportens avsom

samhällsplanering samhällsarbetesina insatser i ochsocialtjänsten fokuserar
prioritering också gälla ibostadsområden. börpå och Dennautsatta grupper

folkhälsoarbetet.
Föreningen Sveriges Socialchefer.uppfattningen hävdasDen motsatta av

påverkar den sociala miljön.medverka i all planeringSocialtjänsten bör som
inte informuleringarna i lagtextendärför angelägetDet snävarär att om-

rådet för socialtjänstens medverkan.
stödjainslag gruppinriktat arbete förEtt ökat utsatta attatt grupperav

levnadsförhållandensociala miljö och sinapåverka och förändra sinsjälva
ocksåsocialtjänsten. Härigenom kanangelägen uppgift försomses en

uppnås.nödvändig förnyelse i det sociala arbetet

Folkhälsoarbete

ochfolkhälsoarbetet samhällsarbetekommenteratDe har attmenarsom
Någrakompletterar varandra. be-folkhälsoarbete överlappar ochlokalt

fråga samverkar med andravikten socialtjänsten i dennaatttonar organ,av
kultur/fritidssektorn.primärvården också med skolan ochframför allt men

vanligtvis inte nås detkontakt medSocialtjänsten har avgrupper, som
folkhälsofrämjande in-Socialtjänstensinriktade folkhälsoarbetet.allmänt

människor till godo ellerdärför komma debörsatser annansom av en
tydligtsamhälleliga marginalen. börbefinner sig i den Dettaanledning

markeras i lagen.

konsekvensbeskrivningarSociala

systematiserar sinbetydelsen socialtjänstenflera yttranden framhållsI attav
ställer sigi kommunen. Flera kommunerlevnadsförhållandenakunskap om

konsekvensbeskrivningar.förslag socialaockså positiva till rapportens om
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Social mobilisering

Flera kommuner positivt på och organisationer iattser grupper engageras
samhällsarbete och i planering ställer sig tveksamma till socialmen om
mobilisering uppgift för tjänstemän. Social mobiliseringär en ses snarare

uppgift för folkrörelser och andra organisationer.som en
Den synpunkten framförs emellertid också, nämligen det börmotsatta att

socialtjänstens skyldighet stödja och stimulera elleratt utsattavara grupper
bostadsområden någotgöra åt utsattheten förändra sin miljöatt attgenom
och/eller sin livssituation. Man detta förhållningssätt har stöd iattanser
portalparagrafens bestämmelser socialtjänsten skall inriktas på frigöraatt att
och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

Forskning och utbildning

Betydelsen kunskapsutveckling inom området samhällsplanering ochav
samhällsarbete framhålls från flera håll. Man forskning plane-attanser om
ringsprocessen, sociala samband och hur socialtjänstens kunskapom om
människors villkor skall kunna systematiseras och användas i planeringen
måste utvecklas. Både forskningsinsatser, utbildning och fortbildning kom-

krävas för uppnå intentioner. Behovet tvärsektori-att att rapportensmer av
ella utbildningar påtalas bl.a. i syfte överbrygga språkbarriärer mellanatt
socialtjänsten och övriga planerare.

Resursbehoven

Flera kommuner framhåller vikten de ekonomiska konsekvensernaattav av
förslagen i analyseras. Från flera håll betonas aktivt för-rapporten att ett
hållningssätt från socialtjänstens sida på sikt lönsamt det kortsik-är attmen
tigt kan kräva utökade mobilisera människornaAtt själva att taresurser.

för sin sociala situation kan dock på sikt aldrig olönsamt.ansvar vara
Från flera håll framhålls problemen med socialnämndernas ständigt ökan-

de för och uppgifter motsvarande ökningattutanansvar nya grupper av
sker. samhällspåverkandeDe och gruppinriktade uppgifterna fårresurserna

ofta vika för akuta och individinriktade uppgifter. intentionernaOm ige mer
förslag skall kunna förverkligas kommer det därför enligt flerarapportens

kommuner krävas ökade för förebyggande arbete.att resurser

3.6 Synpunkter framförda vid
Socialtjänstkommitténs sammankomster

Utöver de synpunkter lämnats till SOUkommittén på rapportensom
1993:91 Socialtjänstens iroll samhällsplanering och samhällsarbete har
också inhämtatssynpunkter vid olikade sammankomster, kommitténsom

Sammanlagt har hundratal politiker och drygt 200 tjänstemänarrangerat. ett
deltagit i dessa konferenser.
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socialtjänstens framtidavid utfrågningarna våren 1992Diskussionen om
socialtjänstens uppgiftorganisation kom i hög grad gällainriktning och att

be-samhällsplaneringen. Bland politikerna fanns demedverka iatt som
miss-medverkan i samhällsplaneringentraktade socialtjänstens ett stortsom

menade socialtjänsten lokalt haftAndra däremotlyckande. ett stortatt
Ändå de flestainflytande bebyggelseplaneringen. överensöver attvar om

inriktade insatser varit lågtstrukturinriktade och allmäntsocialtjänstens
1980-talet.prioriterade under

sig i frågan ansåg de flesta socialtjänstende politiker yttradeAv attsom
samhällsplaneringen och denna skyldig-skall medverka iframgentäven att

förutsågs med tanke påi Vissa problem dockskall regleras lagen.het att
på nämnder,i många kommuner splittrats flerasocialtjänstens verksamhet

få till stånd sammanhållen diskussion ivilket innebära svårigheterkan att en
fråga.denna

betydelse förbestämmelser har haftMånga menade lagens storatt en
samhällsplaneringen.socialtjänstperspektiv imöjligheterna hävda ettatt

Även i planeringen långt tidigare korn socialtjänst-socialtjänsten deltogom
stabila samverkansformer.det stöd behövs för utvecklalagen attatt ge som

strukturinriktat allmäntfanns starkt stöd för ochBland tjänstemännen ett
imånga det självklart socialtjänsteninriktat arbete. För ävent.ex. attvar

i samhällsplaneringen. ansåg socialtjäns-framtiden skall medverka Man att
på i och utveckla välsin kunskap skall peka brister samhälletmedten en
utifrån kunskap. dag förlitar siginformationsstruktur denna Ifungerande

i stället för påsocialtjänsten alltför mycket på erfarenheter och omdöme
strukturerad kunskap.fakta och väl

viktigsamhällsarbete påpekades bl.a. mycketFrån Föreningen för att en
tillsammans med andra yrkeskategorieruppgift för socialarbetarna är att

till lokalt förändringsarbete. Sommänniskor berörs medverkaoch de som
flyktingar ochviktiga målgrupper i detta arbete framhölls bl.a. personer

från olika institutioner.utskrivna
allmänt inriktade och förebyggande arbeteBeträffande socialtjänstens

olika uppfattningar bland politikerna.vid utfrågningarna våren 1992fanns
fortsättningsvis skall arbeta före-menade socialtjänstenEn del ävenatt

socialtjänsten finnsdetta arbete bör prioriteras. Inombyggande och att
Socialtjänstensvilka effekterna blir ingentingkunskaperna görs.omom

viktiga aktörer bidrar med andrafår emellertid inte utesluta andraattansvar
insatser.

social-uppfattning uttrycktes. Man menadeMen även attmotsatten
renodlas till myndighetsutövningtjänstens uppgifter i stället bör även ettom

ungdomar och miss-mått förebyggande insatser beträffande barn,visst av
ekonomiska.skäl framhölls gällde främstbrukare bör kvar. De somvara

ibedriva förebyggande verksamhet detansåg sig inte har rådMan att
ansåg finns andra aktörerekonomiska detaktuella läget. Dessutom attman

ochbilligare, etablerade folkrörelserdet både bättre ochgör t.exsom
också kraft i konstellationer,organisationer. det finnsfrivilliga Men en nya

fram.nätverk, ochkooperativ och olika slag växert.ex. merav som mer
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Flera tjänstemän slog vakt det allmänt förebyggande arbetet inomom
socialtjänsten och menade denna inriktning på arbetet särskiltäratt storav
betydelse för barn och ungdomar. De strukturinriktade och allmänt före-
byggande insatserna får inte betraktas lyxvara vi bara har rådsom en som
med i goda tider. Diskussionen borde i stället gälla hur sådana verksamheter
kan starkare stöd i lagen.ettges

Vid de regionala höstenseminarierna 1993 framkom det både hosatt
politiker och tjänstemän i kommunerna fanns brett stöd för uppfatt-ett
ningen socialtjänstlagen fortsättningsvis bör ålägga kommunernaävenatt ett

för allmänt förebyggande insatser bland barn och ungdomar. Social-ansvar
tjänstens uppdelning på olika nämnder och resultatenheter ansågs på flera
håll motivera tydliga lagregler med hänsyn till det allmänt förebyggandeatt
arbetet på undantag kravet påsätts ökad effektivitet skärps. Resultaten-när
heterna har svårt tid för arbetsinsatser inte sig påbetalar kortavsättaatt som
sikt.

Somliga såg det självklart för det förebyggande arbetetatt ansvaretsom
åvilar individ- och familjeomsorgen. De ville inte individ- familjeom-ochse

reducerad till akutresurs menade det också måste finnasutan attsorgen en
för allmänt förebyggande insatser i det sociala arbetet.utrymme

Andra lika övertygade för det förebyggande arbetetatt ansvaretvar om
bör ligga på kommunledningen och ville detta skrivs in i lagen. Social-att
sekreterarna ansågs varken bäst lämpade eller tillräckligt många för attvara

kunna bära så Att förlita sig till individ- ochett stortensamma ansvar.
familjeomsorgen får inte heller bli enkel står inför soci-utväg nären man
ala problem i andra verksamheter.

detNär gäller det allmänt förebyggande arbetet för framkom attvuxna
det finns variation det gäller kommunernas i dettastor nären engagemang
arbete. I diskussionen betonades vikten restriktiv alkoholpolitik samtav en
återhållsamhet det gäller bevilja serveringstillstånd för inär att restauranger
kommunen. Betydelsen lokala hälso- och alkoholpolitiska förav program
det förebyggande arbetet betonades liksom de kommunala bidragen till
ideella föreningar föreningarnas verksamhet präglas drogfrihet.om av-

På grund den fria nämndorganisationen för kommunerna finnsav en
betydande risk det allmänt drogförebyggande åsidosätts.arbetet Orsa-att
kerna härtill ansågs dock inte enbart ha varit organisatoriska ocksåutan
ekonomiska. I socialtjänstlagen socialnämndens skyldighet arbetaattanges
förebyggande i kommunerna uppfattas denna uppgift på sina hållutemen
inte längre höra hemma inom socialnämndens ansvarsområde.

När det gäller förebygga tidigt åtgärdaoch missbruk uttryckte fleraatt
kommuner i de kommuner, där det pågår försök med kommunal primär-att
vård, har inletts kan leda till det förebyggande arbetetatten process som
effektiviseras. Som exempel nämndes Stenungsunds kommun där försökett
med finansiell samverkan mellan hälso- och sjukvården, socialtjänsten och
försäkringskassan planeras. Detta försök har 1994.den l juli Mångastartat
såg positivt på sådan organisatorisk modell, kan innebära atten som en ny
och effektivare modell skapas för det förebyggande arbetet.
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3.7 Sammanfattande bedömning
Lagens krav arbeta strukturinriktat har varit svår uppgiftatt för social-en
tjänsten sig Skälen härtill har varit flera. lagenatt ta I finns ingenan.
anvisning hur denna medverkan skall till eller vilka instrumentom som
skall användas. Utbudet utbildning och fortbildning med inriktning påav
strukturinriktat arbete inom socialtjänsten har varit begränsat. Både för
Socialstyrelsen och för länsstyrelserna har det funnits uppenbara svårigheter

förmedla kunskaper, vägledning och inspiration tillatt kommunerna detnär
gäller det strukturinriktade arbetet.

Det har inte heller funnits någon lagreglerad skyldighet för andra plane-
ringsaktörer beakta socialtjänstens synpunkter eller kunskaper.att Om-
fattningen och formerna för socialtjänstens medverkan i såväl planeringav

samhällsarbete har därför varierat mellan kommunerna bl.a. beroendesom
på personalens kompetens och politikernas intresse.samtengagemang

Någon övergripande empiriskt grundad studie omfattning ochmer av
former för socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen har inte gjorts.
Detta gäller också socialtjänstens medverkan i samhällsarbete. Det betyder
dock inte det helt saknas kunskaper inom området.att

Ovan har bl.a. redovisats både nationella internationellaoch erfarenheter.
nationellaDe erfarenheterna hur samhällsarbetet och det lokala ut-av

vecklingsarbetet ändrat karaktär sedan mitten 1970-talet visar social-attav
tjänstens roll alltmer har kommit innebära insatser för samordnaatt att samt
stödja och vägleda andra aktörer. Allt fler organisationer också koope-men
rativ och för den privata sektorn intresserar sig i dag förrepresentanter
lokalt utvecklingsarbete i lokalsamhället. Både svenska internationellaoch
erfarenheter har också visat förutsättningen för framgångsrikt lokaltatt ett
förändringsarbete samordnade och samtidigaär insatser från flera samhälls-
sektorer.

Enligt vår mening bör dock socialtjänstens skyldighet arbeta struktu-att
rinriktat inte reduceras till enbart samordna och stödja andra aktörersatt
initiativ insatser.och Utöver den stödjande och samordnande rollen bör
socialtjänsten ha skyldighet för och iatt utsatta utsattaen egen grupper
bostadsområden initiera och bedriva socialt förändringsarbete. Lagens över-
gripande mål såsom de uttrycks i portalparagrafen förutsätter aktivtett
förhållningssätt från socialtjänstens sida. Detta gäller det strukturin-även
riktade arbetet.

Storstadsutredningen framhöll bl.a. vikten tidigt uppmärksammaattav
tidigtoch vidta insatser för motverka tendenser till negativ utvecklingatt en

Äveni bostadsområden. i SOU 1993:91 Socialtjänstens roll irapporten
samhällsplanering och samhällsarbete betonas särskilt det böratt vara en
skyldighet för socialtjänsten tidigt slå larm sådana förhållanden iatt om
levnadsvillkor och i sociala miljöer förutsätter samordnade insatser försom

förebyggas eller avhjälpas. sådanEn skyldighet fåratt starkt istöd de
synpunkter företrädare för socialtjänsten lämnat till kommittén. Enligtsom
vår mening finns därför skäl i lagstiftning behovetatt överväga attny av
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både påuppgifterskyldigheter ochsocialtjänstensytterligare klargöra sam-
områdesnivå.ochhällsnivå och på grupp-

det lokalavitaliseringutveckling ochpositivtendenserna tillTrots aven
funnitsamhällsarbete, harockså inkluderarutvecklingsarbetet, vilket att

övergripanderoll i kommunensfinna sinhaft svårighetersocialtjänsten att
Plan-visar inte minstfysisk planering. Dettasamhällsplanering ioch annan

översiktspla-generationensförstautvärdering denbyggutredningensoch av
ner.

planering skallsocialintentionersocialtjänstlagensuttryck för ärEtt att
iundanröja förhållandenproblem ellersocialauppkomstenförebygga av

liggerstärkasådana problem. Attsamhället skapar gruppersvagasom
tillgänglighet ipå bättreförebyggande arbetet. Kravenunderförstått i det

på dettaexempel synsätt.funktionshindradesamhället för är ettpersoner
isolering och därmedför brytaDagverksamheter för attutsatta grupper

på förebyggandeexempelpsykisk ohälsafysisk ochmotverka är ett annat
insatser.

mellankopplingsåledesinsatser finnsförebyggandeifrågaJust enom
mål-grundläggandesocialt arbete. Dengruppinriktatsocial planering och

vår meningenligtpå gruppnivåinsatsersättningen för socialtjänstens är att
sinatillvaratamöjligheterderasi syfte ökastärka attattutsatta egnagrupper

fråninsatseromfattandeförebygga behovintressen samt att sam-av mer
hällets sida.

hållpå mångaintentionertill lagensskälenframgåttSom attovan synes
Socialtjänstens inreskiftande karaktär.många ochuppnåttsinte avvara

till denförklaringvisskaraktär kanorganisation och verksamhetens attge
saknatshar oftaintentionerna. Detenligtplaneringen inte utvecklatssociala

systematisera ochdokumentera,förockså kompetenstillräcklig tid attmen
från övrigochbåde från fältarbeteoch erfarenheter,föra fram kunskaper

socialtjänstverksamhet.
planeringsunder-dokumenteradeochsystematiserad kunskapBristen på

förfå gehörvarit hinder försåledessocialtjänstens sida harlag från attett
miljöer bör utformas. Etthuroch idéerden sociala kunskapen annatom

inställning tillambivalenthaftmånga socialarbetarehinder har varit att en
osäkerhetisällan bottnatplaneringen vilket intemedverka iatt omen

ellerrelevantkunskapvilkenoch ärplanerarrollen typ somsomavom
efterfrågar.övriga planerare

gåplaneringen skallmedverkan isocialtjänstensinte hurreglerarLagen
uppifrån harmed styrningorganisationtraditionellatill. Socialtjänstens

krav påmål eller politiskalokalaspecielltockså utgjort hinder, närett
formerfunnits finnaharSvårighetermedverkan saknats.socialtjänstens att

från det löpandekunskaperplaneringensystematisera och tillföraför att
medverkandirektaför fältetsutveckla formersociala arbetet. Genom att

socialtjänstensmeningenligt vårskullei planeringsprocessenoch inflytande
decentraliseringGenomplaneringen öka.i påverkamöjligheter delta ochatt

integreringvidverksamheter ellersocialtjänstensutlokaliseringoch av
socialtjänstenförutsättningar förocksåmed andra verksamheter, attnyages
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få helhetsbild befolkningens förhållanden inom kommundel elleren av en
bostadsområde.ett

Ett generellt problem har varit socialtjänsten saknat traditionatt att
arbeta med statistik och demografiska beskrivningar. Inte heller social-
tjänstens verksamhetsstatistik har alltid utformats pâ sådantegen sättett att
den varit användbar planeringsunderlag. Detta har också varitsom ett
hinder för socialtjänsten kunna systematisera ochatt sammanställa kun-
skapsunderlag för planeringen.

En förklaring till socialtjänstens svårigheter medverka iannan att sam-
hällsplaneringen har varit relationen till andra förvaltningar. Av tradition
tycks vikt ha lagts vidstörre de tekniska förvaltningarnas beräkningar och
bedömningar socialtjänstens kvalitativaän beskrivningar grund försom
fysiska eller ekonomiska beslut. Olika kulturer och språk i planerings-möts
sammanhang, vilket inneburit svårighet för socialtjänsten finna rollatten en
i planeringen.

De redovisade hindren för socialtjänsten arbeta strukturinriktat kan iatt
dag inte isolerat från de förutsättningar råder för kommunalses nya som
verksamhet. Kraven på avvägning och prioritering mellan olika behov och
insatser inom socialtjänsten ökar i takt med krympande Deresurser. mer
långsiktiga insatserna bl.a. i form förebyggande arbete och medverkan iav
samhällsplaneringen bör dock enligt vår mening med ändrade ekono-även
miska villkor uppgift för socialtjänsten.vara en

Lagens allmänt utformade bestämmelser har från många håll framhållits
de hindren för socialtjänstensstörstaett förutsättningar levasom av att upp

till lagstiftarens intentioner arbeta strukturinriktat.att Uppdraget har upp-
fattats allomfattande och gränslöst, vilket inneburit osäkerhetsom en
såväl för socialtjänsten för övriga aktörer i planeringen. Socialtjänst-som
lagens karaktär rarnlag förutsätter preciseringar och prioriteringar påav
kommunal nivå. När sådana saknas uppstår inte sällan osäkerhet inom
socialtjänsten såväl relevansen med dess medverkan mandat ochom som om
befogenheter i samarbetet med andra förvaltningar. Enligt vår mening bör
därför bestämmelser införas i lagen förtydligar socialtjänstenssom ansvar
och uppgifter det gäller insatsernär det traditionelltutöver individinriktade
sociala arbetet. Vi återkommer till detta i kapitel 21.
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4 Insatser för barn och ungdom

4.1 Inledning
direktivenI för utredningsarbetet berörs särskilt samhällets insatser för barn

far illa. Den kritik riktats denna del socialtjänstenssom mot verk-som av
samhet uppfattas mycket oroande. Behovet bättre samordningsom av en
mellan verksamheter bedrivs kommuner och landsting understrykssom av
särskilt. Med anledning härav har kommittén lagt särskild vikt vid be-att
handla frågor individ- och familjeomsorgensrör arbete medsom utsatta
barn och ungdomar.

Till kommitténs uppgifter på detta område hör bl.a. ställning till huratt ta
reglerna anmälnings- och uppgiftsskyldighet i 71 § socialtjänstlagenom
1980:620/SoL bör utformade. Denna fråga berör reglernaävenvara om
vittnesplikt och frågeförbud i rättegångsbalken och behandlas inärmare
kapitel 30.

En fråga behandlats kommittén gäller överflyttningannan som av av
vårdnad till familjehemsföräldrar med stöd 6 kap. 7 och 8 §§ föräldrabal-av
ken. Här skall kommittén utreda och lägga fram förslag hur ersättnings-om
frågan och tillsynsfrågan kan lösas i sådana ärenden. Kommitténs över-
väganden och förslag i denna fråga redovisas i kapitel 27.

Vissa frågor barn inteharrör tagits i arbetet. Det gäller LVU-som upp
lagstiftningen enligt direktiven skall lämnas utanför den aktuellasom över-

Det gäller också kommunens uppgift tillhandahålla förskoleverk-synen. att
samhet och skolbarnsomsorg. Riksdagen har år 1993 antagit propositionen

utvidgad lagreglering på barnomsorgsområdet. De reglerna träder iom nya
kraft den 1 januari 1995. Av den anledningen har kommittén inte övervägt
några ändringar reglerna barnomsorg i socialtjänstlagen. Deav om nya
reglerna redovisas kortfattat i kapitel 22.

Socialtjänstens uppgifter i familjerättsliga frågor utreds för närvarande av
flera andra statliga utredningar. En utredningarna S 1993:09 skall bl.a.av

socialnämndenöverväga skall ha kvar uppgiften medverka vid fast-om att
ställande underhållsbidrag. En JUutredning 1993:13 har till-av annan
kallats för utvärdera 1991 års reform föräldrabalkensatt reglerav om
vårdnad och Utvärderingen skallumgänge. enligt direktiven särskilt inriktas
på frågan hur satsningen på samarbetssamtal har inverkat på hand-om
läggningen vårdnads- och umgängestvister. En tredje utredning Sav
1992:08 har nyligen gjort verksamhetenöversyn med internationellaen av
adoptioner. Med anledning det utredningsarbete pågår på olika hållav som
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socialtjänstensfrågorsig i rörfördjupathellerintekommitténhar som
familjerättsområdet.påuppgifter

bestämmel-grundläggandeföräldrabalkensredovisas förstkapiteldettaI
översiktlig be-Däreftersina barn.förföräldrars engesansvaromser

VissaSverige.iuppväxtvillkorungdomarsochskrivning barns avgrupperav
orsaker kanolikagäller barnkortfattat. Detkommenterasbarn avsom

utveckling.sinstöd isärskiltbehöva
kultur-skolan,utblickföljerbeskrivning motinledandedennaEfter en

förbetydelsesjukvårdenoch är storhälso-fritidssektornoch samt avsom
socialtjäns-påverkarindirektochuppväxtvillkorungdomarsochbarns som

uppgifter.roll ochtens
förbestämmelsergrundläggandesocialtjänstlagensredovisasDärefter so-

ändratsharbestämmelserFleraungdomsarbete.ochbarn-cialtjänstens
Ändringarna till denanslutningikommenterasi kraft.träddelagensedan

huvudupp-fyrafamiljeomsorgensindivid- ochgenomgångenfortsatta av
ungdomar:ochbarngifter för

arbeteförebyggandeochinriktatallmäntbedrivaatt- områdetfamiljerättsligadetuppgifter inomvissaföratt ansvara
hjälpinsatserochstöd- samttillhandahålla öppnaatt

hemmet.detutanförvårdunderårigabereda egnaatt

riktatskritikdenoch motskettutvecklingdenbelysaFör somatt som
offentliggranskatkommitténharverksamhetsocialtjänstensdeldenna av

arbeteSocialstyrelsensfrån bl.a.aktuellatagit delstatistik och rapporterav
särskildaockså anordnatharKommitténuppföljning.Aktiv samman-med

medutvecklingstendenserochproblemaktuelladiskuteraförkomster att
olika intressenter.

kapitel.dettai slutetredovisasbedömningKommitténs av

Föräldrarnas4.2 ansvar

Dettasina barn.vård och fostranförhuvudansvaretharFöräldrarna av
innehåller reglerbl.a.FB,föräldrabalkenibestämmelsernaföljer somav

underhålls-föräldrarsochvårdnadadoption, samtumgängefaderskap,om
skyldighet.

godochtrygghetomvårdnad,tilll § FBenligt 6 kap. rätthar enBarn
sinaktning förmedbehandlasskallbarnocksåföreskrivsDärfostran. att

bestraffning ellerkroppsligförfårde inteoch utsättasoch attegenartperson
harbarnvårdnadenharbehandling. Den ettkränkande omsomannan

förhållandenpersonligaför barnetsstycketandra2 §enligt 6 kap. ett ansvar
tillgodosedda. Barnetsblirenligt 1§behovbarnetstillskalloch attse

medbehövstillsynfår denbarnetförvårdnadshavare även att somsvarar
ocksåskallochomständigheterövrigautveckling ochålder,till desshänsyn

utbildning.försörjning ochtillfredsställandefårbevaka barnetatt
be-skyldighetochvårdnadshavaren atthar rätt1l§ FBEnligt 6 kap.
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i frågorstämma barnetsrör personliga angelägenheter. I taktsom med
barnets stigande ålder och utveckling skall vårdnadshavaren dock alltta

hänsyn till barnetsstörre synpunkter och önskemål.

4.3 Barns och ungdomars uppväxtvillkor
Samhället skall stödja och komplettera föräldrarna i deras uppgift att ge
barnen goda uppväxtvillkor. Här fyller skolan, barnomsorgen, kultur- och
fritidsverksamheter viktig roll. Av betydelse också socialtjänstensstor ären
individuellt inriktade stöd- och hjälpinsatser liksom olika verksamheter med
landstinget huvudman. Som exempel kan nämnas mödra-som och barn-
hälsovården, den barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten famil-samt
jerådgivningen.

Barn och ungdomar till 18 år 20utgör Sveriges be-upp procentca av
folkning. De flesta barn och ungdomar har god fysisk och psykisk hälsa och
lever under materiellt och socialt förhållanden. Majoritetengynnsamma av
alla barn tillsammansväxer med syskon och båda föräldrarna.upp

Kvinnor i Sverige har bland de högsta födelsetalen i Västeuropa samtidigt
de förvärvsarbetar i nästan utsträckningsom Nästanmännen.samma som

hälften kvinnorna arbetar deltid, särskilt barnennär små.av är
Idag har många barn och ungdomar i Sverige föräldrar kommer frånsom

andra länder. Ungefär tionde barn i förskolanvart och skolan har dubbel
kulturtillhörighet och hemspråkett svenska.annat än Andelen invandrar-
och flyktingbarn särskilt högär i storstäder och förortskommuner. I storstä-
dernas förskolor har femte barnän vart hemspråkett svenska.mer annat än

4.4 Barn med behov särskilt stödav

Även den allmänna bilden barns och ungdomars levnadsförhållandenom av
ljus finns detär ändå brister och missförhållanden drabbar vissasom grupper
barn och ungdomar andra. Barnän till ensamståendeav föräldrarmer är

missgynnade vad gällert.ex. ekonomi och boende. Bland ensamföräldrarna
ungefär tredjedelär eller mindre beroende socialbidragen för sinmer av

försörjning. Det finns också barn och ungdomar olika skäl kansom av
behöva särskilt stöd i sin utveckling.

En genomgång omfattande material från databaser, litteratur och på-av
gående forskning barns och ungdomars fysiska och psykiska hälsaom och
välbefinnande SoS-rapport 1991:12 visar bl.a. Sverige har unikt lågatt en
spädbarnsdödlighet och barnen somatisktatt friskareär någonsinsett än
tidigare.

Vad gäller barns psykiska hälsa och välbefinnande i rapportenges en mer
komplicerad bild förhållandena. Majoriteten svenska barn framstår,av av
särskilt vid internationella jämförelser, harmoniska, ochöppnatrygga,som
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påtvärsnittsstudier visarsvenska storafrånhämtatssiffrorglada. De som
störningar. Attochproblempsykiskaförekomstenifrågavariationer avom

undersökningsmetoderolikaområden,geografiskaolikagällerstudierna att
harstudiernanågra stortsmå och ettoftamaterialen är attanvänts, att av

försiktighet.tolkas medmåsteresultaten storbortfall gör att
utsträckningvilkeniÄven slutsatsernågra säkradrainte kan ommanom

karaktäriändratharproblemenfackmänbedömerförekommer attproblem
självkänsla,dåligosäkerhet,på otrygghet,teckentydligareriktning mot

genomgåendeuppvisarPojkaraggressivitetkoncentrationssvårigheter, etc.
flestadedockflickor. Manproblematik attpsykisk vetpå änteckenfler

medålderstigandemedbeteendeavvikelserochproblem avtarpsykiska -
behandling.eller utan

1991 vissaförsm.fl.HellströmSocialstyrelsenfrånI rapportannanen
ochbarnsårbaraochsärskiltkring ung-utsatta avgrupperresonemang

enligt derasriskgruppstänkandettillkritiskaFörfattarnadomar. är som
personligabetydelsenfrånbortserinnebärakanuppfattning avatt man

hos barnenkrafterkompenserandeläkande ochskyddande,egenskaper, av
risk-talahellre än attmiljö. Dei deras attsjälva eller ommanmenar
vissamedkombinationibarn,riskbeteenden hosbeskrivabörgrupper som

hotmiljön kani utgöra motförhållanden ettsocialaochpsykologiska
riskgruppstän-framförsreservationer motdeutveckling. Trotsbarnens som

behövabedömsbarnpå någraförfattarnapekarkandet somavgrupper
sida.samhälletsfrånstödsärskilt

funktionshindermed4.4.1 Barn

år0-19i åldrarnaungdomarochbarn34 000detfinnsEnligt rapporten ca
Detfunktionshinder.olikagrundpåstödinsatsersamhälletsbehöver avsom
hör-rörelsehindrade,utvecklingsstörningar,medungdomarochgäller barn
medbarnautismmedblinda, barn samtochdöva,selskadade och synsvaga

handikapp.medicinskaolika typer av
Mini-MBD-barns.k.gällerirefererasstudierde rapportenFlera somav

ingenundersökningarolikafrån enty-Dysfunction. ResultatBrainmal ger
varierar.Problembildenomfattning.ochkaraktärproblemensbilddig av

överaktivaimpulsiva ochokoncentrerade,beskrivs oftaMBD-barnen som
uppstår lätt ondabarnKring dessapassiva.ochocksåde kan trögavaramen

iproblemfårbarnenMångaandra. storamed t.ex.samspeleticirklar av
iåtminstoneMBD-termentilläggashärbörskola. Detoch attförskola -

Deficits inDAMPoftarealltforskningssammanhang termenersatts av-
Perception.control andAttention, Motor

far illaBarn4.4.2 som
får sinaintebarnanvändasilla brukarfarbarnBegreppet somomsom

gälla barnkanfamiljen. Detinomtillgodoseddabehovgrundläggande som
på olikaskydd, barnochomvårdnadlämnasbarnmisshandlas, somutansom
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utnyttjas för tillfredsställasätt behov, barnatt förutsättsvuxnas som upp-
repade separationer etc.

Den allmänna debatten barn far illa har handlat miss-mestom som om
handel och sexuella I vilken utsträckningövergrepp. barn och ungdomar

för fysisk och psykiskutsätts misshandel inom familjen går inte sägaatt
någonting säkert om.

Den officiella statistiken anmälda misshandelsbrottöver barn undermot
Årår visar15 emellertid anmälningarna ökar år från år. 1993att anmäldes

3 365 sådana brott. En jämförelse mellan åren 1992 och 1993 visar antaletatt
Ökningstakenanmälningar ökat med 16 har varit ungefär den-procent.

under hela 1990-talet. Det betyder antalet anmälda misshandels-attsamma
brott barn under 15 år ökat med 50mot sedan årän 1990.procentmer

Under 1993 anmäldes sammanlagt 3 021 6sexualbrott kap. brottsbalken/
BrB barn under 15 år. årFör 1990mot motsvarande siffra 1 746. Envar
jämförelse mellan åren 1990 och 1993 visar antalet anmälda sexualbrottatt

barn under 15 år ökat med 70mot än procent.mer

4.4.3 Invandrar- och flyktingbarn

Huvudrapporten från Socialstyrelsens kartläggning flyktingbarnens situa-av
Flyktingbarntion i Sverige 1990/91 visade flyktingbarnens fysiska hälsaatt

inte skiljer sig markant från svenska barns. En delrapporterna Barn,av
flykting och förälder i Sverige visade dock det fannsutan rad problematt en
och brister i mottagandet flyktingbarn.av ensamma

Regeringen har därefter uppdragit åt Socialstyrelsen och Statens invand-
rarverk utvärdera det kommunalaatt mottagandet flyktingbarnav som
kommer till Sverige föräldrar eller vårdnadshavare.utan I uppdragetannan
har också ingått utreda förhållandenanärmare för barnatt hålls gömdasom
för undgå verkställighet avvisningsbeslut.att Resultatet arbetet harettav av
nyligen i tvåpresenterats rapporter.

Den Ensam flyktingbarnrapporten vårdnads-rapportena utanen om—
havare i Sverige visar 988 underåriga vårdnadshavare haratt tagitsutan

i 149 kommuner sedan år 1991. Trotsemot antalet underåriga ökadeatt
markant under år 1992 har kommunerna till del kunnatstor motsvara upp

Ävenökad efterfrågan på kommunplatser. vissa felaktigheter i hand-en om
läggningen har kunnat konstateras framkommer det inte några konkreta
strukturella brister i mottagningssystemet.

Ändå intervjuer med ungdomarna och kommunernas enkätsvarger an-
ledning till viss kritik och Samtliga barn och ungdomar intervjuatsoro. som
bär på problem typiska för flyktingskapet.är De har svåra minnen, desom
har genomlidit förluster, de saknar sina anhöriga och oroliga för dem.är
Intervjuerna förmedlar genomgående stark känsla ensamhet.en av

Kommunernas enkätsvar visar tjänstemännen väl medvetnaatt är om
barnens problematik och utsatthet de ofta inte handlar utifrån sinattmen
kunskap. De hänvisar i utsträckning till bristande kulturkompetensstor som

iblandde inte tycker siggör kunna överhuvudtaget.att Socialstyrelsenagera
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viktenframhållerochöverbetonaskulturskillnadernasin delför avattanser
barnmycketjust barnbetraktashandi förstabarndessa ensammasomatt -

hjälp.stöd ochbehovsärskildahabakgrund kansingrundpå avavsom- avvisning redovisasundvikaförGömdandra attdenI rapporten —
harsituation. Härantal ochgömda barnensutreda deuppdraget närmareatt
vissframmednöjt sigInvandrarverk att taStatensochSocialstyrelsen

hearingdeltagit vidfackmänfråninläggredovisastatistik ensamt att som
Barnombudsmannen.anordnad av

Adoptivbarn4.4.4

från andraadopteradeSverigei är000 barndrygt 30detdag finnsI som
komplicerabakgrund kanÄven adoptivbarnensutländskadeländer. om

problem.ingade flestaSverige får störreideras uppväxt
Adoptiv-iredovisatsdeltill viss rapportenfinns harproblemDe som

framgår bl.a.1991. dennaAvNIA attsamhälletfrånstödetfamiljen och
Sverigetillde kommeromställningsproblem närallmänhet hari menbarnen
i begrepps-bristerhardel barnsig väl. Ensedande flestaatt anpassar

stöd.därföroch behöverspråkutveckling extrabildning och
relationsmässigasvårafåradoptivbarnocksåfinnsdetMen somgruppen

84studieibl.a.framkommertonåren. Detiproblemsociala avoch en
inomvarit patienterhadeår11-18ålderniadoptivbarnutlandsfödda som

barnetsvisarStudien1989.Cederblad attungdomspsykiatrinochbarn-
betydelseharföre dennaupplevelsertraumatiskaochadoptionenvidålder

oftastörningar. Enutvecklariskenoch somför att gruppsymtomarten av
adoptivför-ensamståendetonårunder barnens ärhjälpochstödbehöver
studienibarnenhosvanligasteDeäldre barn. varfått symtomenäldrar som

Även de-identitetsproblem,asocialitet.ochaggressivitetkontaktproblem,
förekom.suicidförsökochpressioner

Skilsmässobarn4.4.5

1980-taletUndersamhället.iökatseparationer harochskilsmässorAntalet
isär.flyttademakarnapå grundfamiljer00050 attvarje årupplöstes avca

hade barn.familjUngefär varannan
sina för-frånskildabarn lever400 000medidagräknarMan att en av
medårunderfårförskolebarn,de flesta ettbarn,40 000Ca omäldrar. vara

Omkring 30separation. procentföräldrarssplittrasfamiljen avatt genom
föräldrar.separeradehar18-åringaralla

förändratsharfamiljemönstretÄven svenskadetantydersiffrorna attom
situa-påverkar barnensseparationföräldrarnaslite hurganskavet omman

Sverige.ioutforskatrelativtså längeOmrådettion. är ännu
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4.4.6 tillBarn alkoholmissbrukare

Utöver de barn Socialstyrelsen lyfter fram i sin finns detrapportsom
ytterligare barn bör uppmärksammas i detta sammanhang.gruppen av som
Det gäller barn och ungdomar med föräldrar harväxersom upp som
missbruksproblem och ofta kallas "de glömda barnen.som

Deras situation har nyligen behandlats Alkoholpolitiska kommissionenav
i betänkandet Barn, föräldrar SOU 1994:29.och alkohol siffrorDe som
redovisas i betänkandet indikerar mellan 10 och 15 alla barn iatt procent av
Sverige har föräldrar missbrukar alkohol.som

4.4.7 tillBarn arbetslösa föräldrar

En fråga har börjat diskuteras i Sverige under år hur barnensärsom senare
hälsa och utveckling påverkas föräldrars arbetslöshet. Det finns nästanav
ingen svensk forskning på detta område. Under tid har del studiersenare en
från andra länder refererats i debatten.

Elisabet Näsman vid Uppsala universitet de forskareär trängten av som
djupare in i och framhåller betydelsen forskningämnet på dettasom av mer
område. forskningsöversiktHennes visar bl.a. förskolebarn observe-att som

vidpersonal femtiotal daghem i Danmark visade tydligarats tecken påettav
ökad otrygghet vid föräldrars arbetslöshet. Som typiska förändringar rap-
porterades aggressivt beteende och irastlöshet olika kravsituationer Iver-

och Meyrowitsch, 1985. I dansk studie kom det framsen atten annan
skolbarn hade långtidsarbetslös visade tecken på psykosoma-som en pappa
tiska problem signifikant oftare andra barn. Det gällde huvudvärk,än ma-

och trötthet anledning. trivdesBarnen också mindregont utan sämre, var
motoriskt och talmässigt utvecklade och hade dessutom beteendestörningar
ref. i Börn af langtidsledige, Socialforskningsinstituttet Us.nr.1151, Köpen-

1993.hamn

4.5 Verksamheter i förändring
Detta avsnitt innehåller korta utblickar skolan, kultur- och fritids-mot
sektorn hälso- och sjukvården. Framställningen syftar tillsamt att ge en
översiktlig beskrivning förändringar sker hos några socialtjänstensav som av
viktigaste samarbetspartner.

4.5.1 Skolan

Skolan kommunal verksamhet.är Kommunernas frihet attnumera en orga-
nisera skolan efter behov förutsättningaroch har ökat möjligheternaegna

Ävenfördela, använda och samordna tillgängliga olikaatt resurser. om
modeller för samverkan mellan skola och skolbarnsomsorg sedanprövats
1970-talet det först under de allra årenär kommunernasenaste som mera
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framför-och skolbarnsomsorgens,skolansintegrerarsamordnar ochallmänt
förskolansocksåhåll harPå mångaverksamhet.fritidshemmens,allt sex-

till skolan.årsverksamhet flyttats över
drabbatutsträckningbetydandeiskolan harbesparingar inomårsSenare

förhållandena igällerstudier,SkolverketsEnelevvårdsresurserna. somav
iminskade 70speciallärareantaletår visar1993,samtliga kommuner t.ex. att

och skol-i kommunerminskade 32psykologer attantaletkommuner, att
minskade i 17 kommuner.hälsovårdspersonalen

olika formerelevvården harpersonalförändringar inommedsambandI av
exempelfram. Somvuxitsektoreroch andraskolanmellansamarbete

verksamhet,konsultativförstödteaminrättandetinämns rapporten av
med elev-poolersocialtjänstochfritidshemmellan skola,samverkan samt

fårskolornaocksåförekommerDetfamiljeterapeuter. attvårdspersonal och
elevvårdsteam.friståendeköpa tjänster av

fritidsverksamhetochKultur-4.5.2

iefterformatsharfritidsverksamheten settstortkommunalaDen samma
och 70-på 60-strukturen byggernuvarandelandet. Deni helamönster

60-70anläggningarkortheti taroch innebärtalsmodeller att stora ca
stödgår15anspråk,i procentatt somresursernaprocent avcaresursernaav

fritidsgårdarmedverksamhetgår tillochföreningslivet öppentill restenatt
ungdomssidan.på ochinslag barn-dominerandesom

detförändrastrukturellteftermedvetenidagfinns strävan attDet en
hari dennaledSom strävanfritidsutbudet.kultur- ochkommunala ett

medSamtidigtmånga kommuner.iomorganiseratsverksamheten genom-
iförnyelsearbeteomfattandebedrivsorganisationsförändringargripande ett

verksamheterna.iinnehålletförändrasyfte att
ungdoms-ochtill barn-stödetförbl.a.ungdomsrådStatens ansvarar

vissaocksåförfogarRådet öververksamhet.centralaorganisationernas
ungdomsverk-förnyelsearbetestrategisktförprojektmedel använts avsom

och i kommuner.i föreningarsamheten
antal kommunerbesök iochenkäterUngdomsrådet har stortettgenom

förfritidsverksamhetkommunernasöverblick hurgodskaffat sig överen
erfarenheter ochsamladeförändras. Rådetspåhållerungdomarbarn och att

iskillnaderfinnspå det synsätttyder bl.a.kommunbesökenfrånintryck att
glesbygdskommuneroch imindre städerImellan olika kommuntyper. upp-

fritidspolitik ochoffensivför Enungdomarnafattas orten.resurssom en
metoder föranvänds här mötabeslutsstrukturer attförnyelse ung-somav

på förändring.domarnas krav
problemperspektiv.tydligtuttalat ochfinnsstorstadsområdenaI ett mera

drogföre-ioftafritid diskuterasochkulturbehov termerUngdomars avav
förvaltnings-problemperspektiv. Deti dettabottnararbetebyggande som

huruteslutandehandlarfältnivåpåsamarbetet nästanövergripande om
Lucia,exempeltillriskhelger,så kalladevidförebyggasskallproblem

skolavslutningen.Valborg och
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Trots de besparingar inom fritidssektorn rådetgörs det iattsom anser
många kommuner bedrivs intressant och nyskapande ungdomsarbeteett

lovar för framtiden. Värdet träffpunkter Ungdomensgott typsom av nya av
hus, fram på olika håll i landet, framhålls särskilt. Enligtväxer rådetsom
behövs det emellertid övergripande mål för barns och ungdomars fritid både
på nationell nivå och i kommunerna. Kommunerna bör enligt rådet utarbeta
lokala handlingsprogram för samlad ungdomspolitik byggd på etten ung-
domsperspektiv i stället för sektorsperspektiv.ett

4.5.3 Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdens för barn och ungdomar omfattar mångaresurser
olika verksamheter. Utöver den medicinska vården med barnklinikernas
specialistresurser finns bl.a. särskilda habiliteringsteam för barn med funk-
tionshinder. berörsHär endast mödra- och barnhälsovården den barn-samt
och ungdomspsykiatriska verksamheten.

barnhälsovårdenMödra- och

Under de 15 åren har flera svenska forskare publicerat under-senaste
sökningar belyser missbruksproblematik psykiskoch sjukdom hossom gra-
vida kvinnor och mödrar. En de Sydsjöundersökningarna ochstörreav
Kjessler samtligagäller gravida kvinnor år 1983 inskrivna vidsom var
Linköpings kommuns sju mödravårdscentraler ca 575 personer.1

Forskarna fann psykosocial problematik enligt deras definition före-att
kom i 5 samtliga graviditeter. tvåMer tredjedelar kvinnornaänprocent av av
hade själva berättat för barnmorskan sina problem och sin situation.om om

skedde oftast iDet samband med inskrivningssamtalet. kvinnorDessa järn-
fördes med lika referensgrupp kvinnor sådana problem.stor utanen av

visade sigDet kvinnorna med psykosociala problem hade fler kom-att
plicerade graviditeter och behov sjukvårdande insatser understörreett av
graviditeten kvinnorna i referensgruppen. Vad gäller graviditetslängd,än
förlossningssätt och nyföddhetsdiagnoser hos barnen konstaterades däremot
inte några skillnader mellan I somatiskt avseende index- ochgrupperna. var
referensbarnen således jämförbara vid födelsen.

Vid månaders18 ålder visade indexbarnen oftare referensbarnenän en
avvikande språk- och viktutveckling. Vid fyra års ålder bedömdes drygt 40

indexbarnen ha påvisbart psykomotorisk utvecklings-procent sämreav en
nivå förväntat för åldern. För referensgruppenän motsvarande siffra 1var

Beträffande längd och vikt kunde dock inga skillnaderprocent. noteras
mellan grupperna.

Vad korn fram i studien talar enligt forskarna för in-närmaresom en
tegration mödra- och barnhälsovårdens och socialtjänstens verksamhet.av

Barnhälsovårdens funktion och uppgifter har för några år sedan analyse-
Socialstyrelsen Skydda skyddsnätet Socialstyrelsen 1992. Denrats av

traditionella verksamheten med hälsoundersökningar och vaccinationer be-
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tillstödetskillnad fråntilli brafungera utsattadöms i settstortrapporten
förändringsarbetepraxis ochgenomgångvisaroch föräldrar. Härbarn aven

utsträckningbegränsadibarnhälsovården endasttioårsperspektivi attett
orsakerna tillBlanddimensionerna arbetet.psykosocialautvecklat de av

ofullständigbehovsanpassning arbetetbristfälligdetta samtnämns sam-av
primärkommunalaverkan med organ.

organi-skillnader ifinnsvisar också detSocialstyrelsens storaattrapport
sjuksköterskornaarbetarstorstädernaIolika kommuntyper.sation mellan
understiger barn-glesbygdlandsbygd ochmed barn. Itill 80-100 procent

Även iarbetstid.sjuksköterskornas20hälsovården i allmänhet procent av
margi-barnhälsovårdenvanligtdet utgörandra kommuntyper är att en mer

vissSammanfattningsvis konstaterasarbetet. ut-naliserad del att enav
sjukskö-bådehosbarnkompetensenspecifikaifråga dentunning skett om

och läkare.terskor

ungdomspsykiatrinBarn- och

loppårenshar underverksamhetenungdomspsykiatriskaochbarn-Den
utredningengenomfördautredningar. Denstatligagranskats flera senastav

sitt slutbe-medBFU-81 komdåår 1985,nivå publiceradespå nationell
1985:14.SOUtänkande

Även anknyt-medutredningsarbetevisstpåbörjadePsykiatriutredningen
Psykiatri-Enverksamheten.ungdomspsykiatriskaochning till den barn- av

finnsbl.a. de1992:3 visarSOUutredningens attrapporter resurser som
inteverksamhetenungdomspsykiatriskaochtillgängliga inom den barn-

socialtjänstenungdomar möter.ochde barnhosbehovenmot somsvarar
ungdomarasocialautagerande,beträffandesärskiltProblemen är somstora

BristenBUP.erbjuds inombehandlingochvårdin i deninte passar som
också inommärksbehandlingshemframföralltvårdplatser gällerpå men

hjälpockså havillpersonalSocialtjänstensvården.sjukhusanslutnaden mer
invandrar- ochmedarbetetstöd ivill hai vardagsarbetet. De t.ex. mer

mårungdomarmedockså stöd i arbetetökatoch efterlyserflyktingbarn som
störda.psykiskt sjuka ellerpsykiskt dåligt attutan vara

enkät,på denbekräftas ocksåibildDen rapporten somsvarenavgessom
tillriktadesEnkäten1991.genomföralätPsykiatriutredningen sommaren

PBU-enheter.förcheferungdomspsykiatri ochochklinikchefer i barn-alla
samtliga länfrånSvar inkom utom ett.

Socialtjänst-publicerats.har intefrån enkätensamladNågon rapport
vissabearbetatharmaterialet ochtillgång tillhaft ävenkommittén har dock

ochsocialtjänstenmedsamverkantillgängligafrågorpå resurser,omsvar
patientgrupper.olikahostillgodose behovenmöjligheterklinikernas att

sammanställatolka ochenkeltsvårtdetutformningEnkätens gör att
ochtillgängligabeskrivningi dragDen resurseravengrovasvaren. ger

mättillfället.vidsituationenbedömningklinikansvarigas av
öppenvårdsmottag-170vid mättillfälletdetdöma fannsAv att casvaren

tidpunktvidomfattadevårdensjukhusanslutnai landet. Denningar samma
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350 platser. I denna siffra ingår all sjukhusansluten vård, dvs. bådeca
dagsjukvård, S-dygnsvård, 7-dygnsvård och familjebehandling. Till detta

ca/145kommer platser på behandlingshem.
En jämförelse mellan de siffror BFU-81 redovisade i mittensom av

1980-talet och siffrorna från den aktuella enkäten visar öppenvårds-attnu
mottagningarna har ökat i antal samtidigt antalet sjukhusanslutna vård-som
platser och platser på behandlingshem minskat.har

Klinikchefernas i flera avseenden samstämmiga och bekräftarärsvar
också den bild kommer fram i Psykiatriutredningens ovannämndasom

Bristen på specialistkompetenta läkare i barn- och ungdomspsykiat-rapport.
Ävenupplevs mycket problem i alla län. andranästant.ex. ett stortsom

resursbrister går röd tråd igenom de flestasom en svaren.
Det bör i detta tilläggassammanhang regeringen i propositionenatt om

psykiskt situation prop. 1993/942218stördas uttalat särskildatt en ny,
utredning med parlamentarisk förankring bör tillsättas med uppdrag att
komplettera och uppdatera de kartläggningar och analyser gjorts vadsom
gäller psykiskt störda barns och ungdomars situation. Utredningen bör
enligt regeringen lämna förslag till hur samarbetet mellan socialtjänsten och
hälso- och sjukvården kan förbättras så vården och stödet till dessaatt av

kan stärkas. Vidare utredningen börsägs även övervägaattgrupper om
nuvarande de ändamålsenliga såväl denansvarsgränser är mest sett ur
enskildes samhällsekonomiskt perspektiv.ettsom ur

4.5.4 villkor iBarns förändringstider

Socialstyrelsen har nyligen gjort samlad bedömning hur barns villkoren av
påverkas det förnyelsearbete och de besparingar pågår i kommunerav som

Barnsoch landsting villkor i förändringstider. Slutrapport. Socialstyrelsen
följer 1994:4.och utvärderar Uppdraget har genomförts i samarbeteupp
med Skolverket, Statens kulturråd, Statens ungdomsråd, Barnombudsman-

och Svenska kommunförbundet.nen
Sammanfattningsvis konstateras kommunernas besparingar på barn-att

och ungdomsverksamheterna under år 1993 och år 1994 inomär större än
andra delar den kommunala verksamheten. Intervjuer och enkäterav ger en
bild besparingarna sker snabbt och ofta samtidigt med förändringarattav av
organisation och ekonomiska styrsystem.

Enligt Socialstyrelsen löper barn bosatta i storstadsregionernaärsom
risk få sin situation försämrad andra barn.större Det beror påän detatt att

här finns antal barnrika bostadsområden med hög koncentrationett stort av
invandrare, ekonomiskt och människor med psykosocialasvaga grupper
problem. finns enligt SocialstyrelsenDet mycket talar för de negati-attsom

utvecklingstendenserna i sådana områden förstärks vid nedskärningarva av
den offentliga servicen eftersom barnens föräldrar har förutsättningarsämre

kompensera barnen med individuella särlösningar. Samtidigt konstaterasatt
det utomordentligt svår uppgift beläggaär samband mellan be-att atten

sparingar inom den kommunala sektorn och barns och ungdomars levnads-
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svåraochtill arbetslösheti samhället lederförändringarvillkor. Andra som
situationpåverka barnensfamiljen bedömsförhållanden iekonomiska t.ex.

kommunernasärskilt viktenunderstryksmycket I attrapporten avmer.
och be-förändrings-långsiktiga konsekvensernaframöver beaktar de av

sparingsstrategier.
nyligen tillkallatregeringentilläggassammanhangbör i dettaDet att en

iutvecklingensocialaanalysera denbelysa ochsärskild utredare för ettatt
1994:68. skalldir. Utredarenstorstadsregionernabostadsområden iantal

1996.30 junisitt arbete denha avslutat senast

Socialtjänstens4.6 ansvar

ungdoms-ochsocialtjänstens barn-förgrundläggande bestämmelsernaDe
verkaskallsocialnämndenföreskrivsdär det bl.a.arbete finns i 12 § SoL att

förhållanden.och godaunderoch ungdomför barn växer tryggaatt upp
regler tillsärskildaavsnitt medSocialtjänstlagen innehåller dessutom ett

§§.25-32underårigaskydd för
också lagenreglerasoch ungdomför barnSocialtjänstens insatser av

LVU, gällervård1990:52 bestämmelsermed särskilda somav ungaom
i social-bestämmelserkompletteras medsamtycke. Båda lagarnavård utan

1981:750/SoF.tjänstförordningen

verksamhetförebyggandeinriktad och4.6.1 Allmänt

Gällande bestämmelser

förebyggandeochinriktadbedriva allmäntskyldighetSocialnämndens att
de5§och 12 §§ SoL. Ii 5bestämmelsernaverksamhet följer angesav

uppgiftenbl.a.Dit hörsocialtjänsten.inomuppgifter skall fullgöras attsom
medverkalevnadsförhållandena i kommunen,medsig väl förtrogen attgöra

organi-samhällsorgan,andrai samarbete medi samhällsplaneringen och att
Social-miljöer i kommunen.enskilda främja godasationer, föreningar och

verksamhet.bedriva uppsökandeockså skyldigtjänsten är att

inriktning omfattningochVerksamhetens nuvarande

socialtfritidsverksamhet,socialtjänstpropositionen barnomsorg,I nämns
exempel påföräldrautbildningråd och stödfältarbete, hemhjälp, samt som

förebyggande arbetet.viktiga inslag i det
innebörden iklargöralanserats förår begreppUnder har attsenare nya

primärpre-begreppenIdag används oftaförebyggande arbete.begreppet
olika verk-mångatertiärprevention inomsekundärprevention ochvention,

samheter.
får begreppenfamiljerför barn ochsocialtjänstens insatserdet gällerNär

följande innebörd.närmast
insatserinsatserförebyggandegenerelltMed ellerprimärt sommenas
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syftar till förhindra eller begränsaatt problemutveckling hos barn eller
barnfamiljer insatserna riktasutan definieradeatt riskgruppermot eller
problemgrupper.

Med sekundärt förebyggande insatser insatser riktas defi-motmenas som
nierade riskbarn eller riskfamiljer och behöver särskilt stöd för inteattsom
bli problembarn eller problemfamiljer.

Med förebyggandetertiärt insatser insatser syftar till be-attmenas som
redan uppkomnagränsa problem och förhindra situationen för identifie-att

rade problembarn eller problemfamiljer förvärras.
Med angivna definitioner kan förskoleverksamhet och skolbarnsom-ovan

betraktas primärt förebyggande insatser. Detsammasorg gäller kultur-som
och fritidsverksamheter för barn och ungdom.

Till de sekundärt förebyggande insatserna hör uppsökandenärmast verk-
samhet bland barn och ungdomar riskerar utvecklasattsom ogynnsamt, t.ex.
fältassistenternas barn- och ungdomsarbete.

Till de tertiärt förebyggande insatserna hör socialtjänstens individinrikta-
de stöd- och hjälpinsatser. Som exempel kan kontaktpersoner/famil-nämnas
jer och hemma-hos-insatser många gånger syftar till undvikaattsom ett
omhändertagande barnen.av

Det inte alldelesär enkelt inordna olika verksamheter iatt det ovan
angivna Särskildamönstret. ungdomsmottagningar och familjerådgivnings-
byråer kan fylla samtliga funktioner.t.ex. Det också svårttre är närmareatt

i vilken omfattning socialtjänsten bedriver primärt och sekundärtange före-
byggande arbete. Det beror till viss del på det saknas statistik på områdetatt

framför allt på sådant arbete i allmänhet bedrivsatt imen samverkan med
andra huvudmän. Det helt enkelt svårtär uppskatta hur mycket tidatt
socialsekreterarna föravsätter samarbete med andra myndigheter och frivil-
liga organisationer.

Störst betydelse i det förebyggande arbetet har ändå förskolan och skol-
barnsomsorgen. Förskolans verksamhet har till del formats efter destor
principer fördes fram Barnstugeutredningen för 20 år sedan.som än Iav mer
sina betänkanden Förskolan SOUI och 1972126-27 slog utredningen
fast barnomsorgen skallatt för alla barnöppen förskolan harsamtvara att

särskilt för barn påett grund handikapp, familjesitua-ansvar utsattasom av
tioner och andra skäl kan behöva särskilt stöd i sin utveckling. Utredningen
såg förskolan viktigt instrument för utjämnaett skillnader i barnsattsom
livsvillkor.

socialtjänstpropositionenI knöts också höga förväntningar till själva be-
Omsorger barn och ungdom.greppet Detta begrepp används i social-om

tjänstlagen sammanfattande beteckning för all den verksamhetsom en som
socialtjänsten skall bedriva för barn- och ungdomsgrupperna. Att på detta

ochintegrera socialtsätt pedagogiskt arbete ansågs kunna socialtjänstenge
vidgade möjligheter arbeta konstruktivt med barnatt och ungdomsfrågorna.

Barnomsorgen behandlas kortfattat i kapitel 22. Det framgår där att
ungefär hälften alla förskolebarn och barn på lågstadiet har platsav numera
inom barnomsorgen.
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barnhälsovården ärochmödra-medÄven samarbetesocialsekreterarnas
harsamarbeteDettaarbetet.förebyggandedet allmäntibetydelsestorav

modellertvå olikakanhuvudsakImodeller.olikafleraefterutvecklats
sinkvarharsocialsekreterareninnebärmodellen atturskönjas. Den ena

andrakonsult. Denpersonalenstödjerochsocialkontoretpåarbetsplats som
till-arbetarutlokaliserad ochsocialsekreteraren ärinnebärmodellen att

dennabarnhälsovården. Iochmödra-inom mo-personalenmedsammans
familjerdevaldblir självellersjälv somsocialsekreteraren utväljer avdell

arbetetityngdpunktenbetyderstöd. Detomfattande attbehöver ett mera
förtillämpasmodellpå vilkenberoendearbetsuppgifter sompå olikaligger

krissamtal. Iochstöd-dethandlarkonsultmodellen mestsamverkan. I om
socialinsatser,generellaför t.ex.ocksålämnasteammodellen utrymme

föräldrautbildning.ochinformation
inte-lokalmässigtbarnhälsovårdenochmödra-landet harihållPå vissa

fa-ochindivid-socialtjänstensochförskoleverksamhetmed öppengrerats
Centretexempel.sådantSolnaHagalund i är ettFamiljecentermiljeomsorg.

bostadsområde där nästanimittkunskapsbas etttillutvecklatshar en
invandrarbakgrund.harfamiljernahälften av

utnyttjasResursernadaghem.f.d.itiotal ettarbetarI ettcentret personer
naturligtpå sättkombinerasarbetet ettförebyggandegenerelltflexibelt. Det

både iinsatserSådanafamiljer.enskildatill gesstödinsatserriktademed
förmötesplatsanvändsockså um-arbetslokalerna,ioch somhemmet som

gängesföräldrar.
harungdomarochbarnäldrebland annanarbetet enförebyggandeDet

socialt arbete utövasområdesinriktatfråga avsomdetprofil. Här är ommer
sig därFältassistenterna rörfältassistenter.s.k.socialarbetare,specialiserade

denskolan,medsamarbeteallmänhet näraiharoch ettfinnsungdomarna
Även polisenföreningslivet.lokaladetochfritidsverksamhetenkommunala

samarbetspartner.viktigär en
medvuxit framverksamhetermångaocksåår harUnder nyasenare
Has-kanexempel nämnasSomhuvudman.organisationerfrivilliga som

föräldravand-s.k.ochskolaninomkamratstödsverksamhetselarörelsens
viktigÄven spelarungdomsmottagningarhelger.och enpå kvällarringar

arbetet.förebyggandedetroll i
betydelsefamiljerådgivningens somockså något sägasSlutligen bör om

helaifamiljerådgivare300cirkaidagfinnsDetverksamhet.förebyggande
arbetsgivare.kyrkanharellerlandstingsanställda somflestaDelandet. är

januariden 1medochfrånkommunernabeslutatnyligenhar attRiksdagen
det.begärdemerbjudaskanfamiljerådgivning somsörja förskall1995 att

framgårriksdagsbeslutet attAvSoL.§in i 12försdettaBestämmelser aom
verksam-självständigskallfortsättningenifamiljerådgivningen även envara

samband medilämnasuppgifterdeförsekretessmedhet sträng som
praktisktvidainom gränserfrihetdock attVarje kommunrådgivningen. ges

verksamheten.ordna
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4.6.2 Socialtjänstens medverkan i familjerättsliga frågor
Socialtjänstens uppgifter inom familjerättsområdet regleras i föräldrabalken
FB och i socialtjänstlagen. Det gäller framförallt medverkan vid fast-
ställande faderskap och underhållsbidrag, medverkan i frågor vård-av om
nad och medverkan iumgänge samband med adoptionersamt utländskaav
barn.

Den 1 1991 ändrades reglerna vårdnad och i FB.mars umgängeom
Ändringarna syftade till föräldrarna själva i såatt utsträckningstor som
möjligt skall kunna komma i vårdnads-överens och umgängesfrågor. Tidiga-

skulle domstolen innan den avgjorde mål ellerre ärendeett ett om-
vårdnad eller höra socialnämndenumgänge eller, det tillräckligt,om var-
bereda socialnämnden tillfälle sig.att yttra

De regler trädde i kraft den 1 1991 innebär densom attmars person som
socialnämnden utföra vårdnadsutredningenutses självatt skallav försvara

utredningen och lämna denna till domstolen något yttrande från social-utan
nämnden. Utredaren får i varje enskilt fall det insamladeavgöra fakta-om
materialet skall kompletteras med slutsats från hans eller hennes sida.en

I samband Ändringarnamed ändringarna i FB ändrades också 12 § SoL.
innebar paragrafen dels tillfördesatt sista led, dels kompletteradesett nytt
med helt paragraf, 12en ny a

I 12 § föreskrivs kommunen skall sörja för föräldraratt kan erbjudasa att
samarbetssamtal i syfte nå enighet i frågor rörande vårdnadatt och um-

Lagstiftaren hargänge. dock överlämnat till varje kommun huravgöraatt
skyldigheten skall fullgöras inom för befintligaramen resurser.

Enligt 12 § sista ledet skall nämnden i sin barn och ungdomomsorg om
tillgodose det särskilda behov stöd och hjälp kan föreligga sedanav som en
tvist vårdnad eller har avgjortsumgänge domstol. Detta tilläggom av en
syftar enligt propositionen prop. 1990/91:8 till ytterligare stryka underatt
betydelsen nämnden inte sin handatt från vårdnads-tar ellerav ett um-
gängesmål bara därför frågan vårdnad elleratt har avgjorts.umgängeom

Verksamhetens nuvarande omfattning
År 1993 medverkade socialnämnderna vid fastställandet 59 000 fader-av ca
skap. Det ökning medär ungefär 20 000 sedan år 1982. En förhållandevisen
liten andel fastställs dom 531 barn år 1993.genom

Samma år fastställdes eller jämkades sammanlagt 27 000 underhållsbi-ca
drag under medverkan socialnämnden. årFör 1982 motsvarandeav var
siffra drygt 24 000.

Det inte möjligtär officiell statistik utläsa i vilkenatt utsträckningav
socialtjänsten medverkar i frågor vårdnad ochrör umgänge.som

För verksamheten med utländska adoptivbarn förs dock viss statistik.
Denna visar antalet utländska barn anlänt tillatt Sverige för adoptionsom
stadigt minskat från år 1981 och framåt. En viss ökning kan dock förnoteras
åren 1991 och 1992.

Under år 1981 anlände 1 800 utlandsfödda barn till Sverige för adop-ca
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barnenÅr majoritet100. En1sifframotsvarande stor1992 avtion. cavar
1992 spädbarn.75 år ärprocent

dettasocialnämndernaocksåvisarår 1992förstatistiken attofficiellaDen
i 107ochstyvbarnsadoptionerrördeärendeni 131yttrandenlämnadeår som

fosterbarn.adoptionärenden avom

Öppna hjälpinsatserochstöd-4.6.3

bestämmelserdetaljeradeundantagmed omsaknarSocialtjänstlagen ett
styckettredjeSOL10 §gällerUndantageti hemmet.hjälpinsatserstöd- och

ochför barnkontaktpersonmöjlighetersocialtjänstens utseattreglerarsom
ungdomar.

och10ibestämmelsernapåÖvriga grundashjälpinsatserochstöd-
valetfrågaSoL. I6 §stödmedi allmänhet avbeslutasSoL och om12 §§ av

och isocialtjänstpropositionenivägledning hämtasvissinsatser kanolika
socialtjänstrefor-efterlagändringartillframlettpropositionerandra som

men.
socialtjänst-iutförligtganskakommenterashjälpinsatserochVissa stöd-

stöd,ekonomisktrådgivning,ochinformationbl.a.gällerpropositionen. Det
kontaktpersoner.kontaktfamiljer ochfamiljeterapi,

rådgivningInformation och

påarbetetmedverka ibörsocialtjänstenbl.a.framgårpropositionen attAv
socialtjänstenvilkainformeradärbarnavårdscentralerna. Att resurserom
huvuduppgiftbeskrivssituationeri olikakanvadoch göras enhar somsom

verksamhet.uppsökandesocialtjänstensför
individuella be-i detinsatsviktigbeskrivsRådgivning annansom en

budgetråd-propositioneni ärexempel nämnsDehandlingsarbetet. som
ochbarnsfamiljeproblem,i frågorrådgivning rör ung-givning och som

rådgivning åtregistreraundvikabör attsvårigheter. Det sägsdomars att man
det.förtalarsärskilda skälinteenskild omen

Ekonomiskt stöd

familjensekonomi förgodbetydelsenframhålls bl.a.propositionenI enav
eko-behovBarnfamiljernasuppväxt.barnen avmöjligheter tryggatt enge

tillgodoseshandi förstapropositionenenligtbör genom gene-stödnomiskt
iblandsocialtjänstenpåpekasSamtidigtanordningar. attsocialpolitiskarella

negativförhindra ut-förhjälpekonomiskin med attmåste kunna en
hemutrustning,bratillhjälpgällakanDetochhos barnveckling enunga.

utrustning förlekredskap, atti formfritidsverksamhetomkostnader för av
sportaktiviteterolikaimedskall kunnaoch osv.barn varaunga
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Familjeterapi m.m.
I avsnittet familjeterapi kommenteras bl.a. skillnaderna mellan hemma-om
hos-arbete och familjeterapi.

Med hemma-hos-insatser i propositionen behandlingsmetodavses en som
syftar till hjälpa familjer klara olika praktiska sakeratt exempelvisatt ut som
skötseln hem och enklare problem kan uppstå i sambandett medav som
detta. Kommunernas barnvårdarverksamhet lämplig inämns som en resurs
sammanhanget.

Familjeterapi bör enligt propositionen in i situationer kräversättas som en
ingående bearbetning familjens relationer inbördes eller mellanmer av

familjen och omgivningen. Metoden ställer enligt propositionen krav på en
beteendevetenskaplig utbildning hos behandlaren. Det kan gälla sociono-

psykologer eller liknande.mer,
I propositionen påtalas bl.a. risken för hemma-hos-arbete fåratt ersätta
nödvändig ingripande åtgärd.en mer

Kontaktfamiljer, vuxenkamrat

Med kontaktfamilj i propositionen familjer anlitas frivilligamenas som som
medarbetare med uppgift på olika ha kontakt med ochsättatt stödettvara
för eller familjer med sociala problem. Begreppet vuxenkamratpersoner

slag frånstöd enskildmotsvarar samma av en person.
Insatserna måste enligt propositionen kunna efter behovet frånavpassas -
vardaglig, återkommande gemenskap till särskilda insatser i akuta situa-en

tioner. Betydelsen kontaktfamiljerna inte utnyttjas utrednings-attav som en
inom socialtjänsten understryks särskilt.resurs

Fackliga organisationer, idrottsföreningar bör enligt propositionenm.m.
kunna hjälpa till mobilisera denna sådanaAtt insatseratt ityp av resurser.
framtiden initieras och förmedlas inom arbetsplatsen, bostadsområdet eller
liknande socialtjänsten blir formellt inblandadutan att naturligses som en
utveckling.

Kontaktperson

En kontaktperson har till uppgift hjälpa den enskilde och hans iatt närmaste
personliga angelägenheter. Möjligheten förordna kontaktperson böratt en
enligt propositionen kunna utnyttjas i många olika situationer. Av pro-
positionen framgår vissa remissinstanser kontaktperson böratt ansett att en
kunna för inte motiveradeäven för sådanutses är åtgärdpersoner som en
och kan löpa risk omhändertas samtycke. Dennaatt utansom senare upp-
fattning får inget istöd propositionen. Tvärtom socialtjäns-poängteras att

tjänstemän har särskilt förtens följaett att att noggrant t.ex.egna ansvar
sådana barn eller ungdomar befinner sig i riskzonen. sådantEtt för-som
farande bedöms effektivt förordna kontaktpersonän attvara motmer en
den enskildes vilja.

ÅtgärdenDen 1 juli 1985 infördes det s.k. mellantvånget i LVU. gäller
endast beteendefall. Lagändringen innebar socialnämnden kan beslutaatt
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utsedd kontakt-särskiltmedkontaktregelbundenhållaskallden enatt unge
socialtjänsten.inomformerbehandling idelta ieller öppnaperson

omfattningochinriktningnuvarandeVerksamhetens

med kontaktpersonerverksamhetenendaststatistiken belyserofficiellaDen
kontaktfamiljer.och

Kontaktpersonl-familj

året harundergångnågonpågående ellerhar10 000Antalet barn somper
eftermarkantökatkontaktperson/-familj harföremål för insatsenvarit

Även insatsenpåbörjatvilkabarn, förantaletsocialtjänstreformen. man
1982 ochårenmellanjämförelseår.varje Enkontaktperson/-familj, Ökathar

kontaktpersonår hadeåldern 0-17ioch ungdomar950 barnvisar 31992 att
11 450.1992för årsiffraMotsvarande1982.decemberden 31 var

inominsatspopulärallmänhetiKontaktperson/-familj uppfattas ensom
Ändå detfinnsolikamångapåanvändas sätt.kansocialtjänsten. Den
kontaktpersonersituationervilkaikunskapsamladförhållandevis lite om

insatser.sådanauppnår medresultatvilkaförordnas och man
grundas i allmän-små ochi litteraturenrefererasstudier ärfåtalDet som

tjänstemänochklienterkontaktpersoner/-familjer,medpå intervjuerhet
får stödallamajoritetenvisarStudiernasocialtjänsten.inom att avsomav

behöverkvinnorensamståendekontaktfamiljerochkontaktpersoner är som
medfamiljerockså iförekommerInsatsenavlastning medhjälp och arnen.

problematik.socialtung
positiva tillöverlagundersökningarnaintervjuats i ärDe sompersoner

problem. Detochsvårighetervissadet finnssådaninsatsen även omsom
siguppfattarkontaktfamiljernaförmedlarintryck är attrapporterna mer

vän/medmänniskaförälderns änochextramamma/-mormorbarnetssom
mindreellersig över-kännerDeförlängdasocialtjänstens merarm.som

stödfå råd,kontakt,vilj haskullesocialförvaltningen ochgivna mermeraav
behövs.detoch näruppmuntran

isocialnämndenkartlagtskontaktperson/-familj har ävenInsatsen av
Socialtjänstkommitténtillnämndens översäntsStockholm. Av rapport, som

1 300omfattadeår 1991verksamhetenframgårför kännedom, upp-att ca
tingsrättsuppdrag.s.k.gälleriaktualiserasproblemdrag. De rapportensom

utgåttsitt beslutvidtingsrättendärärendentingsrättsuppdragMed avses
utdömdtredje person närnärvarasocialnämndenifrån att um-utseratt

rädd förkvinnandärumgängestvister är attgällakanDetutövas.gängesrätt
umgängesberättigade för-sjukapsykisktkidnappa barnet,skallmannen

föräldrarskydd för barnet,medmåste finnastredjeäldrar där sompersonen
våldsbenägnaellerbarnetsexualbrottföreller har dömtsmisstänks motsom

mångakräverarbetstid ochpå obekvämi regelutförsUppdragenföräldrar.
förordnatdomstolbakgrund. Harprofessionell attmedgånger personer
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skall i tredje person kan socialnämn-umgängesrätten utövas närvaro av
den kontaktperson. Nämnden skall därvid inte någonutse göraen egen
bedömning lämpligheten den beslutade umgängesrätten.av av

Socialnämndens visar socialdistrikten i Stockholm följer tings-rapport att
beslut ibland bedömer tredje inte behövsrättens även attom man person

eller uppdragets syfte förefaller omöjligt uppnå. Man dockatt attvara anser
tingsrättsuppdragen bör bli föremål för särskild granskning vad gälleratt

lagstöd och socialtjänstens vidmedverkan bedömning före domstolens be-
slut.

Slutligen bör Socialstyrelsen och Svenska kommunförbundetnämnas att
inlett samarbete för inventera de problem finns inom verksam-ett att som
heten med kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Till de frågor som upp-
märksammats hör bl.a. sekretess och anmälningsskyldighet, oklara uppdrag i
tunga ärenden och de s.k. tingsrättsuppdragen.

detta arbete någraI har kommuner efterlyst lagliga möjligheter i vissaatt
fall kunna tillsätta kontaktfamilj med uppgift övervaka bar-ävenatten

situation. detMan skulle kännas ärligare i vissa fall kunnaatt attnens menar
klargöra för klienten kontaktfamiljens uppdrag förenat med kon-äratt en
troll barnens situation i hemmet. föreslåsDet begreppet kontakt-attav
familj för enklare uppdrag insatsendär frivillig och före-ärreserveras av
byggande karaktär och familjer åtar sig problematik itung ställetatt som
bör kallas stödfamiljer. Man framför sig stödfamiljer är rapporte-ser som
ringsskyldiga och bör ha viss jourberedskap. Det förutsättsäven attsom man
utarbetar plan för varje sådant ärende, planen undertecknas bådeatten av
föräldrar och stödfamilj och den i nämnd, förslagsvis tredjeomprövasatt var
månad.

De tjänstemän samarbetar med Socialstyrelsen och Svenska kom-som
munförbundet också kritiska till de s.k. tingsrättsuppdragen. har i sinär De
verksamhet träffat på många beslut och domar orimliga bådesom anses
ifråga tidsomfattning och ikraftträdande och beslut elleratt ettom menar en
dom i umgängesfrågan alltid bör föregås samråd med socialför-ettav
valtningen. De efterlyser också övergripande och riktlinjerklara för hand-
läggningen sådana ärenden.av

Placering inom barnomsorgen

Även barnomsorgen fyller viktig funktion för barn med behov särskilten av
stöd. BarnI nyligen publicerad med behov särskilt istöd 57rapporten av

1993kommuner i södra Sverige. December visas vilka insatser görssom
inom barnomsorgen för dessa barn.

Undersökningen har genomförts länsstyrelsernas sociala enheter i Mal-av
möhus, Kalmar, Kristianstads, Blekinge och Kronobergs län under hösten
1992 och våren 1993.

undersökningenI kommunerna drygt 5 000 eller ungefär 3attuppgav
alla förskolebarn i regionen tillhörde Barn med behovprocent av gruppen

särskilt stöd definierad barn svårighetervars kan ha sin grund iav som
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uppståttemotionell skada eller hasocial ellerfysisk, psykisk, genom en
medbarntvåuppväxtmiljön. Debristsituation i största vargrupperna

flyktingbak-ellerbarn med invandrar-cirka och barnhandikapp 2000
känslo-barn medbarn.cirka tredje900 Dengrund 1 största gruppen var

cirkauppväxtbetingelsersvårigheter orsakademässiga ogynnsammaav
barn.3701

tolkasfrån många olika håll. DettainitieratsPlaceringarna hade ut-av
finnsoch detgenomslagskraftpå lagenstydligt teckenredarna attett ensom

för barnenRiskeninsatser för dessa barn.stark tilltro till barnomsorgens att
utredarna.litenbedöms därföruppmärksammasinte vara av

för bar-användssärskildavisar de mötaRapporten attatt resurser som
bristerpersonalgruppen. Deförstärkningi första handbehov är avennens

placeringar-skeruppföljninggäller bl.a. denpåtalas i rapporten som avsom
uppföljninghar någon formflesta kommunerdeDet konstateras att avna.

utvecklas.metoderna behöverattmen

Spädbarnsverksamheter

på vissa håll iharmed sina barnföräldrar i samspeletnyblivnaFör tränaatt
harFlertalet dessaspädbarnsverksamheter.utvecklats särskildalandet av

underverksamheter har byggtsallahuvudman. Nästanlandstinget uppsom
Äldst i Mal-Viktoriagårdens spädbarnsgrupptioårsperioden.den ärsenaste

platser ochsmå med 6-8verksamheterflestastartade år 1981. De ärmö som
heltid ochFå arbetarmånga olika yrkesgrupper.på medverkanbygger av

dagar vecka.två och femvarierar mellanöppethållandet per
finns och hurverksamhetervilkanyligen kartlagtSocialstyrelsen har som

bl.a.1993:14. denna konstaterasSoS-rapport Ibehandlingen attutser
goda resultat.samspelsbehandling snabbt ger

alkoholmissbrukaretillSärskilda insatser för barn

förskoleåldernisärskilda insatser för barnkartlagtSocialstyrelsen har även
SoS-rapportmissbruksproblemföräldrar medtill 12-13 år harsomupp
tio pågående1992/93 fanns1993:18. visar det vid årsskiftetRapporten att

eller stads-diakonisällskaplandsting,i landet med kommun,verksamheter
Vänd-med Erstaalla har utvecklatshuvudman. Nästanmissionen som

förebild.punkten i Stockholm som
undersök-medkompletteratskartläggning harSocialstyrelsens senare

ovanligt meddetkommissionen.ningar Alkoholpolitiska Att är grupp-av
under-också i dessaalkoholmissbrukare bekräftasbarn tillverksamheter för

sökningar.

Öppenvårdsinsatser för ungdom

inom socialtjänstensutveckling skernågot illustrera den öppen-För att som
från Socialstyrelsensvissa resultatredovisas härvårdsarbete med ungdomar

delshar gälltStödet från Socialstyrelsenprojekt Ungdom utanför. en upp-
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byggnad utveckling specialiseradeoch ungdomsgrupper, dels olika mel-av
lanvårdsprojekt.

Projektet har för alla berörda enheter inneburit innehållet i arbetet haratt
förändrats. Från tidigare ha arbetat påenbart fältet eller enbart medatt
handläggande uppgifter har deltagarna under projekttiden i allt störrc ut-
sträckning tyngdpunkten pålagt långsiktigt, individuellt behandlingsarbete.
I detta arbete har ofta hela familjen deltagit. De slutsatser dras frånsom
Socialstyrelsens sida beträffande denna del projektet förhållnings-är attav

viktigare metoderna. Det centrala kontakten insatsenochsättet är än är att
utgår från behoven hos ungdomarna inte frånoch deras beteenden. Nog-

övertänkta, individuellt anpassade, behovsbedömningar bedömsgrant som
helt förcentrala lyckat ungdomsarbete.ett

Projektets andra del gäller olika mellanvårdsprojekt. Mellanvård kan
enligt Socialstyrelsen karaktäriseras öppenvårdsprogram/öppenvårdsin-som

i varaktighettäthet och mellanting mellan det reguljäraärsatser, ettsom
ungdomsarbetet och institutionsvård. Vanligast studier elleröppna är annan

daglig sysselsättning i kombination med stödsamtal och aktiviteter för ung-
domarnas familjer.

4.6.4 Vård utanför hemmet

Socialtjänstens skyldighet medverka till barn och ungdomar får vårdatt att
utanför det hemmet i 12 § SoL. föreskrivsDär socialnämndenattegna anges
i samarbete med hemmen skall sörja för barn och ungdomnära att som
riskerar utvecklas får det skydd och stöd de behöver och,att ogynnsamt som

hänsynen till den bästa motiverar det, vård och fostran utanför detom unges
hemmet.egna
vårdFör i familjehem och på institutioner finns vissa bestämmelser ärsom

för barn och Det gäller bestämmelserna i 22 och 24 §§gemensamma vuxna.
SoL.

Enligt 22§ andra stycket SoL socialnämnden för denattansvarar som
nämndens försorg har tagits i hem det får godänemot ett annatgenom egna

vård. föreskrivs vården bör såDet utformas den främjar den enskildesatt att
samhörighet med de anhöriga och kontakt med hemmiljön.

Enligt 24§ SoL skall vård i familjehem och hem för vård eller boende
bedrivas i samråd med socialnämnden. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter vård i sådanaom
hem.

socialtjänstpropositionenI konstateras vård i familjehem den domi-äratt
vårdformennerande för barn och ungdomar behöver vård utanför detsom

hemmet. Det vård i enskilt hem regel skallsägs prövasatt annategna som
före vård på institution och vården i princip bör inriktas på återför-att en

Återföreningenening mellan barnet och föräldrarna. bedöms i flertalet fall
underlättas barn föräldraroch har kontakt med varandra under vård-om
tiden. Vården bör därför anordnas så möjligt.hemmet Undantagnära som
från närhetsprincipen kan enligt propositionen nödvändiga bådevara av
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vårdresursvård ochunderstryks bravårdmässiga och andra skäl. Det rättatt
håll.måste före vård på nära

vård utanför detfrivilligt placerats förAntalet barn och ungdomar som
Ungefärefter socialtjänstreformen.varit konstanthemmet har nästanegna

åren från 1982ochhar någon gång under60 10 000 vart ett avavpersoner
föremål för vård enligt SoL.och framåt varit

vårdfrivilligt placerade förbarndecember 1992 drygt 8 000Den 31 var
placerade i familje-dessa barn 78utanför det hemmet. Av procentvaregna

på olika institutioner.hem och 22 procent
barn vidytterligare 3 900de frivilligt placerade barnenUtöver sammavar

Placeringsmönstret förvård stödtidpunkt Omhändertagna för med LVU.av
frivilligainom denLVU-placerade barnen ungefär detsammade somvar

vården.
vårdplacerade förfrån barnSCB har med utgångspunkt de varsom

antalet vård-gjort beräkningarden december 1992utanför hemmet 31 av
vi-placeringsbeslut,Beräkningarna, skett utifrån kommunernasdygn. som

frivilliga vårdenmiljoner vårddygn. Dendet sig ungefär 4.2rörattsar om
Familjehemsvår-samtliga vårddygn.för ungefär två tredjedelarsvarar av

år. torde bl.a. sammanhängaminskat något under Detdens andel har senare
till HVB-hem.utsträckning ombildatsmed familjehem i vissatt
familjehemsvården. Där-mål innehåll idet följande redovisas först ochI

inom institutions-för utvecklingenefter lämnas motsvarande redogörelseen
vården.

Familjehemsvård
följande.särskilda i korthet innebärvård i familjehem finns reglerFör som

förmedgivandeunderårig får inte socialnämndensEn emottasutano
någoninte tillhörvård och fostran i enskilt hemstadigvarande ett avsom

Social-vårdnaden honom.någon harhans föräldrar eller omannan som
enskildaförhållandena i detinte medgivandenämnden får lämna attutan

utredda. Somvård i hemmethemmet och förutsättningarna för är ett
underårige vårdbeslut bereda denmedgivande socialnämndens attanses

25 §.i visst familjehemett
skalli kommun,prövning gäller hemOm nämndens nämn-ett en annano

sittinnan den fattarrådgöra socialnämnden i den kommunenden med
30 §.beslut

i 25 § får godtill underårigaSocialnämnden skall medverka att avsessomo
Nämndenuppväxtförhållanden.vård fostran och i övrigtoch gynnsamma
vårdnads-utbildning lämnafår lämpligskall också verka för de samtatt

hjälpsådana underåriga råd, stöd ochoch dem vårdarhavarna annansom
26 §.de behöversom

hem detunderårig stöd socialtjänstlagen iVårdas med änett annataveno
månadgång sjätteskall socialnämnden minst överväga omen varegna

behövs.vården fortfarande

gäller utländskatilläggas 25 § SoLbör i detta sammanhangDet ävenatt
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privat iadoptionssyfte och underåriga placerasibarn tas emot somsom
enskilda hem.

innehållMål och

vanlig familjfamiljehemförekommande formenDen är tarmest somav en
finns också familjerstadigvarande vård och fostran. Detbarn föremot

korttidsplaceringar, s.k. jour- eller be-kontrakteras för att ta emotsom
redskapshem.

familjehemsvård vuxit fram. Detår har formerUnder även avsenare nya
anställda Varjefamiljevårdsenheter med konsulenter.litet antalgäller ett

Familjernaantal vanliga familjer.omfattar begränsatsådan enhet ett sam-
individuellt och i enhetensinbördes och får stöd bådeverkar grupp av

och i principförmedlar platser inomkonsulenter. Konsulenterna ärsystemet
betalar förutomtillgängliga familjehemmen dygnet Kommunernaför runt. -

familjehemmen för konsulent-omkostnadsersättning tillarvode och även-
utbildningsinsatserstödet, m.m.

utsträckning kommit de kon-Familjevårdsenheterna har i viss ersättaatt
i aktiebolagsform idrivs stiftelser ellertrakterade familjehemmen. De som

Östergötland, Lik-Jönköping, Uppland, Dalarna och Skaraborg.Halland,
Älvs-regi inom Bohuslandstinget ochbedrivs i offentlignande verksamhet

Örebroi kommun.borgslandstinget samt
mål innehåll isocialtjänstreformen ochdebatt förts efterDen omsom

nuvarandesvårigheterna med stödfamiljehemsvården har bl.a. gällt att av
placeringen familje-lagstiftning vilket mål skall gälla förfastställa omsom -

"stödhem."ersättningshem ellerskall betraktashemmet ettett somsom
inriktas på återförening mellan barnet ochvården i princip börAtt en

fåttdel upprepade gånger flyttabl.a. inneburit barnföräldrarna har att en
olika familjehem. det finnstillbaka mellan föräldrarna och Menfram och

familjehemtillbringar hela sin i ochockså barn uppväxt utanett sammasom
till familjehemsföräldrarna.vårdnaden barnet flyttas överatt om

ungefär tredjedel alla barnInternationell statistik visar att somen av
tillbaka till sina biologiska föräldrar.familjehemsplaceras aldrig flyttar Det

år. Hälften dessasärskilt varit placeradegäller barn har än tre avsom mer
familjehemmet.ibarn växer upp

Även förhållandevislångtidsplacerade barneni Sverige deutgör storen
frivilliga familjehemspla-samtliga barn i familjehem. Av de 3 300andel caav

pågått år eller längre.under 1992 hade 29 2ceringar avslutades procentsom
placeringenaktuella barnen 18 årtredjedel deDrygt när av-varen av

placeringarna varaktighet på 2hade 60slutades. I denna procent engrupp av
år eller mer.

många familje-den osäkerhet präglarDiskussionen har inte bara gällt som
brister i handläggninghemsplaceringar också andra kommunernasutan av

forsk-Bristerna väl dokumenterade i myndighets- ochsådana ärenden. är
tio åren.ningsrapporter publicerats under de senastesom

familjehemsvår-mitten 1980-talet kom kraftig kritik från JOVid motav
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den. JO fann bl.a. det rådde brister i utredningarna familjernasatt stora om
lämplighet hand barn med särskilda behov, många social-att ta attom
nämnder underlät hålla kontakt med familjehemmennäraatt samt atten
arbetet med kontinuerligt uppehålla deraskontakten mellan barnen ochatt
anhöriga försummades.

Även Riksdagens Revisorer har kritiserat familjehemsvården i be-ett
1991/92:21.tänkande Revisorerna ansåg såväl kommunernaatt staten som

har varit alltför passiva i sitt till tillsyn familjehemsvården. Vidstöd och över
socialutskottets åt-behandling revisorernas förslag ansåg utskottet attav
gärder måste vidtas för utveckla stärka familjehemsvården. Blandochatt
viktiga åtgärder nämndes utbildning, handledning till familjehems-stöd och
föräldrarna.

Sammanfattningsvis kan konstateras kritiken kommunerna gälltatt mot
brister i stödet både till biologiska föräldrar och till familjehemsföräldrar

framförallt socialsekreterarnas utredningar uppföljning barnen iochmen av
familjehemmen. Att många socialsekreterare inte samtalar med barnen
under utredningen eller har direkt kontakt med barnet i familjehemmet har

otillfredsställande.myckett.ex. ansetts vara
Familjehemsvården har under år granskats länsstyrelsernassenare av

Ävensociala enheter. det fortfarande återstår mycket innangöraattom
situationen kan tillfredsställande finns tecken tyder pådetanses vara som en
positiv utveckling. Familjehemsutredningar årgenomförda under senare
bedöms utredningarbättre gjorts tidigare. Här bättreänt.ex. vara som anses
kunskap utredningsmetodik, särskilt den s.k. Kälvestenska familjediag-om
nostiken med djupintervjuer, ha bidragit till positiv utveckling. Länssty-en
relsernas tyder också på placeringar gjorts under årrapporter att som senare
följs bättre placeringar ligger tillbaka i tiden.längreänupp som

lnstitutionsvård

Institutionsvården skall enligt socialtjänstpropositionen ledas målsammaav
principeroch socialtjänsten i övrigt. Vården skall utformas så denattsom

medger hög grad flexibilitet och skall inte detaljeradestyrasen av av
föreskrifter i lagar och förordningar.

Socialtjänstlagens regler institutionsvården till slå fastsyftar främst attom
för socialtjänsten tillgång institutioner sådanhar till ochett att artansvar av

till sådant antal den enskildes behov vård inom socialtjänsten kanett att av
tillgodoses på ändamålsenligt sätt.ett

Av bestämmelserna i 23§ SoL följer behovet för vård ellerhematt av
boende inom varje landsting tillgodoses landstingetskall och kommuner-av

i området. Det föreskrivs landstinget och kommunernaatt gemensamtna
skall plan behovet sådana fördelningenhem ochupprätta överen av av

inrättandeför deras och drift. Planen skall redovisas för länsstyrel-ansvaret
sen.

barn- och ungdomsinstitutioner i socialtjänstpro-De kommenterassom
positionen följande.är
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till del börenligt propositionenSpädbarnshem mödrahemoch storsom
vård i familjehem.kunna ersättas av

vårdi akut behov ochsnabbt kan barnUpptagningshem ta emot avsom
öppenvård. Enligt propositionen börrationellt fungerandekrävs för ensom

familjehemsresurser tillockså möjligt kopplai framtidendet att upp-vara
möjliga vårdformpå skyndsam placering och bästatagningshem så kravatt

kan tillgodoses.
för behöverbåde utredning/bedömning och barnSpecialhem för som en

placeras i enskildainte lämpligen kantids vård och fostran ochlängre som
hem.

Ungdomsvårdskolor svårbehandlade ochför minoritet svagtav mo-en
missbruk, kriminalitetallvarliga relationsproblem,tiverade ungdomar med

vårdmöjligheter för dessa ungdomaroch bättreAtt skapaetc. ses somnya
socialtjänsten.uppgift för denviktig nyaen

Mål och innehåll

HVBvård eller boendeidag benämns hem förverksamheterDe ärsom
ungdomsinstitutioner drivsochmånga olika slag. Hit hör barn- som avav

privat regi och f.d.behandlingshem drivs ioch landsting,kommuner som
HVB-tillstånd.erhållitefter ansökan hos länsstyrelsenfamiljehem som

familjelika former förväxlas ibland medbedrivs underHVB-vård som
Även i vårdinnehåll kan obe-familjehemsvård. skillnadernavanlig varaom

inte något beslutviktiga skillnader. krävstydliga finns det andra Det t.ex. om
Folkbokföringenvid placeringar i HVB-hem.medgivande enligt 25 § SoL

placeringskommu-HVB-placering. betyderinte heller vid Detändras atten
skolgång HVB-hemmetdet fulla för barnetshar kvar ävenansvaret omnen

pågäller sekretess och kravAndra skillnaderligger i kommun.annanen
inte familjehemmen.HVB-hemmenjournalföring gäller mensom

frivilligt placerade och med tvångi regel bådeInstitutionerna emottar
till-Flickor och pojkar vårdas oftastbarn och ungdomar.omhändertagna

sina för-vårdas tillsammans medockså vanligt barnDet är attsammans.
socialtjänstens institutioner.äldrar på

frånföreträdare allmänt avståndbörjan socialtjänstensVid 1980-talets tog
små Synen på dennainstitutionsvård för barn.institutionsvård, i synnerhet

vården harunder år i takt medemellertid förändratsvårdform har attsenare
varierad innehållsmässigt.omfattande ochblivit allmer

på någonsannolikt inteanvändningen institutioner berorökadeDen av
haftpå helhetssynen harbrist på familjehem storutan att genom-snarare

relationen mellanvikt vid bibehålladet läggsslagskraft. Att stor attnumera
i kontaktpå kommerställer ökade krav debarn och föräldrar personer som

påhand barnethandlar inte längre enbartmed familjen. Det att ta omom
föräldrar.samarbeta med barnetslika mycket kunnabästa sätt attutan om

många förutsättningar detInstitutionsvården ha bättre än en-anses av
På de flesta håll ibarn och föräldrarskilda behandlahemmet gemensamt.att

barns,institutionsmiljön förändrats för bättreocksålandet har att motsvara
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ungdomars och familjers behov. Utvecklingen familjebehandling har påav
sina håll gått så långt det tidvis kan svårt hitta plats föratt attvara ensamma
barn.

Beräkningar gjorts Socialstyrelsen visar platser på barn-antaletattsom av
och ungdomsinstitutioner ökat från år till år1 900 1982 2 900 1992.ca ca
Siffrorna dock osäkra på brister igrund datainsamling ochär rapporte-av
ring. Hela ökningen ligger på privata och stiftelsedrivna hem. offentligtDen
bedrivna vården har under period minskat med platser.100samma ca

Uppgifter hämtade Socialstyrelsens databas HVB-hem visaröver attur
det finns 375 barn- ungdomsinstitutioneroch med sammanlagt 3 000nästan

maj 1994.platser I dessa siffror ingår 34 hem för särskild tillsynäven som
tillsammans har 584 platser. hem, s.k. §12-hem, drivsDessa sedan den 1
april SIS.1994 Statens Institutionsstyrelseav

Nedanstående visartabell hur övriga barn- och ungdomsinstitutioner för-
delar sig på olika huvudmän.

HUVUDMAN ANTAL ENHETER ANTAL PLATSER

Kommun 64 551
Landsting 39 315
Privat 210 1 196
Stiftelse 24 295
Vårdförbund 4 28

SUMMA 341 2 385

Tabellen visar 60 alla barn- ungdomsinstitutio-ochänatt procentmer av
§ 12-hemmen drivs regi.undantagna, i privat De privata hemmens andelner,

samtliga någotplatser lägre eller 50är procent.av
officiellaDen statistiken barn och ungdomar inskrivna vidöver som var

institutioner den 31 december 1992 visar emellertid majoritetatt storen av
de inskrivna barnen vistades på barn- och ungdomshem drevs kom-som av

eller landsting. gäller också årenDet 1990 och 1991.mun
den vård redovisas i institutionerUtöver tabellen finns det ävensom ovan

för missbrukare barn i föräldrars sällskap. Någontar emotvuxna som
statistik hur många dessa barn finns inte eftersom barnet regelöver är som
inte omhändertaget. saknas också statistik föräldrarDet antaletär om som
vistas tillsammans sina på olika ungdomsinstitutioner.med barn barn- och

Beräkningar gjorts Socialstyrelsen visar 190 barn vistadesattsom av ca
tillsammans med någon eller båda på vuxeninstitutionerföräldrarna den 15
oktober lika inskrivna1992. Ungefär många barn vid tidpunktvar samma
tillsammans med föräldrar på barninstitutioner.

Socialstyrelsen något års förteckningmed mellanrum hemöverutger en
för vård eller boende. Förteckningen bygger på uppgifter inhämtassom
varje år. Informationen i Socialstyrelsens innehållerlagras databas som
uppgifter huvudman, platsantal, målgrupp, upptagningsområde, inskriv-om
ningsförfarande, behandlingsinnehåll och personal. För kunnanärmareatt
beskriva institutionsvårdens nuvarande struktur och innehåll krävs systema-
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Någon sådanlagrade i databasen.uppgifter finnsdeanalysertiska somav
kommittén.inte genomförtsharanalvs av

inteoch ungdomarinstitutionsvården för barndockAlmänt kan sägas att
upptagnings-spädbarnshem,gamla begreppeninordnas under dekanlängre

kommitalltmerInstitutionsvården för barn haroch specialhem.hem yngre
omsorgsförmåga.och föräldrarnasutreda barnets behoviiriktas på attatt

Övriga kvalifice-behöveranvänds för ungdomarinstitutioner mest mersom
familjehem kanvad vanligtrad vård än ett ge.

Även vissainstitutionsvårdenöverblicka helainte möjligtdet ärär attom
under tidSocialstyrelsengenomförtsutredningarcb senare avavsomav

omfattatutredningarna har bl.a.i detta sammanhang. Enintresse enav
Statenshem drivsmed undantag för desamtliga HVB-hemenkät till avsom

350 hem. Svardistribuerades till sammanlagtEnkätenInstitutionssstyrelse.
Även tillförsiktigt med hänsyntolkasbörfrån 269 hem.erhölls svarenom

följande.framkommer bl.a.bortfallet
aktiebo-ungdomsinstitutionerochalla barn-drivs 45Idag procent somav

enskild firma.handelsbolag ochdrivslag, endast 11 procent som
självständigautsträckning organiseradvården ioffentligaDen är stor som

Övergången till själv-anslagsfinansierad verksamhetfrånresultatenheter.
åren 1991-92.framförallt skett underresultatenheter harständiga

de privataungdomsinstitutioner små. 40ochflesta barn-De är procent av
institutio-Endast 10tillstånd för högst fem platser.harhemmen procent av

har 15 platser.ännerna mer
återhållsammablivitkommunerna harhem uppleverallaNästan att mer

efterfrågandock tveksamt kommunernasplaceringar.sina Detmed är om
institutionernatill hälftenminskat med hänsynhar äntotalt attsett avmer

personalplanering tyderInstitutionernasefterfrågan.ökadrapporterar en
institutioner harflerminskad efterfrågan. Detinte på någonheller är som

uppsägningar.vakanser ochminskat personalenharutökat än genomsom
flestaprocent några förändringar alls. De60 inte gjortharMajoriteten

Genomsnittssiffran liggerbeläggning.också höginstitutioner rapporterar en
88 procent.

avgiftssidan.utvecklingen på Iockså någotSlutligen bör sägas rappor-om
till 1991.under perioden 1988kraftigtdygnsavgifternavisas stegattten

spridningen minskar. DettasamtidigtavgifternaDärefter planar ut som
allra åren. Förinträtt under depriskonkurrenspå skärpttyder senasteatt en

i genomsnittmöjligt höja avgifteninte längrehem detflertalet är att som
dygn.600 kronorligger 1runt per

bedömningSammanfattande4.7

och lever underi Sverige har god hälsaungdomarflesta barn ochDe allra
Även allmännaförhållanden. denoch socialtmateriellt omgynnsamma

ocksåljus finns detlevnadsförhållandenoch ungdomarsbilden barns ärav
risk för deraskan innebäraomständigheterlever underbarn ensomsom
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hälsa och utveckling. Vi tänker i första hand på barn tillhör någon desom av
kommenteras i avsnitt 4.4.grupper som

Det betyder inte det går illa för alla dessa barn. Alla barn till alkohol-att
missbrukare får till exempel inte missbruksproblem långt därifrån. En-
separation mellan föräldrarna behöver inte heller till nackdel för bar-vara

Den kan i stället början till och bättre situation för detnet. vara en ny
enskilda barnet. Hur barnen utvecklas beror framförallt på i vilken ut-
sträckning det finns skyddande, läkande och kompenserande krafter hos
barnen själva eller i deras omgivning. Hår kan socialtjänsten spela viktigen
roll för barn och ungdomar behöver särskilt stöd i sin utveckling.som

I detta kapitel har gått igenom de bestämmelser reglerar social-som
tjänstens barn- och ungdomsarbete. Sammanfattningsvis kan konstateras att
socialtjänstens och befogenheter på detta område successivt för-ansvar
tydligats och utvidgats efter socialtjänstreformen. Samhällets skyldigheter

barnen har också stärkts FN:s barnkonvention.mot genom
För några år sedan visade Socialstyrelsen det fanns brister iatt stora

planering och uppföljning socialtjänstens verksamheter för barn ochav
Växaungdomar i välfärdsland, SoS-rapport 1990:3. Bristerna gällde både

det strukturinriktade, det allmänt inriktade och det individuellt inriktade
arbetet. Socialstyrelsen hävdade bl.a. det individinriktade arbetet sakna-att
de barnperspektiv. Detta ansågs i huvudsak bero på den integreradeett
lagstiftningen, tillämpningen den s.k. familjevårdsprincipen och kun-av en
skapsurholkning till följd decentraliseringen.av

Vissa frågor har lämnats utanför vårt arbete. Det gäller kommunens
uppgift tillhandahålla förskoleverksamhet och skolbarnsomsorgatt som ny-
ligen lagts fast riksdagens beslut utvidgad lagreglering på bar-genom om
nomsorgsområdet reglerna iDe socialtjänstlagen träder i kraft denm.m. nya
1 januari 1995. Reglerna kommenteras kortfattat i kapitel 22.

Vi har inte heller gått in på frågor gäller socialtjänstensnärmare som
medverkan i familjerättsliga frågor. beror på frågorDet underhåll,att om
vårdnad och för närvarande utreds flera andra statligaumgänge ut-av
redningar.

Tyngdpunkten har i stället lagts vid de uppgifter ligger inom individ-som
och familjeomsorgens verksamhet. Denna verksamhet central inom soci-är
altjänsten berör endast 1.5 alla barn i åldrarna år.0-17 Detprocentmen av
gäller framförallt barn inte får sina grundläggande behov tillgodoseddasom
inom familjen och ungdomar aktualiseras på grund missbruk, krimi-som av
nalitet eller andra tydliga tecken på social problematik.

För belysa utvecklingen inom detta område har granskat offentligatt
statistik och tagit del aktuella från bl.a. Socialstyrelsens arbeterapporterav
med Aktiv uppföljning. Vi har funnit de problem finns haratt ettsom
starkare samband med kompetensfrågor med själva lagstiftningen. Detän
saknas inte bara kunskaper strategier och metoder för social-ävenutan
tjänstens barn- och ungdomsarbete.

Socialstyrelsen har vissa barn och ungdomart.ex. ansett att ärgrupper av
försummade inom socialtjänsten. Det gäller bl.a. osynliga flickor i risk-
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barn till alkoholmissbrukare och flyktingbarn. Det gällerzonen, ensamma
också barn i 10-12-årsåldern står utanför skolbarnsomsorgensom men som

för små för denär traditionella ungdomsverksamheten. Enligt styrelsen
behövs det strategier för förebyggande, strukturinriktade ochnya sam-
ordnade barn- och ungdomsinsatser.

Vi vill här särskilt understryka betydelsen socialtjänsten medverkarattav
i kommunens planering och har samarbetenära med andra verksamheterett

berör barn och ungdom. Det gäller framförallt mödra- och barnhälso-som
vården och skolan kultur- och fritidsverksamhetenäven harmen storsom
betydelse för barns personliga utveckling. Genom olika aktiviteter stärks
barnens självuppfattning, kreativitet och förmåga till samarbete med andra.
Fritidsgårdar och liknande träffpunkter fyller också viktig funktion ien
arbetet med förebygga sociala problem, drogmissbrukatt och kriminalitet.

Vi vill också understryka betydelsen socialtjänsten bedriverattav grupp-
och områdesinriktat arbete bland barn och ungdomar. Socialstyrelsen har i
sin barns villkor i förändringstider 1994:4rapport påtalat risken förom att
barns situation i bostadsområden med hög koncentration invandrare,en av
ekonomiskt och människor med psykosociala problem allvar-svaga grupper
ligt försämras till följd den ekonomiska krisen. Det finns enligt styrelsenav
mycket talar för negativa utvecklingstendenser i sådanaatt områdensom
förstärks med hänsyn till familjerna har förutsättningaratt sämre kom-att

barnen individuellt för nedskärningar i den offentliga servicen.pensera
Andra brister uppmärksammats Socialstyrelsen i arbetet medsom av

Aktiv uppföljning gäller utredning och dokumentation enskilda ärenden.av
Socialstyrelsen har bl.a. funnit socialsekreterarna har otillräckligaatt kun-
skaper barns behov och utveckling, de sällan samtalar med barnen,attom

föräldrarnas omsorgsförmåga inte dokumenterasatt och det iatt stor ut-
sträckning saknas bedömningar och motiveringar i dessa ärenden. Social-
styrelsen det här krävs särskilda, långsiktigaatt utvecklingsinsatser föranser

bygga och vidmakthålla hög baskompetens.att upp en
Vi delar den bedömningen. Socialsekreterarna utbildas till generalister

och i grunden ingaär på barn. Deras yrkeskompetens vilarexperter på
kunskaper både samhälle och individ, vilket dem goda förutsätt-om ger
ningar tillämpa helhetssyn i arbetet med enskildaatt individer och famil-en
jer. Det utesluter naturligtvis inte många socialsekreterare vidare-att genom
utbildning och gedigen praktisk erfarenhet med tiden utvecklas till barnex-

Generellt kan ändå påståperter. socialsekreterarnassett attman
grundutbildning de beroendegör är inomatt andra verksam-experterav
heter för kunna vad bäst föratt avgöra det enskilda barnet.är Detsom
förutsätter bl.a. väl fungerande samarbete mellanett socialtjänsten och den
barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten. Också här finns det brister på
många håll i landet. Socialstyrelsens studier detta samarbete i fem länav
visar det primärt barnpsykiatrint.ex. är bestämmeratt villkoren försom
samarbetets omfattning och inriktning och individ- och familjeomsorgenatt
får sig därefter.rätta

Även det finns problem i samverkan finns det också tecken tyderom som
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fram-förriktning lovarutvecklas i gottverksamhetermångapå somatt en
okonventionellexempel påmångaHagalundiFamiljecenter ärtiden. ett av

Vidarebarnhälsovården.mödra- ochochsocialtjänstenmellansamverkan
olikamellankontaktenrutiner förlandet fastaöverallt ifinns det nästan

ochbarnandraochsexuella motövergreppi ärendenmyndigheter rörsom
två olikaarbetsmodellerutvecklatsområde hardettaInomungdomar. av

iärendethandlägger närasocialsekreterarnadärakutgrupperslag, dels
kommun-delsåklagarämbetet,polis ochpsykologer,med läkare,samarbete
området.inommetodutvecklingförreferensgrupperlänsövergripandeeller

ihari olikafram stort settlyfterSocialstyrelsen rapporterbildDen
vårenunderkommitténanordnatssammankomstervid debekräftats avsom

förstarkfannstjänstemän attmångaHos1993. t.ex.och hösten1992 oroen
mångailågtprioriterasförebyggande arbetetochinriktadeallmäntdet
läggerekonomiskaochorganisationer styrsystemochkommuner att nya

myndigheter.med andrasamverkansocialtjänstensi förhinder vägen
ungdomarochantalet barnvisarfrån SCBstatistikenårliga attDen som

från social-individuell insatsnågon formår fåttundergångnågon ett av
harsocialtjänstlagentidunder denförändratsinte har nämnvärttjänsten
för-emellertidbehandlingsinsatser harstöd- ochUtbudetvarit i kraft. av

eftermarkantmycketökatkontaktperson/-familj harändrats. Insatsen t.ex.
visar1992ochåren 1982mellanjämförelse attsocialtjänstreformen. En

decemberden 31kontaktpersonhademånga barngånger såungefär tre
visar fleraSamtidigtsedan.tio år rapporterförmed detjämfört hur1992 var

förarbeten.strid med lagensstår ipåanvändsiblandinsatsen sättettatt som
situationeri vilkaställning tillpåanledningdärför finnas takan nyttDet att

ifråga.kontaktperson/-familj bör kommafrivilliga insatsenursprungligaden
kapitel 25.ifrågatill dennaVi återkommer

inom barnom-platsförskoleåldernibarnallaungefär hälftenIdag har av
naturligtpå sättinom barnomsorgenpersonalen ettbetyderDet attsorgen.

individ-fråninsatserbehövakanmånga barnmedi kontaktkommer som
inom barnomsorgenplatsvanligtocksåDetfamiljeomsorgen. attoch är

stöd isärskiltskäl behöverandrapsykiska ellerfysiska,erbjuds barn som av
sådanaSverige visarstudie i södragenomförd attnyligenutveckling. Ensin

samtidigtvisarStudienolika håll. meto-många attfråninitierasplaceringar
understryka be-därförVi villförbättras.uppföljning behöverförderna

famil-individ- ochochmellan barnomsorgensamarbetetydelsen näraettav
jeomsorgen.

enklamedmöjligtfulltdetvisar attstudier äridagfinnsDet attsom
kvinnoridentifieraobservationeruppgifter elleranamnestiska spontana
löpandemödrahälsovårdensförinomproblematikpsykosocialmed ramen

föransträngningarmåste görasbedömningvårEnligtvardagsarbete. stora
delarinnebärakanoch hjälp. Detfamiljer stöd atterbjuda dessatidigt avatt

påmiljöeri andrabedrivas änbörverksamhetfamiljeomsorgensindivid- och
barnhälsovårdenmödra- ochmedsamlokaliserasochsocialkontoret t.ex.

frånErfarenheterlandet.håll iockså på fleraförskolor. Detoch görsöppna
okon-medel ochenklamed hjälpvisarverksamhetersådana att avman
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ventionella lösningar har lyckats avdramatisera med socialtjänsten.mötet Vi
mycket positivt på denna utveckling.ser

På vissa håll i landet har också utvecklats särskilda spädbarnsverksam-
heter. Flertalet dessa har landstinget huvudman tillgängligaärav som men

för familjer kommeräven i kontakt med socialtjänsten. Socialstyrelsensom
har nyligen kartlagt verksamheterna och funnit samspelsbehandling iatt
spädbarnsfamiljer snabbt goda resultat.ger

Socialstyrelsen har kartlagtäven gruppverksamheter och andra insatser
riktar sig särskilt till barn har föräldrar missbrukar alkohol.som som som

Beräkningar gjorts Alkoholpolitiska kommissionen tyder påsom av att
ungefär 100 000 barn eller 10-15 alla barn i Sverige har föräldrarprocent av

missbrukar alkohol. Socialstyrelsens studier visar samtidigtsom att sam-
hället mycket lite för allagör dessa barn. Detta bekräftas också Alkohol-av
politiska kommissionens undersökningar. Också här krävs det enligt vår
bedömning ökade insatser från socialtjänstens sida.

Även familjerådgivningen spelar viktig roll för många barns ochen ung-
domars familjesituation. Framtiden för denna verksamhet har länge varit
oviss har säkerställts riksdagens beslut kommunaltmen nu ettgenom om
huvudmannaskap. Att kommunen blir ansvarig för verksamheten inne-nu
bär också den kan vidareutvecklas till rådgivningsbyråeratt med större
bredd tidigare. Det kanän exempelvis ske den traditionellaattgenom
familjerådgivningen tillförs juridisk och barnpsykologisk expertis.

För något illustrera socialtjänstensatt öppenvårdsarbete med ungdomar
har vissa resultat frånäven Socialstyrelsens projekt Ungdom utanför redovi-

i detta kapitel. De slutsatsersats dras från Socialstyrelsens sida ärsom att
förhållningssättet viktigareär metoderna.än Noggrant övertänkta, individu-
ellt anpassade behovsbedömningar bedöms helt centrala för lyckatettsom
ungdomsarbete. Vi kommunerna bör lägga ökadatt vikt vidanser att ut-
veckla mellanvårdsformer, dvs. öppenvårdsinsatser i täthet ochsom var-
aktighet mellantingär mellan det reguljäraett socialbyråarbetet och vård
utanför det hemmet. Sådana satsningar i projektform eller metod iegna som
enskilda ärenden kan enligt vår bedömning innebära behovet vård iatt av
familjehem och på institutioner minskar i framtiden.

Vad gäller vård utanför det hemmet kan först konstateras antaletattegna
frivilligt placerade barn och ungdomar har varit konstantnästan sedan
socialtjänstlagen trädde i kraft. Vården utanför det hemmet dominerasegna
fortfarande familjehemsplaceringar i eller form. Undersök-av en annan
ningar gjorts under år visar familjehemsvården sakta hållerattsom senare
på förbättras. Att familjehemsvårdenatt utvecklas positivt kan enligt vår
bedömning också tillskrivas familjehemmens organisationer. De haregna
under alla år tagit för utbildning familjehemmenett stort och haransvar av
bl.a. medverkat till internationellt utprövadatt metod Foster Prideen ny, - -
för rekrytering och utbildning familjehem håller på introduceras iattav
Sverige.

Vår genomgång institutionsvården visar denna vårdformattav tvärt--
lagstiftarens intentioner byggtsemot kraftigt efter socialtjänstreformen.ut-
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på in-antalet platservisarSocialstyrelsengjorts attBeräkningar avsom
årtill 2 9001982årfrån 1 900ökatoch ungdomarstitutioner för barn caca

stiftelsedrivna hem.ochpå privataökningen liggerhela1992 och att
vård-bestämmelsersärskildaidagfinnssocialtjänstlagenI gemensamom

till följdrollsinspelatregler hardessafunnitVi utresursplanering. har avatt
offentliglagenoch deninstitutionerprivataandelenökandeden omnya

finnsdetförbedömningenligt vår attbörVarje kommunupphandling. svara
enskilda ochförboendeellervårdföroch hemfamiljehemtill bådetillgång

tillVi återkommerhemmet.detutanförvårdbehöverfamiljer egnasom
26.i kapiteldetta

ändrade be-ellerpå behovet0rd hurnågraTill sist nyaavserom
socialtjänstlagen.istämmelser

social-kommitténtillskrivelsei ansett attharBarnombudsmannen en
barnkon-iinnehållet FN:stillavseenden börvissaitjänstlagen anpassas

skälfinnsdetBarnombudsmannen attmedi likhet attVivention. anser
till dennaåterkommerochbarnperspektivet i lagenförstärkaytterligare

kapitel 14.fråga i
handläggningenibristerallvarligadetkapitel finnsi dettaSom visats av

talar förDetungdomar.och attbarnärendenenskilda rör utsattasom
uppgifter inomdessainriktashand börförstai motlagstiftningsarbetet

anmälnings-bestämmelsernaföreslår vikapitel 30Isocialtjänsten. att om
barnSkyddet föravseenden.i vissaändras§ SOLuppgiftsskyldighet i 71och

bestämmelser iföreslår bl.a.kapitel 29. Därbehandlas iungdomoch nya
utredafalli vissaskyldighetochsocialtjänstens attförtydliga rättsyfte att

samtycke.vårdnadshavarensförhållandenoch ungdomarsbarns utan
viår bedömerÄven underförbättratsfamiljehemsvården har senareom

lagstift-istärkasbehöverfamiljehemsplaceringarmedockså arbetetatt
iredovisasbestämmelser närmareändradeochtillVåra förslagningen. nya

familjehemsföräldrarstöd tillochersättningFrågankapitel 26. annatom
kapitelibehandlasplacerade barnetför detvårdnadshavaretillutsessom

27.



5 Insatser för äldre

5.1 Inledning
I detta kapitel redovisas först lagstiftningen på äldreområdet. Därefter refe-

vissa studier berör äldres levnadsförhållanden. Avsnitt 5.4 inne-reras som
håller översiktlig beskrivning hur service och vård för äldreen utvecklatsav
efter socialtjänstreformen. Aktuella problem och utvecklingstendenser be-
lyses i avsnitt 5.5 och kapitlet avslutas med sammanfattande bedömning.en

5.2 Lagstiftningen på äldreområdet

5.2.1 tillbakablickEn

Socialhjälpslagen

denI gamla fattigvårdslagen från 1918 fanns vissa bestämmelser ålder-om
domshem. När fattigvårdslagen efterträddes 1956 års socialhjälpslag över-av
fördes dessa bestämmelser till den lagen. Varken begreppet äldreomsorgnya
eller särskilda insatser för äldre nämndes i socialhjälpslagen. Om behov av
vård förelåg skulle socialnämnden föranstalta vård lämnades i denattom
vårdbehövandes hem eller han inackorderades på ålderdomshem.att Vidett
denna tid hade också 1952 års åldringsvårdsutredning SOU 1956:1 fast-
slagit, allt bör för så mångaatt göras möjligt skall kunnaatt få leva kvarsom

sinai invanda miljöer. Kommunerna ansågs därmed behöva bygga hem-ut
tjänsten ytterligare.

socialtjänstlagens förarbeten

Socialutredningen fastslog självbestämmande ochatt normalitet bör vara
grundläggande principer för äldreomsorgen. Det betonades den serviceatt
de äldre valt skall ingrepp i den personligautan integriteten ochges att
självbestämmande förutsätter differentierat utbudett stöd- och service-av
former. Med normalisering menades samhällets insatser skall underlättaatt
för den enskilde bo i sin vanliga miljö ochatt insatser för äldre så långtatt

möjligt bör i former för övriga medborgare.som ges samma som
socialtjänstlagensI förarbeten prop. 1979/80:1 beskrivningar deges av

äldres levnadsförhållanden och livssituation förhållandevisett stort utrym-
Bilden det gamla bonde- och hantverkarsamhället där de äldre påme. av ett

naturligt deltog i produktionensätt ställs det moderna samhällets allt-mot
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iaktiviteter. Trotsmeningsfulla ettbrist påochkontaktlöshetutbreddamer
pensione-vidförändrade rollenansågs denlivbättreavseendenmateriella
passivitet.ochisoleringgemenskap,bristanderisk förinnebäraringen kunna
byggauppgiftenbeskrevs utfarhågor attdessabakgrundDelvis mot av

pensionärernaförsysselsättningaktivskapaochkontaktverksamheten som
framtiden.ihuvudlinjeen

1979/80:lprop.ordalagföljandebeskrivs iuppgifterHemtjänstens s.
288.

isysslordefullgörahjälpbehövande ochstödja denefterbörPersonalen sträva att
börsjälv. Däremotklaraförutsättningarinte harhon atthan ellerhemmet som

understrykaocksåvillhjälpa. Jagskallfrån den desysslorintepersonalen överta
kontakt,hemtjänsten ettiinslagensociala attmeningi egentligde vara en-

hjälpbehövande.densällskap för

ochvårdomfattandeÖverväganden behovenframtidadekring omsorgav
Enförarbeten.i lagensmycket begränsat utrymmedäremot ettupptar

organiserad förintehemtjänsten ännukantill dettaförklaring att varvara
betonaskontorstid. Detefteromvårdnadsbehovochservice-tillgodoseatt
ochfullvärdigt yrketill ettbörhemtjänsteninom göras ettarbetetdock att

innehåll.ochförbättrasutbildningen bör nyttettheltidsarbete gessamt att

90-taletinförRiktlinjer för äldreomsorgen
ÄldreomsorgÄldreberedningens slutbetänkandeiförslagengrundvalPå av
för äldreom-riktlinjertillförslag1988årriksdagengodkändeutveckling,i

förprincipergrundläggande1987/882176. Treprop.90-taletinförsorgen
be-Riksdagenvalfrihet.ochtrygghetintegritet,fram;lyftesäldreomsorgen

vårdbehovdensåväl förgälla storaskulle trotsvalfrihetentonade somatt
någontillville flyttadenförbostaden,i denkvarville bo somsomegna
social-kompletteraocksåbeslutadeRiksdagenboendeform. attsärskild

skyldighetkommunens attbestämmelsesärskildmedtjänstlagen omen
inärståendepenningenden s.k.införaochför äldreinsatsersinaplanera att

AFL.försäkringallmänlagen om

ÄdeI-reformen

lands-ochmellan kommuneruppgiftsfördelningenochFrågan ansvars-om
utgickbörjan1980-taletstilldecennier. Framfleraunderdebatteratsting har

Landstingethjälpbehov.äldrestill deorsakenfrånansvarsfördelningen sva-
behovsådanaföroch kommunensjukdomorsakadehjälpbehovförrade av

fast-1980-taletbörjanIålderssvaghet.allmänhandlade avommersom
huvud-respektiveklarläggakompetensprincipen sätt attställdes ettsom

förprincipenligt dennaskulleansvarsområde. Kommunerna svaramans
sådanaförlandstingetochpersonalutbildadsocialtkrävdeinsatser som

kompe-Tolkningenpersonal.utbildadmedicinsktkrävdeinsatser avsom
förhandlingarochtvisteråtskilligaföremål förefterhandtensprincipen blev

i enskildaochsamrådsorganibådehuvudmännen,mellan gemensamma
ärenden.
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ÄldreomsorgenI propositionen inför 90-talet 1987/88:176 beskrevs pro-
blemen avseende den alltmer oklara och uppgiftsfördelningen mel-ansvars-
lan huvudmännen. Det anfördes samlat politiskt och ekonomisktatt ett mer

för äldreomsorgen borde åstadkommas och mycket talade föransvar att att
primärkommunerna bör huvudmän för bl.a. hemsjukvård och lokalavara
sjukhem.

Riksdagen beslutade i december 1990, på grundval förslagen i regering-av
proposition Ansvaret för service och vård till äldre och handikappadeens

prop. 1990/91:14, kommunerna samlat för långvarigattm.m. ettge ansvar
Ädel-reformen.vård och service till äldre och handikappade

Beslutet innebar, kommunerna fick skyldighetatt dels inrättaatt sär-en
skilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre med behov av
särskilt stöd, dels inrätta bostäder med särskild service för människor med
funktionshinder. Begreppet särskilda boendeformer för och omvård-service
nad inrymmer ålderdomshem, servicebostäder, gruppbostäder och lokala
sjukhem och har därmed vidare innebörd det tidigare begreppetänen
bostäder med servicehus.servicegemensam

Ädel-reformenI samband med kompletterades socialtjänstlagen också
med bestämmelse dagverksamheter.en om

Reformen innebar vidare kommunerna den januari1 1992att övertog
för och driften 31000 platser vid sjukhemansvaret och andra vårdin-av

rättningar för somatisk långtidssjukvård huvudsakligen hade kommu-som
Övertagandeteller del kommunen upptagningsområde.nen en av som reg-

leras i lagen 1990:1402 Övertagande vissa sjukhem och andra vårdin-om av
rättningar.

Genom tillägg till hälso- och sjukvårdslagen infördesett dessutom en
skyldighet för kommunerna bedriva sjukvård i de särskilda boendefor-att

och i bostäder med särskild service. Kommunerna ocksåmerna gavs en
befogenhet hemsjukvård i ordinärt boendeatt och kan efter överenskom-ge
melse med landstinget för helaöverta hemsjukvården. Sådanaansvaret
överenskommelser har träffats i hälften landets kommuner. Slutligenca av
fick kommunerna betalningsansvar för somatisk långtidssjukvårdett och för
medicinskt färdigbehandlade inom somatisk akutsjukvård och geriatrisk
vård, vilket regleras i lagen 1990:1404 kommunernas betalningsansvarom
för viss hälso- och sjukvård.

5.2.2 Gällande bestämmelser

I socialtjänstlagens 19, 20 och 20 §§ finns särskilda bestämmelser föra
äldre. Föreställningen de äldre ochomsorger om gruppen om som ensamma

passiva och därför i behov aktivering, meningsfull tillvaro och förbe-av en
redelse inför pensioneringen avspeglas i nämnda lagbestämmelser.

I 19 § socialnämndens skyldighet verka för äldre människorattanges att
får möjlighet leva och bo självständigt och haatt aktiv och meningfullen
tillvaro i gemenskap med andra.

Enligt 20§ första stycket skall socialnämnden bl.a. verka för äldreatt
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bestämmelse kanallmänna motbostäder. Dennafår godamänniskor ses
bostadsförhållanden idåligahadefortfarandemånga äldrebakgrund attav

skyldighetsocialnämndensocksåstycke1970-talet. Islutet angessammaav
lättåt-ochi hemmetoch hjälpstöddetbehöverdemge annanatt som

service.komlig
inrättaskyldighet sär-kommunens attandra styckeparagrafensI anges

medmänniskoräldreomvårdnad förservice ochförboendeformerskilda
uppgiftsocialnämndenshandlar attstycketTredjestöd.särskiltbehov omav

yrkes-frånövergångenunderlättastöd ettinformation och annatgenom
liv.verksamt

i 20äldreförsina insatserplaneraskyldighet aKommunens att anges
landstingetmedsamverkaskallplaneringeniföreskrivs kommunenDet att

organisationer.ochsamhällsorganandrasamt
generelltverksamhetsocialtjänstensriktlinjer förvissa§ SoL10I anges

hjälp i hemmet,socialnämndenstycket börförstaEnligt 10§ genomsett.
för denunderlättadagverksamheterservicefärdtjänst och en-samtannan

andra.medkontakteroch habo hemmaskilde att

Äldres levnadsförhållanden5.3

inkomstförhållandenochFörvärvsarbete5.3.1

1900-talet.kraftigt underminskatarbetslivet hardeltar iäldreAndelen som
År pensioneringenåret föreförvärvsarbetade 71 männen1970 procent av

År blandandelmotsvarandehade1986kvinnorna.26 procentmot av
till 29ökatbland kvinnorna procent.till 54sjunkit procentmännen men

ekonomis-ålderspensionärernasvisarinkomstutvecklingenStudier attav
19901975 ochårenMellandecennierna.dehar förbättratsvillkorka senaste

jämförtmed 30inkomststandard procentgenomsnittligapensionärernassteg
äldres ekono-Debefolkningen. Iövrigaden rapportenförmed 18 procent

1990-1993årenredovisas för1993:93Dsstandard 1993miska genom-en
taktIpå 4ålderspensionärer procent.inkomstökning försnittlig gruppen

blir detslår igenomoch ATP-systemetförändraspensionärsgruppenmed att
mittenIde äldre.blandlåga inkomsterriktigtovanligt medallt avmer

grundläggandedenunderpensionär inkomstertredjehade1970-talet var
uppnådde 901980-taletUnderundersökningen.idefinieratsnivå pro-som
andel 95motsvarande procent.år 1990inkomstnivå och fördennacent var

individersolikaskillnader mellanbetydandedetfinnsEnligt rapporten
År ålderspensionärerna4uppskattasstandard. 1993 procentekonomiska av

dessainkomstklassen. Avden lägstatillhöra000-65 00060eller personer
och äldre.århälften 80ochensamståendefemkvinnor, fyratio avavvar sex
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5.3.2 Hälsa

År 1971 påbörjades omfattande gerontologisk och geriatrisk populations-en
undersökning H70 undersökningen -i Göteborg. Studier gjorts inomsom-

för denna undersökning har inneburit kunskaper på områdetramen nya
åldrande och hälsa. Yngre-äldre framstår vitala tidigare. Studier-änsom mer

visar bl.a. det fler 70-åringar kände sig friska år 1981 jämförtattna var som
med år 1971.

I undersökning Ett förlorat eller förlovat årtionde, Instituteten senare
för social forskning 1993 konstateras åldersgruppen 61-75-åringar åratt
1991 betydligt friskare motsvarande åldersgruppär tio år tidigare.än

förväntadeDen livslängden vid födelsen har ökat årmed 25 sedan sekel-
skiftet och uppgår för närvarande till 81 år för kvinnor och 75 år för män.
Under 1900-talets första decennier berodde ökningen i huvudsak på min-
skad dödlighet hos barn och Sedan 1960-talet beror den fort-yngre vuxna.

ökande livslängdsutsikten till del på minskad dödlighet hos desatt äldre.stor
Enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport från år 1991 finns det tydliga

skillnader mellan olika socialgrupper i fråga sjuklighet. Dessa skillnaderom
tycks inte ha förändrats under de decennierna.nämnvärt senaste

Levnadsnivåundersökningarna visar det finns betydande skillnader iatt
fysisk hälsa såväl mellan olika åldersgrupper mellan och kvinnormänsom
och mellan olika socioekonomiska Tjänstemän tycks kunna blit.ex.grupper.
mellan fem och tio år äldre med fysiskt arbete innan deän drabbaspersoner

olika sjukdomstillstånd. Bland i högre tjänstemannagruppermänav unga
3 någon fysisk sjukdom jämfört med 90 äldrerapporterar procent procent av

kvinnor med okvalificerat arbete.

Äldres5.3.3 bostadsförhållanden

De allra flesta ålderspensionärer bor i vanliga bostäder. Drygt 8 borprocent
i särskilda boendeformer ålderdomshem, servicebostäder, gruppbostäder-
eller sjukhem. Andelen ökar med stigande ålder. åldersgruppenI 80 år och
äldre bor fjärdedel i särskild boendeform.ca en

De äldres bostadsstandard har förbättrats högst påtagligt under de senaste
decennierna. Enligt folk- och bostadsräkningen år 1960 bodde närmare
hälften äldrehushållen i helt omoderna bostäder, dvs. i avsaknadav av en
eller flera bekvämligheter avlopp, WC, centralvärme eller bad.vatten,som
Pensionärsundersökningen SOU 1977:98 redovisade i sin Pensio-rapport

75 10 pensionärernanär saknade ochatt avlopp,procent 15vattenav ca
och omkring 19 bad/dusch. Som tidigareprocent varmvatten procent nämnts

kan bestämmelsen i 20§ SoL, där det föreskrivs socialnämnden skallatt
verka för äldre människor får goda bostäder, bakgrund den tidatt motses av
då äldregruppen fortfarande hade påtagligt bostadsstandard be-sämre än
folkningen i övrigt.

ÄldreberedningensI slutbetänkande och i studier redovisassenare en
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bostads-Omodernstandard.bostädernasförbättringgenerellfortsatt av
1990-taletpåbörjansällsynt. Ialltmerblivittrångboddhet harstandard och
folk- ochårsEfter 1990omodernt.befolkningenbodde endast 2 procent av

äldrehushållensuppgiftersärskildainte längreinhämtasbostadsräkning om
bostadsstandard.

Äldres livssituation5.3.4

levnadsförhål-de äldresbeskrivningSocialutredningenstillUnderlaget av
Pensionärs-kartläggningfrån denlivssituation hämtadeslanden och som

sysslolös-ochEnsamhet1970-talet.mitten pågenomförde iundersökningen
framförallt komvilketde äldre,problem förpåtagligtframlyfteshet ettsom

lagstift-också iviss deltillförarbetensocialtjänstlagensiåterspeglasatt men
ningen.

äldresdenormaliserad bildochljusaretio årDrygt avmerensenare gavs
redovisa-Äldreberedningens betänkandetslutbetänkande. Iilivssituation

tidigarebarnmed sinaumgås oftare änmänniskoräldredes bl.a. manatt
Äldre minstsig havisademinskat.kontaktermed fåandelentill ochkänt att
och bekantamedoch vännerkontaktlika mycket umgänge yngresom

oftade äldre105 ochmellanvisatStudier hade procentatt avpersoner.
denlika hosungefärandeldenna storsigkände yngreatt varensamma men

befolkningen.
Äldreberedningen tendensfinnsdetkonstaterade attatt pro-se enen

pigga,deförsig iställetframförömkansvärdochblemfylld, personensam
vanligast.faktisktpensionärer ärvälintegreradeochkrya som

blandisoleringsocialvisar1990-taletbörjanfrån attUndersökningar av
jämförandedecenniet. Iunder detpåtagligtminskatbefolkningen senaste en

generelltpensionärensvenskeframstår denfrån år 1993studieeuropeisk
samhället.välintegrerad iochaktiv, vitalmycketsett som

deunderökatdockpensionärshushållen har senasteblandEnsamboendet
År pensionärshushållenutgjorde 301960decennierna. procent ensam-av

50tillandel ökat nästan procent.hade denna1990-taletbörjanhushåll. I av
olikaEnligtsina barn.medtillsammansmänniskor sällanbor äldreIdag

familjsintillförhållandemycket ettflertalet dock närastudier har ett -
avstånd.påintimitetdistancebeskrivits intimacyförhållande at asomsom —

Ålderspensionärerna iår65 utgörmänniskormiljoner1,5 överca --
medheterogentämligenbefolkningenmedlikhet av-gruppresten enav

bakgrund.kulturellsocioekonomisk ochhälsa,på bl.a.seende samtresurser
uppvisarlivssituation över-äldregruppensbeskrivninggenerellEn enav

gradvisa,innebäraåldrandettordeäldrebild. Förvägande ljus merparten
försämringarellerförlusteroväntadeheltsällandramatiskaibland avmen

livssituation.anpassning tillpåinnebär kravkroppsfunktioner en nysom
självvalt,varitharellerensamliv intemänniskor äräldreFör somvars

kanhemtjänsten,någonberörda änoch sällanobehövdasigupplever merav
depressionstillstånd ochi formuttryckdramatiskasigåldrandet ta avmer

sammanhang.klarhet ochförlust av
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En äldre drabbas olika former demenstillstånd. Före-stor grupp av av
komsten ökar med stigande ålder. SverigeI bedöms 100 000närmare perso-

ha någon form demenssjukdom. En demenssjukdom innebär vanligenner av
förlust minne intellektuelloch förmåga ofta också förändringav men en av
personligheten och känslolivet. fjärdedel demenssjukaDrygt de bor ien av

boende. Många anhöriga för vården dessa äldre.eget tar ett stort ansvar av
Samhället iförändras snabb takt och många äldre torde känna sig främ-

mande i det moderna informationssamhället. sigAtt känna främmande
kanske i dubbel bemärkelse torde gälla många äldre med invandrarbak-

Mångagrund. äldre invandrare har sannolikt förväntningar påstora att
barnen skall erbjuda gemenskap praktisk hjälpoch vilket inte alltid för-
verkligas. Språkliga kulturella barriäreroch kan komplicera medsamvaron
hemtjänsten mångaoch för torde det också oklart vilken hjälp och stödvara

kan förvänta från samhället. det inlärda språketNär börjar falla isenastman
glömska återståroch barnen kanske bara diagnosen döv och de-tröttnat,
ment.

5.4 Utveckling service och vårdav

5.4.1 Inledning

Under det decennium gått sedan socialtjänstlagen trädde i kraft harsom
hemtjänstens roll och uppgifter förändrats. Under 1980-talet har allt fler
äldre och med funktionshinder fått möjlighet vårdasäven attyngre personer
i det hemmet. Efterhand primärvården byggts och kvalificeradeutegna som
sjukvårdsinsatser kunnat erbjudas i det hemmet har hemtjänsten ochegna
hemsjukvården tillsammans fått ökat för människor med svåraett ansvar
sjukdomstillstånd. Omstrukturering reducering institutionsvårdenoch av
och kortare vårdtider inom den somatiska akutsjukvården har lett till att
personlig omvårdnad och insatser sjukvårdskaraktär fåttharav en mer
framskjuten plats tidigare. utveckling har inneburitDenna successivän en
förskjutning arbetsuppgifter från landstingen till kommunerna.av

de i lagen uppräknade insatsernaUtöver hemtjänst, färdtjänst och dag-
verksamheter har brett utbud sociala tjänster vuxit fram förett attav
effektivisera och äldreomsorgen till och växande behov. En delanpassa nya
verksamheter och åtkomliga för alla flertalet insatserär öppna ärmen
tillgängliga enbart efter behovsprövning.

Vissa serviceinsatser med anknytning till hemmets skötsel, trädgårds-t.ex.
skötsel, Snöröjning, fönsterputsning och Storstädning ansågs tidigare kunna
ingå i hemtjänstens uppgifter torde falla utanför hemtjänstensmen numera
åtaganden i alla kommuner. Också det gäller andra serviceinsat-nästan när

städning, och inköp sker effektivisering ochtvätt mat,ser som av en upp-
delning arbetsuppgifterna så städuppgifter läggs påatt t.ex. ut entrepre-av
nad. Hjälp matlagningmed i vissa fall med distribution färdiglagadersätts av

eller med erbjudande på dagcentral.ätamat ett attom en
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socialutvecklainsatser förbehovetSocialutredningen betonade attav
bidrag tillochsamarbete medaktivering. Kommunernasgemenskap och

besöks-väntjänstverksamhet,tillorganisationer har bl.a. lettfrivilliga att
Vidaremånga kommuner.vuxit fram iharkontaktverksamhet m.m.grupper,

tillkommitfriliggandeellerintegrerade i servicehusendagcentralerhar --
Sådanaäldreomsorgen.kommunalainom denoreglerad verksamhetsom en

ursprungliga lagtexten.inte med i denfannsverksamheter
påexempellantbrevbärarservicetelefonservice och ärTrygghetslarm,

äldremed allt fleri taktvuxit framtrygghetsskapande åtgärder gettsattsom
År hushåll29 0001985 hadei det hemmet.bo kvarmöjlighet att caegna

till drygt 54 000.1992 ökathade årsiffratrygghetslarm. Dennaanslutits till
påställt kravinstitutionsvård haralternativ tillkvarboendeMålet somom

landstingetsmedi samverkannattpatrullerochutbyggnad kvälls-aven
detökat underavlastningsplatser harväxelvårds- ochAntalethemsjukvård.

boendet och förstöd för detviktigtochdecenniet utgör ettsenaste egna
anhöriga.

Även oregleradpåexempelytterligarefotvården bör ettnämnas som
viktigfotvårdenäldremångasocialtjänsten. För utgörinomverksamhet en

personligadendenna delsjälv klaraSvårigheterinsats.förebyggande att av
fallkan iochallvarliga fotbesvärmedföra värstapå siktomvårdnaden kan

tillhandahållasocksåFotvård kankomplikationer.medicinskaleda till av
yrkesutövare.och privatalandstinget av

erbjudaindirektdirekt ellertill syfteharbeskrivna insatsernaDe attovan
växelvårdsplats förebyggafrågaiboendet ochi detstöd t.ex. omegna --

verksamheterboende. delsärskilt Enflyttning tilluppskjuta behoveteller av
hemtjänstenkompletteraelleravlasta t.ex.kan sättsägas attett somvara

gradockså i högreväljer änfärdiglagad Kommunernadistribution mat.av
Även frivilligahemtjånstuppgifter.utföralåta privata företagtidigare att

erbjudaäldreomsorgenviktig roll inomspelar attorganisationer genomen
aktivering.ochsocial gemenskaptillinsatser syftarsom

verksamheter. Detvissautvecklingenendastavsnitt belyserFöljande av
boendeformer.särskildaochdagverksamheterhemtjänst,färdtjänst,gäller

Färdtjänst5.4.2

till förkollektivtrafiken ochtillkomplement ärFärdtjänsten är ett personer
andrahand ellerpåförflytta sigsvårigheterhar attstora som avegensom

År infördes1974kommunikationer.allmänna ettanvändaskäl inte kan
byggdesdentillbidrogverksamhetentill utsärskilt statsbidrag attsom

År färd-erbjudasamtliga kommunerkunde1970-talet. 1980kraftigt under
236 000 ochårfärdtjänsttillståndmedäldretjänst. Antalet casammavar

65 år000374år 1989 då överfram tillökade därefter mest personersom
färdtjänst.hade

ålderspensionärer medantaletvisarstatistiken för 1993officiellaDen att
Ungefär000365 000 och 370låg mellanfärdtjänsttillstånd detta år personer.
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hälften alla hade färdtjänst 80 år och äldre. Andelenav som var yngre
dvs. under 65 år motsvarade 18 procent.personer, personer

Färdtjänstens regelsystem varierar från tillkommun kommun. Skillnader-
gäller både vilka kriterier tillämpas vid bedömningen färdtjänst-na som av

tillstånd begränsningar antalet tidsperiod, längd ochsom av resor per resans
kostnad krav på samåkning. Statistiken visar också det finnssamt att stora
variationer mellan kommunerna både i fråga andelen färdtjänstberätti-om
gade i olika åldrar och i fråga antalet färdtjänstbe-personer om resor per
rättigad person.

Fr.o.m. budgetåret 1990/91 utgick statsbidrag också till s.k. servicelinjer.
servicelinjeEn form särskilt anpassad kollektivtrafik. Fordonenutgör en av

har plats för rullstol och anpassade för med funktionshinder.är personer
Linjerna kompletterar kollektivtrafiken i bostadsområden med hög andel
äldre och oftast utlagda så områden mångamed offentligaär ochatt en-
skilda serviceanläggningar passeras.

ÅrAntalet servicelinjer har utvecklats snabbt under 1980-talet. 1992 fanns
125 servicelinjer i 47 landets kommuner. relativtEn hög andel service-av av
linjernas med färdtjänsttillstånd.resenärer är personer

Det särskilda statsbidraget till färdtjänst och servicelinjer upphörde den 1
januari 1993 då principer för statsbidrag till kommunerna infördes.nya

5.4.3 Hemtjänst

En särskild hemhjälpsverksamhet för gamla istartade början 1950-talet. Iav
början på 1960-talet hade omkring 6 ålderspensionärerna,procent av ca

År67 000 hjälp från hemtjänsten. 1975 hade antalet äldrepersoner, personer
med hemtjänst ökat till 285 000 vilket motsvarade 18 procentpersoner, av
samtliga i åldersgruppen 65 år och äldre. Utbyggnaden hem-personer av
tjänsten fortsatte ytterligare några år. Som hade 309 000 övermest personer

år65 hemtjänst.
Sedan slutet 1970-talet har både antalet och andelen äldreav personer

får hjälp från hemtjänsten minskat.som
Fördelningen hemtjänstinsatser mellan olika åldersgrupper har dess-av

förändrats. deAv år fick1982 hemtjänst befann sig 50utom personer som
i åldrarna 65-79 år. Andelen äldre-äldre, dvs. år80 ochprocent personer

äldre år 37 Tio år gäller nästanprocent. omväntettvar samma senare
Årförhållande. 1992 andelen 65-79ålderspensionärer år blandvar yngre

hemtjänstmottagarna 34 och andelen äldre-äldre 55procent procent.
Den officiella statistiken årför 1993 visar drygt 206 000 överatt personer

65 år beviljade hemtjänst och/eller hemsjukvård den 31 decembervar sam-
år. Mer hälften alla får hemtjänst eller hemsjukvårdän överma av som var

år.80 Andelen äldre-äldre bland hemtjänstmottagarna detta år 65var pro-
cent.

Hur andel ålderspensionärerna har hemtjänst varierar kraftigtstor av som
mellan kommunerna. Den officiella statistiken visar ensamboende haratt
hemtjänst i betydligt utsträckning samboende. Andelenstörre än ensam-
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fårallaår. Ungefär 80också ökat underboende har procent somavsenare
fårkvinnorockså fler än mänensamboende. Dethemtjänst idag ärär som

hjälp.
hemtjänstfårde äldreandelenochSamtidigt antalet somavpersonersom

kraf-hemtjänsten ökatinomtimmararbetadeså har mängdenhar minskat
börjanmiljoner. Itill 8,4timmaruppgick antalet1960-talettigt. börjanI av

uppgickSommiljoner timmar.till 50ökat1980-talet hade volymen mestav
har där-Volymen1990-talet.i börjantimmartill 104 miljonervolymen av

med någraefter minskat procent.
påfördelninghjälpinsatsernasuppgifterinhämtar SCBår 1988Fr.o.m. om

mätvecka igälleruppgifter lämnasvårdnivåer.och Deåldersgrupper ensom
månad varje år.november

19921991199019891988

206 500220 600223 700235 900243 800hjälpAntal med
40 %42 %43 %44 %42 %timmar1-9
41 %41 %41 %42 %44 %10-49 timmar

%1916 17 %%mån % 14 %timmar 1450än permer
80-åringar medAndel mer

timmar/mån i %50än
11 %9.9 %%8.3 % 9.17.6 %med hjälpsamtligaav

smårelativtfåtthemtjänstmottagarnaandelvisarTabellen storatt aven
med mindrehemtjänstmottagareAndelenperiod.under dennahjälpinsatser

årenobetydligt mellanminskat ganskavecka harhjälp10 timmarsän per
undervårdfall ökatandelen tungaocksåframgår1992. Det1988 och att
andelökandeäldre80 år ochåldersgruppen utgörperioden samt att en

omfattande insatser.fårbland dem som
alltsåprioriterashemtjänstresursernasamladedeandelrelativtEn stor av
måttomfattande insatser. Ettfårhjälptagarnaandeltill den mindre somav
denvård i hemmetinstitutionsvârd till ärfråninsatsernapå förskjutning av

Underkväll och/eller mät-varjefår hjälp natt.vårdtagarnaandel somav
hjälpsamtliga hjälptagare131988 fick knappti novemberveckan procent av

1992.år20med drygtkvällstid jämförtunder procent
jämförbarafulltinte1993novemberredovisas för äruppgifterDe som

felaktigpåberorDetredovisas i tabellen rapporte-med de siffror ovan.som
203500totaltSCB visarfrånStatistikenfrån några kommuner. attring

Nå-tidpunkt.vid dennavårdbiträdenkommunenserhöll hjälp avpersoner
vidintetimintervall kanolikafördelning mellani noterasskillnad engon

och 1993.åren 1992mellanjämförelse
hemhjälp ochsocialbådetidpunkt erhöllvidAntalet sammapersoner som

37 600.sjukvård i hemmet var ca
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5.4.4 Dagverksamheter

Ädel-reformensamband fickI med kommunerna den 1 januari 1992 an-
för alla former dagverksamheter. I detta samlingsbegrepp inrymssvaret av

f.d. landstingskommunala dagvårdsverksamheter för med ålders-personer
demens, dagverksamheter för med psykiska störningar, dagsjuk-personer
vård för medicinsk behandling rehabiliteringoch dagcentralersamt som
vuxit fram med kommunen huvudman.som

De kommunala dagcentralerna med erbjudanden matservering, hob-om
byverksamhet social gemenskap integreradesoch ofta i de moderna service-
husen dessa började byggas på 1970-talet förekom redan tidigarenär ut men

Århelt friliggande verksamheter. 1975 fanns det 750 dagcentraler isom ca
88 landets kommuner. Tio år hade antalet ökat till närma-procent av senare

1 Därefter500. har antalet dagcentraler varit relativt konstant fram till årre
då1992, kommunerna dagvårds-400 och dagsjukvårds-övertog närmare

Ädel-reformen.verksamheter i samband med
få delta iFör dagverksamhet med behandlande eller rehabiliterandeatt en

innehåll någonkrävs oftast form behovsprövning inskrivning.eller Dag-av
centralerna däremot verksamheter för i huvudsak äldre.utgör öppna

5.4.5 Särskilda boendeformer

Institutionsboende i form ålderdomshem långtidssjukvårdoch utgjordeav
fram till 1960-talets början den huvudsakliga formen för äldreomsorg i
Sverige. Vanligen skedde placering på ålderdomshem hjälpbehovetnärett
förändrades från praktiska vardagssysslor till omfattande behov hjälpmer av

personlig omvårdnadmed eller antalet insatta hemtjänsttimmar nåttnär en
bestämd maximal nivå. Ofta kunde omoderna bostäder med dålig tillgäng-

Ålderdomshemmenlighet bidragande orsak till flyttning.vara en en var
sällan anpassade för klara vården äldre med funktions-att storaav personer
hinder eller sjukdomstillstånd. Ytterligare flyttning till långtidssjukvår-en
den blev därför ofta nödvändig.

Den formen för äldreboende servicebostäderna började byggasnya - -Årunder 1970-talet. 1977 fanns 8 000 lägenheter i servicehus. Flertaletca
lägenheter omfattade och kök och knappt tredjedel bestod tvåett rum en av

och kök. förskjutning från ålderdomshemEn med helinackorderings-rum
till servicehusens självständiga boende och varierade utbudsystem mer av

tjänster, ansågs bättre möjligheter aktivera de äldre. Benämningenattge
ålderdomshem i socialtjänstlagen med begreppet bostäder medersattes

service eller servicehus med helinackordering.gemensam
Riksdagen årgodkände 1985 för förbättrade boendeför-ett program

hållanden för gamla, handikappade långvarigt prop.och sjuka 1984/85:142.
detta följande mål:I angavs

människorAlla har till bostad där friheten och integritetenrätt ären-
skyddad.
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livsföring ellerdagligaoch hjälp i sin änbehöver stödDe som mersom-
bostads-erbjudas sådan ivård skallellermedicinsktillfälligt behöver annan

självständighet.enskildei denmiljön och former storsom ger
service,ochvård,behovetoberoendeAlla människor har, omsorgavav-

miljöutrustningsstandard iochgod tillgänglighets-till bostad medrätt enen
samhällslivet.deltagande iaktivtförutsättningar för ettgersom

Äldreomsorg inför 90-taletpropositionenibakgrund uttaladesdennaMot
behöverdeboende skall1987/88:176 målet äldresför ävenattatt somvara

fullvärdig bostad.tillvård tillsyn skall haoch rätt en
deoch förändrabyggabörjade kommunerna1970-taletFrån slutet omav

Årboende. 1985självständigtomoderna ålderdomshemmen mot ett mer
hade ökatservicebostäderAntaletålderdomshemsplatser.fanns det 49 000

till 33 000.
specielltboendeformgruppbostadentillkomUnder 1980-talet som en

År sextiotal1987 fannsåldersdemens.avsedd medför ett grupp-personer
År gruppbo-uppgick antalet1992boende.för 500boenden med plats ca

städer till 7 000.närmare
olikainstitutionsvård tillförskjutning från1980-talet skeddeUnder en

tabell.nedanståendevilket illustrerasboendeformer för äldreslag avav
respek-och andelenåldersgrupperi olikaTabellen visar antalet avpersoner

institution och ipåvistadesangivna tidpunktervidtive åldersgrupp som
särskilt boende:

80-W65-W
1991198219911982

Ålderdomshem 27 90039 50034 20053 700
300 31 800700 11000 4821Serviceboende

3 1404 770Gruppboende —-—
000 27 400000 27200 40långtidssjukvård 44Somatisk

90 240126 670 77 800900118Summa
24 °/o27.5 %8.3 %8.6 %antalet 65-w 80-wI % respav

År ochtill drygt 34 000minskatpå ålderdomshemplatser1991 hade antalet
antaletförhållande till49 000. Iökat tillservicebostäderantalet närmare

någotminskatboendeformi särskildandelen bor65 år haräldre över som
1980-utvecklingen underSamtidigt hartioårsperioden.under den senaste

förskjutning insatsernahemtjänst ochkraftigt utbyggdmedtalet avenen
iäldre får insatser40 000inneburit drygtvårdbehovmeddem attmot stora

någon tidpunktvidMöjlighetenochockså under kvällarhemmet nätter. att
år i taktökat underboendeform torde hatill särskildflyttakunna senare

omsättning boende.inflyttningen ochmedelålder vidhögre störremed av
År andeloch kvinnornas80 årde boende1992 75 överprocentvar av
utgjorde 69 procent.

skiljer sigboendeformeri särskilda avsevärtäldre borAndelen som
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mellan kommunerna. Uppgifter från år 1992 visar andelen 80-åringaratt
bor i särskilda boendeformer varierar mellan 4 och 47,2som procent pro-
Medelvärdet för landet 21,3cent. procent.var

Ädel-reformen innebar, tidigare kommunernanämnts, den 1attsom
januari 1992 31000 sjukhemsplatserövertog och fick betalningsansvarett
för ytterligare 3 400 platser för somatisk långtidssjukvård.

Ädel-reformenI samband med beslutade riksdagen sammanlagt 3att
miljarder kronor skulle utgå under fem år för stimulera önskvärdatt en
utbyggnad gruppboende och äldreboendeformer. Bidraget skulleav nya
också användas till förbättring miljön på sjukhemmen ut-av som genom
glesning och ombyggnad skulle kunna erbjuda fler enkelrum. Socialstyrelsen
redovisade i Tillfälliga statsbidrag till särskilda boendeformerrapporten
Ädel-utvärderingen 1993:3 7 000 äldrebostäder bedöms tillkommaatt nya
under åren 1992-1993. Om kommunerna fullföljer sina planer på utbyggnad

äldreboendet beräknas nettoökning med totalt 13 000 äldrebostä-av en nya
der under åren fram till mitten på 1990-talet.

5.5 Aktuella problem och
utvecklingstendenser

5.5.1 Inledning

Äldreomsorgen område underär år förett kritik såvälutsattssom senare
vad gäller vårdens innehåll och kvalitet brister i kompetens och organi-som
sation. Omhändertagandet med åldersdemens, brister i hem-av personer
tjänstens tillgänglighet och kontinuitet bristen på och utformningensamt av
särskilda boendeformer har varit några 1980-talets omdebatterade frågor.av

Ädel-reformen genomfördes i början på 1990-talet samtidigt densom
kommunala sektorns konsumtionsutrymme minskade. Delvis konse-som en

Ädel-reformenkvens reduceras också vårdplatserna inom akutsjuk-av nu
vården och den geriatriska vården. Detta har på vissa håll i landet lett till
överbeläggningar och snabba utskrivningar medicinskt färdigbehandladeav
patienter. I reformens kölvatten förnyas kritiken kring frågor berörsom
äldrevårdens medicinska kvalitet och säkerhet, omhändertagandet män-av
niskor i livets slutskede och fortsatt otydligt för bl.a. äldresett behovansvar

rehabiliteringsinsatser. I det följande refereras några studier belyserav som
problem och utvecklingstendenser inom hemtjänsten och de särskilda boen-
deformerna. Dessutom redovisas vissa resultat från Socialstyrelsens upp-

Ädel-reformen.följning av

5.5.2 Hemtjänsten

De flesta äldre får hemtjänst behöver endast hjälp med städning, inköp,som
matlagning och Få har funktionsnedsättningartvätt. kräverstora som om-
fattande insatser i form personlig omvårdnad och sjukvård. Det finns ingaav
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kvalitetochinnehållhemtjänstensanalyseramöjligtdetstudier attgörsom
s.k.årunder ärpubliceratsstudierFlertaletnivå.nationell senarepå som

ellerkommuntillavgränsadeallmänhetiochserviceundersökningar är en
kommundel.en

hemtjänstenhurstudierflerapubliceratdockFoU-enhet harBlekinge om
fårvilkabl.a.belyserStudiernakommuner. somi länets personerfungerar

FoU-enhetBlekingegår till.behovsbedömningarmedarbetetoch hurhjälp
ochillustreraförinsatstrappan,s.k. attmodell, denutarbetatbl.a.har en

hemtjänstmottagare.kategorierolikaförinsatserhemtjänstensanalysera av
hemtjänstfickstudierhämtad frånbeskrivningFöljande är sompersonerav

ochbehovbildStudien1989.årmätveckaunderlänBlekinge avi engeren
Ble-ivårdas hemmet,gammal ochAttinsatsnivåer.på olikabrister vara

1991:1FoU-enhet,kinge rapport

samtliga%Insats/vecka avInsatsnivå

tim/v1självalltKlarar0
59 %1-5 tim/vmindrealltOrkar1
18 %tim/v6-10kraftlösSkröplig och2
15 %tim/v11-20hjälpenChanslös3 utan

%5tim/v21-30kommaSvårt sängen4 att ur
3 %tim/v30ingenting självKlarar5

begränsade.mycketinsatserhemtjänstenssjälvinsatsnivå alltPå Klarar är
några harytterligarefjortonde dag,städningmedhjälpfå harNågra var

trygghetslarm.ochfärdtjänst
med ihemtjänstenfråninsatserfårmindreinsatsnivå alltOrkarPå man

vardagsbestyren.praktiskadeklaratimmar/vecka för1-5 attgenomsnitt
genomsnittihemtjänstinsatserutgårkraftlös,insatsnivå Skröplig ochPå

medhjälpocksåHemtjänstinsatsernatim/vecka. person-6-10med nuavser
hygien.lig

personligmedhjälpbehöverhjälpen,insatsnivå ChanslösPå utan man
daggånger2-3kommerHemtjänstenavklädning. perochpå-hygien, nu

hemsjukvården.medkontakttio haroch fyra ävenav
kraftigtfunktionsförmågansängen ärSvårtinsatsnivå kommaPå att ur

MS,Parkinson,amputationer,hjärnblödningar,efterresttillståndnedsatt av
kommaoförmögenMan attsjukdomar. ärsvårartadeandraochkärlkramp

kommerHemtjänstenben.påståsvårtoch harhjälp att egnasängen utanur
hjälpmedel.vanligasjukhussängoch ärrullstolochdygngånger4-5 per

30genomsnitti änharsjälvingentinginsatsnivåPå Klarar merman
frånhjälp60insatsnivå har procentPå dennavecka.hjälpinsatstimmars per

matning.medhjälpocksåbehöverdelochhemsjukvården en
60de procentFördras. närmareföljande slutsatser avkanstudienAv

dettyckshjälpinsatsbegränsadrelativtharhemtjänstmottagarna ensom
dåligbehovsbedömning,förreglerotydligai formkvalitetsbristerfinnas av

och förhemtjänsttilldelningförgällerreglervilkainformation somom
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avgiftsuttag bristande kontinuitet vad de faktiska insatserna.samt avser
Vårdbiträdet kommer inte på avtalad tid, inte tiden insatsernastannar ut,
ändras förklaring och det svårt få till stånd förändringar.utan är att

På de två nästföljande insatsnivåerna tycks vårdtagarna i princip vara
nöjda med hemtjänsten många önskar tidäven för gemenskap.om mer
Vidare framkommer behovet hjälpmedel och individuellatt ADL-träningav
inte tillgodoses i önskad utsträckning hemtjänsten eller hemsjukvården.av

Insatsnivå 4 tycks utmärkas de allvarligaste kvalitetsbristerna. Gruppenav
5 samtliga vårdtagareutgör och har mellan 20 och timmarsprocent 30av

hjälp vecka. Hemtjänsten beskrivs många opersonlig; inteper attav som
skall komma, inte känna de kommer,veta inte bli seddatt attvem som som

eller bli och rutinmässigt bemött och därmed kännaoengagerat sinatt
integritet kränkt. Bristfällig kompetens kan innebära arbetet eller vårdenatt
utförs på fel med feldiagnoser och felbehandlingsätt följd. Berättelsersom

bristande samordning mellan huvudmännen kan dålig uppföljningom avse
rehabiliteringsinsatser eller utskrivning från akutsjukvården hem-av utan

tjänstens vetskap. Bristande bostadsanpassning; inte komma på bal-att ut
kongen, det saknas hiss och dörrarna för trånga innebäratt förlusterär iatt
livskvalitet.

På insatsnivå 5 många vårdtagare mycket ambivalentaär till hela sin livs-
och vårdsituation. villMan bo hemma samtidigt inser detatt närasom man

inte går. Gruppen hemtjänstens särskilda bekymmer.utgör Huvudpro-nog
blemet tycks det saknas vårdform tillgodoser dessaatt männi-vara en som
skors behov. denI faktiska vårdsituationen finns det också uppenbara svå-
righeter de problem existensiellmöta mångaatt uttryck för.artav som ger

5.5.3 Särskilda boendeformer

detNär gäller särskilda boendeformer har den allmänna kritiken gällt såväl
bristen på ålderdomshem, gruppboende för med åldersdemens ochpersoner
andra alternativa boendeformer utformningen äldrebostäderna.som av

mittenI 1980-talet gjorde Socialstyrelsen inventering miljö ochav en av
sociala förhållanden inom institutionsvården. I studien uppmärksammades
särskilt bristerna inom långtidssjukvården. Det visade sig 73att procent
delade med eller flera och bara 12 hadeatt procentrum en personer egna
möbler. Nio tio institutioner serverade måltider endast vid fasta tid-av
punkter. Möjligheterna välja ville duscha, bada ellernär gå tillatt sängsman
begränsades också regler och rutiner.av

I Gruppboende och gruppbostäder för SoS-rapportäldrerapporten
1991:5 konstateras bl.a. behovet gruppboende alternativ tillatt av som
ordinärt boende eller till vistelse på institution är stort.

Slutsatserna i från SPRI; Gruppboende Människovärdigrapporten -
SPRI-rapportdemensvård 1989263, talar också för samtliga formeratt av

service vårdoch för med demenssjukdomar måste byggas ochutpersoner
förbättras skall nå till målsättningen människovärdig de-om man upp en
mensvård.
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År regeringsuppdragBoverketochSocialstyrelsen ettredovisade1993
boendefor-särskildautvecklingenbeskrivaochföljasyftade till att avsom

bostäder/rum i000120drygtAvhandikappadeäldre ochför personer.mer
enkelrumsmå000511991/92 utgjordesboendeformersärskilda somav

Dethygienutrymme.ocksåvanligenochkokmöjlighet egetsaknadeoftast
hadelägenheterna60 000ochflerbäddsrummen000sig 14visade avatt av

hygienut-inklusivekokskåpochminst 1motsvaradestandard rumsomen
lägenheter60 000kvm. Dessapå minst 35bostadsytamedoch enrymme

ioch 6 000servicebostäder49 000ålderdomshem,ipå 4 000fördelade sig
gruppbostäder.

standardför-huvudrapportuppdragetsi attkonstaterarSocialstyrelsen
undermycketvaritharutrustningoch storavseendebättringen utrymme

framperiodenförplanerEnligt kommunernas1980-talet.hälftenandra av
70medräknarManfortsätta.utveckling attdenna1995 kommertill år att

ochpå kvm35hakommerbostädernaplanerade ytade att enprocent av
tidigareSom nämntshygienutrymme.ochkokmöjligheterinnehålla egna

Social-sjukhemsplatser.31000för1992årkommunerna ansvaretövertog
skillnadertidigareliksomdet är1993hösten storakonstateradestyrelsen att

vissabl.a.innebärsjukhem. Detolika attmellaninnehållkvalitet ochi
medi-bristandeboendestandardundermålig samterbjudersjukhem enen

cinsk vård.
utformningenkringgrad fokuseratsihar högdebattenallmännaDen av

dekritikuttalatshåll harmånga motFrånboendeformerna.särskildade
kokmöjlighet.tilltillgångenochytstorlekpå bostädernaskravenstatliga

be-ganskafåttÄldrebostädernas däremotkvalitet haroch ettinnehåll
flyttatvingatsäldremångafaktumliksom deti debatten attgränsat utrymme

personaldimensionering,låggrund förpåboendeolika formermellan avav
tillgänglighetbrister imedicinsk kompetens,medpersonalavsaknad osv.av

service-iochålderdomshempåboendelivssituationen förgällerNär det
däremotharsjukhemsvårdenInnehållet isamlad bild.finns ingenbostäder

förinomutvecklingsprojektstudier ochåtskilligaföremål förvarit ramen
verksamhet.SPRI:s

Sundsvallsigenomförtsflyttningsstudiers.k.1980 harbörjan årMed
iplacerastill ellerflyttarvarförpå frågorförkommun att manomsvarge

påbyggerform Studiernatill.gårdettaoch huräldreboendenågon av
berördvårdbedömare,utomståendekvalificeradebådemedverkan per-av

själva.vårdtagarnasonal och
flyttade tilldehälftenbl.a.visadestudierna närmareförstaDe att somav

vårdnivåpå för högplaceradeblivitansågs hasjukhemochålderdomshem
1981.Thorslund66,Äldres SPRI-rapportvård,service ochtillflyttningar

erbjuditshadevårdservice ochkvar hemmabohade kunnatFler merom
ihemtjänst7,6 timmarsutgickgenomsnittIbostadenoch anpassats.om

tämligenverkadeflyttai beslutetdelaktighetäldres attveckan. De vara
flyttningtillalls kännaintefall tycktes attmångaIbegränsat. varenman

planerad.
hem-utvecklingtillledde bl.a.studierförstafrån dessaResultaten aven
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tjänstorganisationen och bättre samplanering med landstingeten genom
vårdplaneringsgrupper. Samtidigt påbörjades kraftfull utbyggnad pri-en av
märvården. följande flyttningsstudiernaDe åren 1983, 1986 och visade1989

bedömningarna blev allt bättre fortfarande kunde finnaatt även om man
tveksamma placeringar på för hög eller låg vårdnivå.

Resultaten från uppföljning år 1993 aktualiserar åter frågan kvar-en om
Ädelboendets möjligheter, vårdform och vårdnivå i Sundsvallrätt rättom

93:9. Allmänt vårdtyngdenökar hos dem flyttar och i synnerhetsett som
hos pådem placeras sjukhem. den första studienI från år 1980 detsom var
mycket ovanligt de flyttade hade 12-14 timmar hemtjänstänatt som mer

vecka. flyttade årDe 1993 kunde ha hjälpavsevärtper som mer men
variationen också då mycket fanns fortfarandeDet många förestor.var som
flyttningen haft mycket blygsam hjälpinsats.

Vårdpersonalen gjorde bedömningen hälften flyttningarna till ålder-att av
domshem och fjärdedel flyttningarna till sjukhem kunde ha undvikitsen av

stöd erbjudits och bostaden Med relativt enklaanpassats.om mer om
åtgärder någon tala med ringaeller till, ökat stöd till anhöriga,attsom mer
sjukvårdsinsatser och tillsyn, ansågs också del flyttningar kunna ha för-en
hindrats eller skjutits tid.upp en

Personalen tycks i utsträckning i tidigare studier ifrågasättastörre än
flyttningarna och kanske fler alternativ för drygt tio år sedan. Avänser

framgår hälften de flyttade egentligen haderapporten att av personer som
önskat bo kvar hemma.

Ädel-reformen5.5.4 Uppföljning av

Hösten 1991 fick Socialstyrelsen i uppdrag regeringen underattav en
Ädel-reformenfemårsperiod kontinuerligt följa och utvärdera med avseen-

de på innehåll, kvalitet, kostnader och genomförande. I oktober 1993 lämna-
ÅrsrapportÄdel-reformende Socialstyrelsen Socialsty-1993rapporten -

relsen följer och utvärderar 1993:8. Underlaget för utvärderingen ut-upp
antal studier/projekt belysa olika aspekter pågörs ett stort attav som avser

och konsekvenser reformen.av
propositionenI kommunernas betalningsansvar för viss hälso- ochom

prop.sjukvård 1993/942121 utgångspunktmed från Socialstyrelsensgörs,
Ädel-reformenssammanfattning och värdering första tid.rapport, en av

Inledningsvis pekas på svårigheterna det gäller beskriva och värderanär att
reformens konsekvenser. Det svårt vad specifikaär ärt.ex. att veta som

Ädel-reformeneffekter och vad hör med andra förändring-av som samman
i samhället. också svårtDet finna underlag för generella slutsatserär attar

reformens konsekvenser. De lokala variationerna mycketär närstoraom
det gäller äldre- och handikappomsorgens struktur, innehåll och kvalitet i

Ädel-reformenolika delar landet. Den genomsnittliga bilden kan bliav av
statistisk konstruktion inom sig döljer både positiva exempel ochen som

negativa aspekter.
Det allmänna omdömet reformen positivt. Genomförandetärom av
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sjuk-flestabefarat. Deproblemfylltmindrevarit betydligtreformen har än
vissa erbju-tidigare ochinriktningdrivas medverkar dockhem somsamma

medicinskbristandeboendestandard ochundermåligfortfarandeder en
vård.

ocksåvilketfortfarande oklartrehabiliteringsinsatsernaför ärAnsvaret
betalningsan-år medbetänkandeBetalningsansvarskommitténs Ettvisats i

huvud-samlatocksåSOU 1993:49. Socialstyrelsen konstaterar att ettsvar
iförverkligatsendast harboendehemsjukvården i ordinärtförmannaskap

samordningsproblemtidigarebetyderkommuner. Dethälften landets attav
särskildai deför brukareHjälpmedelsförsörjningenhåll.kvarstår på många

gällerarbetsmiljön vadpositivt liksomhar utvecklatsboendeformerna ar-
Övriga inteSocialstyrelsenenligtbrukare harutrustning.betsteknisk upp-

hjälpmedel tycksDistributionskedjan förförändringar.någralevt större
omfattande.komplicerad ochemellertid blivitha mer

mångaipå reformenförväntningarnaRegeringen konstaterar att av-
utveckla.återstår Demånga delarinfriatsseenden ännu attäven pro-om

verksamhets-till dekan relaterasuppmärksammatSocialstyrelenblem som
delatlandsting harochområden där kommuner ett ansvar.

hälso- ochkring depå problemvissa indikationerbakgrundMot merav
Ädel-reformen anslåbeslutade riksdagensjukvårdsinriktade delarna attav

tillanvändasStimulansbidragsärskilttill50 miljoner kronor ut-attett
i dekvalitetssäkringrehabilitering,bl.a. på områdenvecklingsarbete som

övergångenvidhuvudmännenmellansamverkanmedicinska insatserna,
medcinsktdenboendeformer,akutsjukvård till särskildasomatiskfrån an-

klinikfunktionen.geriatriskadensjuksköterskans rollsvariga samt

bedömningSammanfattande5.6

sitt slutbe-lämnadeSocialutredningengått sedanårUnder de sexton som
organisation och inne-förutsättningarna för äldreomsorgenstänkande har
förarbetensocialtjänstlagensdramatiskt nämnspå Ihåll ändrats t.ex.sätt.ett

svarade kommuner-Vid denna tidförbigående.bara idemenssjukdomarna
Primärvårdenkontorstid.vanligunderför sociala insatseri princip barana

omfattande behovtillgodoseoch möjligheteninte byggtshade ännu attut av
innebarbegränsade. Deti hemmetomvårdnad och vård det attvaregna

densåaktualiseradesjukhemtill ålderdomshem ellerflyttning snart en-
organisationens krav.medöverensstämdeskildes behov inte

annorlunda.situation heltdagensi detta kapitelvi redogjort förSom är
och före-inriktadebåde allmäntgällerförändrats. DetharDet mesta

boendefor-särskildaoch deorganisationhemtjänstensbyggande insatser,
generellt för-förändringar ochdessaSom konsekvens enavmerna. en

funktionshindermedallt fler äldre ochbostadsstandard harbättrad personer
hemmet.bo kvar i detfått möjligheter att egna

ålderdoms-moderniseringentillkomst ochservicebostädernasGenom av
successivt förbättrats.boendeformersärskildastandarden ihemmen har
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till särskiltinneburit de flyttarhar sannoliktDetta ettatt personer som
Även utvecklingenfå kvar där till livets slut.boende också kan bo av

för med åldersdemens hargruppbostäder och dagverksamheter personer
värdigare omhändertagande dennainneburit ochett tryggare av grupp.

äldre bygger på befintligVår bedömning socialtjänstens insatser förav
forskningsresultat. Allmäntanalyserat studier och kankunskap. Vi har bl.a.

under 1980-talet både det gäller olikakunskapsmängden ökat närsägas att
människor berörsäldreomsorgen och deaspekter som av omsorgen.av

Ändå först påfortfarande kunskapsluckor. Detfinns det är t.ex.stora senare
har blivit studerade.år hemtjänstmottagarna närmaresom

i hög grad utvecklats i enlighetEnligt vår bedömning har äldreomsorgen
trygghet och integritet.socialtjänstlagens mål självbestämmande,med om

i meningen denockså ha ökat kanske inte denValfriheten torde attmen
välja kvar hemma eller flytta till särskildenskilde fritt kunnat boatt att en

ekonomiska under år kanAlltmer begränsadeboendeform. resurser senare
till striktare behovsbedömningar.också ha lett

handlar både brister ikritik riktats äldreomsorgenDen mot omsom
har emellertidkvantitet kvalitet inom olika delar verksamheten. Detoch av

påfå objektiv och entydig bild hur behoven ochvarit svårt utatt seren av
resursbegränsningar fått konsekvenser för äldregrup-vilket årssätt senare

i utsträckning samlad kunskap deSom tidigare saknasnämnts stor ompen.
särskilda boendeformer ochfår hemtjänst, behoven ompersoner som om av

kommunala variationer isituation. förekommer mycketanhörigas Det stora
tillgången på hemtjänst och särskilda boendeformer. Va-fråga t.ex.om

följa något särskilt storstads- eller glesbygdsmönsterriationerna tycks inte
brister inom äldreomsorgenden allmänna debatten skenäven attger avom

känna till hurtill del storstadsfenomen. Utan närmareär attstor ett sam-
särskilda boendeformerhemtjänst, dagverksamheter ochspelet mellan ser

vilka siffrorinte heller dra några bestämda slutsatserlokalt, kanut omman
"dåliga för de äldre i kommunen. En väl utbyggdbra ellerärsom

kan förklara lågahemtjänst i kombination med olika dagverksamheter t.ex.
siffror beträffande särskilda boendeformer.

inneburit intresset under årdemografiska utvecklingen harDen att senare
år. Från årkommit fokuseras på de s.k. äldre-äldre 80 1970alltmer överatt

80-åringar med 217 000 Framoch år 1994 ökade antalett.o.m. ca personer.
åldersgrupp öka med drygt 40000till år 2020 beräknas denna personer.

alltså viss ökning antalet äldre-äldre iVolymmässigt återstår av menen
dramatiska ökningen redan skett.huvudsak har den mest

enligt vår uppfattning ha fortsatt frihet utformabörKommunerna stor att
förutsättningar och behov. finns enligt våräldreomsorgen efter lokala Det

föreslå några lagbestämmelserbedömning inte någon anledning i sakatt nya
äldreområdet.inom

föreslår förtydliganden bestämmelserPå några punkter vi dock av som
till slå fast kommunensi Våra förslag syftarredan finns lagen. närmast att

hemtjänst, dagverksamheter och särskilda boendefor-för färdtjänst,ansvar
flexibel äldreomsorg.tillsammans bildar modell för Detenmer, som en
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hemtjänst ochsjälv behovettill varje kommun balanseraöverlämnas att av
boendeformer. Kommunenbehovet särskildadagverksamheter ärmot av

frihet inomregler för färdtjänst. Kommunensockså fri fastställaatt egna
till bistånd,dock reglernaäldreomsorgen begränsas rätt garante-somomav

skälig levnadsnivå.den enskilde enrar
de blir till-på sådantaktuella bestämmelserna utformasDe sätt attett

olika skäl behöverbåde ifråga äldre ochlämpliga personer som avom yngre
påbehöver boi dagliga livsföringen ellerfärdtjänst, hjälp den ettsom

i kapitlen 23redovisassärskilt Våra förslag till bestämmelser närmaresätt.
och 24.



6 Insatser för människor med
funktionshinder

6.1 Inledning
detta kapitelI redogörs kortfattat för vilka mål gäller för handikappoli-som

tiken, vilka bestämmelser reglerar kommunens på området och isom ansvar
vilken omfattning socialtjänsten för olika stödinsatser. Reformersvarar som
nyligen beslutats riksdagen översiktligt tillsammans medpresenterasav
några statliga utredningar. Kapitlet avslutas med sammanfattande be-en
dömning där kommittén bl.a. redovisar sin på behovet ändrad lagstift-syn av
ning.

Kapitlet innehåller inte några uppgifter målgruppens storlek ochom
sammansättning eller analys brister i samhällets tillstöd människor medav
funktionshinder. Det beror på sådana frågor samtidigt med kommitténsatt
arbete har behandlats två andra statliga utredningar års1989 handi-av -
kapputredning och Psykiatriutredningen se avsnitt 6.4.3 6.4.4.och

6.2 Mål inriktningoch för handikappolitiken
Den svenska handikappolitiken i dess moderna utformning har utvecklats
successivt från 1960-talet och framåt. Den tidigare handikapputredningen
1965-1976 lade grunden för radikalt förändrad på handikapp ochen syn
handikappade. handikappEtt inte längre egenskap hosses som en en person

förhållandet mellan skada eller sjukdom ochutan som en personens om-
givning.

Till grund för den moderna handikappolitiken ligger uppfattningen om
alla människors lika likavärde och Målet uppnå full delaktigheträtt. är att
och jämlikhet. Ansvaret för detta mål infrias åvilar hela samhälletatt men

kommunerna och landstingen huvudmän för olika stöd-ytterst staten, som
system.

Som vägledande principer för förverkliga målet normalisering,att anges
integrering, tillgänglighet anpassning, tillämpning ochgenom av ansvars-
finansieringsprincipen handikapporganisationernas inflytande.samt

Det betyder människor med funktionshinder skall beredas möjligheteratt
andra med i samhällsgemenskapen och delta i olika aktiviteter.att som vara

Strävan människor med funktionshinder precis andraär med-att som-
borgare skall möjligheter fâ god utbildning, ha förvärvs-att ettges en-
arbete, ha och värdigt boende, delta i olika fritids- och kultur-ett tryggt
aktiviteter osv.
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standardregler6.3 FN:s

i stödetåstadkommitsförbättringarårtionden har betydandeUnder senare
uppnåttsförbättringar harfunktionshinder. Dessatill med genompersoner

handikapp-särskilt inriktadegenerell välfärdspolitik,kombination av enen
i samhället.tillgänglighetenförbättrainsatser och åtgärder förpolitiska att

Även viktigvaritaktiva medverkan harhandikapporganisationernas en
Organisationernasåstadkommits.förbättringarförutsättning för de ar-som

olikautformningenochbåde på handikapppåverkatbete har avsynen
inom området.stödsystem

internationellt perspek-också ihandikappolitik hävdar sig braSvensk ett
i internationellaaktiv roll detmånga år spelatSverige har undertiv. en

meddeltagit i arbetet FN:shar bl.a.för funktionshindrade ochsamarbetet
standardregler.

År fåarbete förinledainitiativ till inom FN1989 regeringen attettatttog
männi-jämlikhet förfull delaktighet ochstånd internationella reglertill om

FN:still standardreglerfunktionshinder. förslagskor med Ett antogs av
inter-hade utarbetats1993. Förslagetgeneralförsamling i december av en

och inter-från 70 ländernationell arbetsgrupp med änrepresentanter mer
utbildningtillReglernahandikapporganisationer.nationella rättenavser

information ochtillgång tilltillgänglighet,och arbete, lokalers transportme-
rekreationpersonlig integritet, kultur,familjeliv ochsocialförsäkring,del,

policyskapandei gradstandardregler högreligionsutövning. FN:s är ettsamt
del-jämlikhet ochgrundläggande principerlägger fastdokument omsom

samhällsområden.mångafunktionshinder inommedaktighet för personer
till reglerna och haranslutit sigliksom övriga medlemsstater,Sverige har,

i praktiskför detillämpa dem och arbetadärmed påtagit sig omsättsattatt
handling.

detutredningar påcentrala6.4 Några
området efterhandikappolitiska

socialtjänstreformen

omsorgslagmed 1986 års6.4.1 Arbetet

kartläggaår med uppgiftOmsorgskommittén tillkallades 1977 att omsorger-
sitt arbete år 1981Kommittén slutfördeomfattning och utformning.nas

SOUhandikappadevissabetänkandet Omsorgeratt omgenom avge
till minska behovet1981:26. syftade bl.a.förslag lades framDe att avsom

såallas situationpå ochöka tillgången arbeteinstitutionsboende, göraattatt
starkVissa förslagoberoende handikapp.likvärdig möjligt mötteavsom

vilkaframförallt frågani remissomgången. gälldekritik Det personerom
föreslagna lagstödet.skulle omfattas detavsom
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Omsorgsberedningen överarbetabakgrund tillkallades förMot denna att
Omsorgsberedningens arbete resulterade i omsorgslagförslagen. att en ny

juli 1986.trädde i kraft den 1
till omsorgslagen fördes livligVid behandlingen förslaget den nya enav

ytterligare utvidga lagensdiskussion kring frågan eventuelltatt person-om
Diskussionen handlade framförallt situationen för barn ochkrets. ung-om

funktionshinder berodde på utvecklingsstörning, barn-domar med som
trafikolycka.eller hjärnskada på grunddomspsykos av

den s.k. tillsattes för redasärskild arbetsgrupp, Ansgar-gruppen,En att ut
bedömning det inte möjligtproblematiken. Enligt arbetsgruppens attvar

lagändringaråtgärder utvidga personkretsen i omsorgslagen. Devidareutan
innebar bl.a. vissa särskildadiskuterades i arbetsgruppen att omsorgersom

socialtjänstlagen. Slutrapportenskulle föras från omsorgslagen tillöver
några ställningstagandentill regeringen i april 1988överlämnades utan egna

Ytterligare beredning ärendet borde enligt arbets-från sida. avgruppens
prop.års budgetproposition 1987/88:100hänskjutas till den i 1988gruppen

7 aviserade handikapputredningen.bilaga

Ädel-reformen6.4.2

Ädel-reformenkapitel inneburit väsentligaSom tidigare framgått i 5 har
uppgiftsfördelningen mellan kommuner ochförändringar i ochansvars-

service vårdlandsting. för boende, och har utökatsKommunernas ansvar
januari 1992 med bl.a. skyldighet inrätta bo-fr.o.m. den 1avsevärt atten

människor fysiska, psykiska ellerstäder med särskild service för som av
Ävensvårigheter i sin livsföring. skyldighetenandra skäl betydandemöter

i socialtjänstlagen.bedriva dagverksamheter har förtydligatsatt
på hjälpmedels-också kommunerna utökatReformen har ettgett ansvar

tillför tekniska hjälpmedel begränsatområdet. Kommunernas äransvar
vårddagliga livsföringen sådana hjälpmedel vid ochhjälpmedel för den samt

sjukvård rehabiliteringbehandling behövs för utföra den och denattsom
hjälpmedelför. för avanceradekommunerna har Ansvaretansvaretsom

specialiserad för och förskrivakräver kompetens att ut,prova anpassasom
åvilar landstinget.

års handikapputredning6.4.3 1989

Handikapputredningen

från barn,Handikapputredningen har med utgångspunkt situationen för-
med omfattande funktionshinder de små ochungdomar och samtvuxna

analyserat de insatsermindre kända handikappgrupperna kartlagt och som-
habiliteringen rehabili-funktionshindrade inom socialtjänsten, ochförgörs

SOU 1990:19kartläggningsarbete avslöjar bety-teringen. Utredningens
levnadsvillkor funktions-dande klyftor i fördelningen välfärd och mellanav

hindrade medborgare.och andra
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SOU 1991:46 huvudsakligen individin-I huvudbetänkandet behandlas
riktade insatser. regeringens propositionBetänkandet låg till grund för
l992/93zl59 stöd och service till vissa funktionshindrade, antogssom avom
riksdagen år 1993.

SOU 1992:52slutbetänkandet tonvikten på generella åtgärder.I läggs
genomgående skall och bli till-Ett hur samhället kunna öppnasärtema

fle-gängligt för människor med funktionsnedsättningar. Betänkandet berör
samhällssektorer och bereds för närvarande inom regeringskansliet.ra

6.4.4 Psykiatriutredningen

särskildGenom regeringsbeslut den maj tillkallades utredare för11 1989 en
föreslå olika åtgärder i syfte uppnå förbättrad ochochövervägaatt att en

effektivare service Utredningsuppdraget komoch vård till psykiskt störda.
kommittésedermera utvidgas och parlamentariskövertasatt somav en

Psykiatriutredningen.antog namnet
Psykiatriutredningen överlämnade i december 1992 sitt slutbetänkande

1992:73.SOU regeringens propositionBetänkandet har lett fram till om
prop. 1993/94:218,psykiskt stördas villkor riksdagen påantogssom av

försommaren 1994.

6.5 enligtKommunens ansvar

socialtjänstlagen
handikappa-Socialtjänstlagen slår fast kommunernas förstahandsansvar för

handikap-de socialtjänstlagen och dess förarbeten har begreppetIpersoner.
funktions-pad vid innebörd. med fysiska och psykiskaFörutomen personer
svåra soci-hinder människor med missbruksproblem eller andraävenavses

ala problem.
SoL, den handikapparagrafen, finns särskilda bestämmelserI 21 § s.k. om

vård till föreskrivs socialnämndenoch service funktionshindrade. Där att
skall verka för människor fysiska, psykiska eller andra skäl möteratt som av
betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet delta i samhälletsatt

Socialnämnden också skyldiggemenskap och leva andra. äratt attsom
sysselsättning hanmedverka till den enskilde får meningsfull och attatt en

särskiltfår bo på efter hans behov stöd.sätt ärett anpassatsom av
Någon direkt motsvarighet till denna paragraf fanns inte i tidigare lagstift-

ning. åren gjorts vissa ändringar tillägg iUnder de har det ochsenaste
tidigaresocialtjänstlagen direkt berör de funktionshindrade. Somsom

utvidgades skyldigheter i fråga boende och dag-kommunensnämnts om
Ädel-reformen. tilläggverksamheter i samband med Det gjordes igenom

21 § SoL och 10§ lag.samma
nyligen handikappreformen innebär socialtjänstensDen genomförda att
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påför med funktionshinder förtydligats och förstärkts ettansvar personer
viktiga punkter.par

paragraf, a§ SoL, i kraft. I dennal januari 1994 trädde 21Den en ny
socialtjänsten skyldighet sig väl för-bestämmelse åläggs dels göraatten

för människor med funk-med levnadsförhållandena i kommunentrogen
socialtjänstenstionshinder i sin uppsökande verksamhet upplysasamt om

på område, dels skyldighet planera sina insatser förverksamhet detta atten
funktionshinder.människor med

alltså socialtjänstens skyldig-kompletteringen lagtexten gällerDen ena av
framhållsbedriva uppsökande verksamhet. propositionenhet I attatt upp-

grundläggande betydelse för kommunernas möj-sökande verksamhet är av
enskilda människors stöd och serviceligheter få kännedom behovatt avom

livsvillkoren i övrigt. aktiv uppsökande verksamhetoch En ses som enom
effektivförutsättning för kommunerna skall kunna bedriva ochviktig att en

handikappområdet.systematisk planering inom
skyldighet i samverkankompletteringen kommunensDen andra attavser

sina in-landstinget, samhällsorgan och organisationer planeramed andra
funktionshinder. inte obetydligt antal kommu-för människor med Ettsatser

specifika handikappolitiska planeridag utarbetat och lagt fasthar redanner
propositionen framhållsnågon i lag angiven skyldighet. Ioch utanprogram

handi-i sin planering samverkar medsärskilt vikten kommunernaattav
kapporganisationerna.

enligt hälso- och6.6 Kommunens ansvar

sjukvårdslagen
HSL liksom socialtjänstlagen målinriktadHälso- och sjukvårdslagen är en
målet sjukvården god hälsaövergripande för hälso- ochramlag. Det är en

värd på lika villkor för hela befolkningen.och en
sjukvårdslagen landstinget för till-Enligt hälso- och har attett ansvar

in-hjälpmedel. uttrycks dettahandahålla och I lagtextenutprova ansvar
åläggs för funktionsförbättrandedirekt landstingen attatt ansvaragenom

handikappade. Enligtoch funktionsuppehållande behandlingar för samma
habilitering rehabilitering funk-har landstingen för ochlag även avansvar

tionshindrade.
Ädel-reformen erbjudablev kommunen skyldig godsamband medI att en

sjukvård särskilda boendeformer och bostäder med särskildhälso- och i
i SoL. skyldighetservice dagverksamheter 10§ Dennasamt som avses

funktionshindradei HSL. Två paragrafer berör harregleras 18§ nya som
paragrafernatillkommit sjukvårdslagen, och 18 §§. Bådai hälso- och 3 a a

januariträdde i kraft den 1 1994.
erbjuda bosattaa§ regleras landstingets skyldighet demI 3 äratt som

funktions-habilitering och rehabilitering, hjälpmedel förinom landstinget
vardagstolkning barndomsdöva, dövblinda,hindrade tolktjänst för församt

hörselskadade.vuxendöva och
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a§ föreskrivs sådanI 18 det kommunen i samband med hälso- ochatt
sjukvård i erbjuda18 första och tredje styckena skallävensom avses
habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för funktionshindrade.

6.7 enligt stödlagenKommunens ansvar om

service till funktionshindradeoch vissa
LSS

prop.Den proposition följde på Handikapputredningens arbete 1992/som
931159 innehöll förslag till lagstiftning på det handikappolitiska området.ny

1993:387 i kraft januari 1994.Den lagen kallad LSS trädde den 1nya - -
utvecklingsstördaLSS lagen särskilda psykisktersätter om omsorger om

1985:568 1965:136.och lagen elevhem för vissa rörelsehindrade m.f1.om
människor med:Lagens personkrets begränsad tillär

tillståndutvecklingsstörning, autism eller autismliknande
betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärn-

i ålder föranledd våld kroppslig sjukdomskada elleryttrevuxen av
uppenbart inteandra varaktiga fysiska och psykiska funktionshinder som

beror på normalt åldrande, de och förorsakar betydandeär storaom
svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed omfattande behovett

stöd eller service.av

innehåller bestämmelserLSS till sin karaktär rättighetslag. Denär omen
angivnasärskilt stöd och särskild service till tillhör lagens ovanpersoner som

personkrets och går de insatser kan med stöd lag.utöver som ges av annan
omfattas LSS, uppskattningsvis 100 000 harPersoner som av ca personer,

till angivna insatser sådan hjälp i sin livsföringnedan om de behöverrätt
Beslut insatser enligtoch deras behov inte tillgodoses på sätt.annatom om

LSS kan överklagas i förvaltningsdomstolarna.
insatser i lagen följande:De ärsom anges

rådgivning och personligt stödannat-
kostnaderbiträde personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäligaav-

för sådan assistans
ledsagarservice-
biträde kontaktpersonav-
avlösarservice-
korttidsvistelse utanför hemmet-
korttidstillsyn för skolungdom år12över-

familjehem särskild service för barn ochboende i eller bostad med-
ungdomar behöver bo utanför föräldrahemmetsom
bostad särskild service särskilt anpassad bostadmed för eller annanvuxna-
för vuxna.

i ålder tillhör kategorierna och 2 harPersoner yrkesverksam 1som ovan -
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till dagligutbildar sig dessutomförvärvsarbete och intesaknar rättdeom -
tillhörförslag skulle allaHandikapputredningensverksamhet. Enligt som

verksamhet.lagstadgad till dagliglagens personkretsden rättges ennya
varaktigbehöverminst 34 000Utredningen bedömde att personer mera

fårför närvarandeingår 17 000sysselsättning. Bland dem personer somca
statsfinansiella skäl ansåg sigenligt omsorgslagen. Avdaglig verksamhet

Frågan bör enligtföreslå sådan reform.emellertid inte kunnaregeringen en
situationen medger det.då ekonomiskapropositionen denprövas

samtliga angivnahuvudman förmed undantagKommunen är ett ovan
personligtinsatsen rådgivning ochgällerstödformer. Undantaget annat

ansvarsområde.landstingetsstöd faller inomsom
personlig assistent ellertill biträdeockså tilläggasDet bör rättenatt av

assistans inte tid efterkostnader för sådanstöd till skäligaekonomiskt avser
assistansersätt-65 år. till s.k.beviljats insatsen har fyllt Rättendenatt som

Assistansersättning-1993:389 assistansersättning.regleras i lagenning om
till har behoversättning, skall lämnasstatligär personer somen nyen, som

Vårdbehov under-timmar vecka.assistans minst 20personlig somperav
Frågorfinansieras kommunerna.vecka skallstiger 20 timmar omavper

allmänna försäkringskassorna.assistansersättning administreras destatlig av
för samtliga formerundantag blir huvudmanmed endaAtt kommunen ett

enligt denlandstingets verksamheterservice i LSS betyderstöd och attav
Motsvarandetill kommunerna.successivt förstidigare omsorgslagen över

Överföring-tidigare elevhemslagen.verksamhet enligt dengäller också för
decemberslutförda den 31skallhuvudmannaansvaret senastvaraarna av

till LSS.särskild införandelagregleras i1995 och en
vårdhemsavveckling. Avvecklingsplaner skallfortsattLSS förutsätter en

inlämnas till Social-ochlandsting och kommuner gemensamtupprättas av
får för små och välUndantagdecember 1994.styrelsen den 31 görassenast

driftenskall fortsätta förvårdhem. Landstingenfungerande att svara av
inte kommervårdhemmen överens annat.omom man

beskriva, följa ochfortlöpandehar i uppdragSocialstyrelsen att upp
insatsers innehåll, kvalitet,avseende på olikaLSS-reformen medutvärdera

personkrets, insatsengäller lagensgenomförande. Detkostnader och t.ex.
överföran-assistansreformenpersonligt stöd,rådgivning och samtannat

till kommunerna.omsorgsverksamhetendet av

insatserSocialtjänstens6.8

handikappomsor-socialtjänstverksamhet dominerasövriglikhet med ävenI
erbjuds framföralltinsatserindividinriktade insatser. De ärsomgen av

Även dagverksam-särskild service.bostäder medfärdtjänst, hemtjänst och
följande kommenteras först denomfattning. deti viss Iheter förekommer

behovsprövade insatser.individuellti fråga vissautveckling skett omsom
medverka tillsocialtjänstens skyldighetDärefter kommenteras attatt perso-

sysselsättning.meningsfullfunktionshinder får arbete ellermedner
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6.8.1 Färdtjänst

Från år 1982 till år 1989 ökade antalet med färdtjänsttill-yngre personer
stånd, dvs. under 65 år, från 53 000 till 70 500 eller med 25 procent.personer
Från år 1990 har antalet färdtjänstberättigade i denna åldersgrupppersoner
minskat med några Detsamma gäller antaletprocent. resor.

År 1993 fick drygt 68 000 under 65 år färdtjänst. Det motsvararpersoner
ungefär 18 samtliga färdtjänstberättigade det aktuellaprocent av personer
året.

Så alla kommuner förfogar specialfordon, dvs. fordon medövergott som
plats för rullstol särskilt anpassade för med funktionshinder.ärsom personer
År 1993 hade 252 kommuner sådana fordon tillgängliga dygnet Drygtrunt.
200 kommuner begränsade inte antalet sträckans längd eller reskost-resor,
naden.

6.8.2 Hemtjänst

socialtjänstlagensI förarbeten iblandanvänds begreppet social hemhjälp
med vad idag kallas hemtjänst. Om innehållet i den socialasynonymt som

hemhjälpen anfördes följande prop. 301.1979/80:1, s

Den bör stå till handikappades förfogande i de situationer de behöver sådan
service. Hemhjälpsverksamheten bör alltså redan har skett på del hållsom en— -
utvecklas till social service rikt varierade insatser det möjligt förgören som genom
handikappade leva självständigt i bostäder och delta i olika verksamheteratt egna
efter önskemål. Den då viktigt medel för bryta isolering ochutgör ett attegna
skapa goda livsvillkor kulturellt och socialt..... Betydelsefulla uppgifter för den
sociala hemhjälpen enligt min mening ledsaga handikappadeär även att utom
hemmet, för besöka vänner.t.ex. att

Antalet får hemtjänst har stadigt minskat i omfattning sedanpersoner som
År1970-talet. 1992 fick 31600 under 65 år hemtjänst. Antaletpersoner

hemtjänstmottagare i denna åldersgrupp har från år 1975 fram till år 1992
minskat med 12 000, dvs. med 28 Den 31 december 1993nästan procent.
hade minskat ytterligare. Vid tidpunktdenna 24 300gruppen var ca perso-

under 65 år beviljade social hemhjälp och/eller hemsjukvård.ner

6.8.3 Personlig assistans

Samtidigt antalet hemtjänstmottagare minskar ökar antaletsom yngre per-
får personlig assistans. insats tillkommitDenna har för att mot-soner som

verka bristerna inom hemtjänsten och syftar till öka möjligheterna tillatt
inflytande den situationen.över egna

Handikapputredningens kartläggningsbetänkande visade tredjedelatt en
de 72 kommuner ingick i undersökningen erbjöd personlig assistans.av som

Även brukarkooperativ för personlig assistans har påutvecklats. Exempel
sådana kooperativ för s.k. Independent Living i Stockholm, Göteborg ochär
Malmö.
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Som tidigare biträde personlignämnts är assistent eller ekonomisktav
stöd till skäliga kostnader för sådan assistans de insatser ingår ien av som
LSS:s s.k. rättighetskatalog. vilkenI utsträckning sådana insatser beviljats
hittills inte känt.är

6.8.4 Ledsagar- och avlösarservice

förarbetenaI till socialtjänstlagen framhålls ledsagar- och avlösarserviceatt
väsentliga uppgifter förär den sociala hemtjänsten.

Av Handikapputredningens enkät framgick ledsagarservice erbjöds iatt
79 de tillfrågade kommunerna. Viss kritikprocent riktades de be-av mot
gränsningar förekom. Det gällde både möjligheten få välja ledsagareattsom
och möjligheten få tillgång till ledsagarservice dygnetatt runt.

Avlösarservice erbjöds i alla kommuner.nästan Den kritik fördessom
fram gällde dels bristande kontinuitet, dels restriktioner servicen underav
kvällar och nätter.

6.8.5 Bostäder med särskild service

I bostäder med särskild service skall omfattande service och vård kunna ges
alla tider på dygnet. Till denna kategori hör servicelägenheter, särskilt an-
passade lägenheter, bostäder med tillgång till boendeservice och grupp-
boendeenheter.

Under tidigare år har relativt klar åtskillnad kunnat mellan olikagörasen
boendeformer. I takt med den ökade institutionsavvecklingen ständigtväxer

boendeformer fram. De flesta med funktionshinder bor dock inya personer
vanliga SCB,bostäder Handikappade 1975-1992, 74.Rapport

Bland förtidspensionärer 20-44 år bor 80 i vanligaunga procentca
Årbostäder, i sina eller i föräldrahemmet. 1993 bodde endast omkringegna

4 700 under 65 år i särskilda boendeformer.personer

6.8.6 Socialtjänstens skyldighet medverka till arbete/att
sysselsättning

Staten har huvudansvaret för arbetsmarknadspolitiken. dettaI ingåransvar
bl.a. uppgiften bistå handikappade med riktade insatser.att Statenspersoner

för arbetshandikappade behandlas utförligare i kapitelansvar personer
Även socialtjänsten har i detta sammanhang. Det följer bådeett ansvar av
portalparagrafen, 7§ och 21§ SoL. I 7§ SoL föreskrivs det social-att
nämnden skall främja den enskildes till arbete, bostad och utbildning.rätt

Enligt 21 § SoL skall socialnämnden verka för människoratt som av
fysiska, psykiska eller andra skäl betydande svårigheter i sinmöter livsföring
får möjlighet delta i samhällets gemenskap ochatt leva andra.att som
Nämnden skall också medverka till den enskilde får meningsfullatt en
sysselsättning.
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ocharbets-område visarpå dettastudierHandikapputredningens att
socialtjänstlagenfinns ibestämmelserdesysselsättningsfrågor trots som --

socialtjänsten.föruppgiftersjälvklaraellergenuinaupplevsinte som
ochÄven Socialtjänstenområdeinom dettabristerredovisatHCK har

tillNydahl. leddeStudien1985, atti kommunerna,handikappinsatserna
till-bristandeförSocialstyrelsentill70-tal kommunerHCK anmälde ett

avseende.i dettabl.a.socialtjänstlagenlämpning av
beaktades iarbetsfrågornasysselsättnings- ochSocialstyrelsen fann att

kunskap ochbristandetillskrevs delsutsträckning. Bristernamycket liten
socialtjänstenmellanansvarsfördelningenuppfattningdels oklar omvana,

Arbetsmarknadsverket.och
samtligafjärdedelendaststudier visadeHandikapputredningens att aven

ungdomarhandikappadesysselsättning förnågon formordnatkommuner av
Bland36uppgift förMotsvarande procent.förtidspension.med vuxna var

viljade skulletredjedelår20-44 attförtidspensionärer enuppgavunga
arbete.lämpligterbjödsdeförvärvsarbeta ettom

statligaochreformeraktuellaNågra6.9

handikappolitiskapå detutredningar
området

Ädel-reformenförstharvård ochutveckling inomårsSenare genomomsorg
kom-ansvarstagande förökatinneburitLSS-reformenoch sedan ettgenom

ytterligaretagit beslutmaj 1994iharRiksdagen senast sommunerna.
riksdagensgällerframtiden. Detåtaganden införförstärker kommunernas

villkorpsykiskt stördaspropositionregeringensanledningmedbeslut omav
1993/94:218.prop.

reformarbete.årskonsekvenserredovisas någradet följandeI senareav

betaldaoffentligtsamordningUtredningen6.9.1 avom
Samreseutredningens.k.denresor,

kollektivtrafiken skallarbete betonathar i sittHandikapputredningen att
komplementskallFärdtjänstentrafikförsörjningen. ettibasenutgöra vara
såväl fordonbetyderperspektiv. Detsamhälletsoch attenskildasbåde ur

i helttillgängligamåsteterminalerochhållplatser om-annanenvarasom
år 2012tidpunkt tillangivit sista närUtredningen harhittills.fattning än en
Beträffan-handikappanpassade.skallavgångarterminaler ochsamtliga vara

Handikapp-hänvisaråtgärdertillgänglighetsskapandefinansieringende av
finansieringsprincipen.ochtillutredningen ansvars-

utredningtillsättabeslutat1993under höstenRegeringen har att omen
Samreseutred-1993:06, s.k.K denoffentligt betaldasamordning resorav

tillsyftarförslagframläggauppgift attUtredningensningen. är att som
färd-kommunalmedi frågasamordningbättreåstadkomma om resoren
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tjänst och riksfärdtjänst, sjukresor med kollektiva färdmedel.samt resor
Med utgångspunkt i vad Handikapputredningen föreslog i sitt slutbetänkan-
de skall Samreseutredningen bl.a. möjligheternapröva lagstiftaatt ettom
enhetligt huvudmannaskap för kommunal färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukre-

kollektivtrafik.och Ett väsentligt motiv för förbättrad samordningsor ären
öka tillgängligheten i kollektiva färdmedelatt för med funktions-personer

hinder. Utredningsarbetet skall slutfört vid årsskiftet 1994/95.vara

6.9.2 Ny avgiftsutredning

Den 1 1993 infördes avgiftssystem inom äldre- och handikapp-ett nyttmars
Socialstyrelsen fick i april 1993 regeringens uppdrag iomsorgen. att sam-

arbete med Riksrevisionsverket följa utvecklingen och utformningennoga
kommunernas avgiftssystem inom äldre- och handikappomsorgen. Social-av

styrelsen skulle beskriva, kartlägga, jämföra och analysera olika förändring-
till följd de bestämmelserna.ar av nya

I lägesrapport Socialstyrelsen följer och utvärderar, 1994:1 kon-en upp
Socialstyrelsen det i många kommunerstaterar för pågåratt närvarande ett

intensivt arbete med olika avgiftsmodeller.översyn Rapporten visarav att
det råder skillnader i kommunernas avgiftsuttag.stora Olika beräknings-
grunder och olika praxis tillämpas och i många kommuner saknas generella
riktlinjer för hur avgiften kan jämkas.

Mot denna bakgrund har regeringen nyligen tillsatt utredning skallen som
avgifterna påöver handikappområdet. Utredningen skall analyserase av-

gifter såväl inom socialtjänsten inom hälso- och sjukvården över-samtsom
möjligheten införaväga högkostnadsskydd inom vissaatt områden.ett

6.9.3 Nyinrättad handikappombudsman

HandikapputredningensI slutbetänkande föreslogs bl.a. funktionatt en som
Handikappombudsman skulle inrättas för säkra funktionshindrades del-att
aktighet och jämlikhet i samhället.

Riksdagen har nyligen beslutat fr.o.m. den 1 juli 1994 inrättaatt en
handikappombudsman. Ombudsmannen skall inom olika samhällsområden
bevaka med funktionshinder inteatt diskrimineras spridapersoner samt
information och kunskap handikappfrågor på alla nivåer i samhället. Enom
viktig utgångspunkt för Handikappombudsmannens arbete inter-FN:sär
nationella regler full delaktighet och jämlikhet för med funk-om personer
tionshinder se 6.3.avsnitt

Handikapputredningen ansåg ombudsmannen skulle kunnaatt föraäven
i domstol. Några sådana befogenheter har inte tilldelats Handi-processer

kappombudsmannen. Däremot skall regeringen enligt riksdagens tillkänna-
givande återkomma till riksdagen med belysning förutsättningarna fören av
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skall i detRegeringenprocessförande roll.ombudsmannen sam-att enge
föranleda.kansådant beslutlagändringardemanhanget ettsomange

1993/94:218propositionenbehandlingRiksdagens6.9.4 av
stördas villkorpsykisktom

villkorpsykiskt stördas1993/94218prop.propositionregeringensI om
tillstödsamhälletssamordnaeffektivisera ochåtgärder förolikaföreslås att

störningar.psykiskaallvarligalångvariga ochmedframför allt personer
förändringarmarkantadebakgrundskallförslagRegeringens mot avses

decennierna. Dennaunder depsykiatriska vårdendenskett senasteavsom
i fleraPsykiatriutredningenanalyseratsbeskrivits ochutveckling har av

betänkanden.ochrapporter
Beslutetproposition.regeringensställning tilltagitnyligenharRiksdagen

ochinitiera, planeraförfår huvudansvaretkommunernainnebär attatt
störda behöver.psykisktlångvarigtdeinsatsersocialasamordna de som

samverkaförutsättsboendet ochför ävenskall bl.a.Kommunerna ansvara
få till ståndarbetsförmedlingar förochförsäkringskassor attlandsting,med

rehabilitering.framgångsriken
Socialtjänstlagenjanuari 1995.i kraft den 1träderlagändringarVissa

föreskrivsuttryckligendär det§ SoL atti 21tilläggförtydligas ett agenom
psykiskasåväl fysiskamänniskor meduppgifterkommunens somavser

obligatorisktlagregleratfår dessutomfunktionshinder. Kommunerna ett
psykiskt stördalångvarigtgällaskallBetalningsansvaretbetalningsansvar.

medicinsktpsykiatriker bedömtsspecialistkompetent varaavpersoner som
klinikvidbedrivspsykiatrisk vårdsådan slutenfärdigbehandlade inom som

ifråga förkommavård Förpsykiatriskaktiv ettdärenhet atteller ges.annan
psykiatrinha vårdats inomenskildeskall denbetalningsansvarkommunalt

månader.minstpåperiodsammanhängandeunder treen
treårigregeringens förslagstödjaocksåbeslutadeRiksdagen att om en

långvarigmedpersonligt ombud förmed s.k.försöksverksamhet personer
stöd tillsittriksdagenVidarestörning.allvarlig psykiskoch annanengav

psykiatriskadenmellansamverkanDet gällerförsöksverksamhet.treårig
miss-psykiskt stördasvårtinom vården desocialtjänstenochvården av

nuvarandeförbedrivas inomskallFörsöksverksamhetenbrukarna. ramen
försök på högst tioomfattaoch orter.ansvarsgränser

kamratstöd ochförmedelsärskildabeslutadeRiksdagen avsättaäven att
bakomställde sigriksdagenocksåSlutligen böranhörigstöd. nämnas att

kompletterauppgiftutredning medtillkalla attregeringens förslag att enom
gällerdetgjortsanalyserkartläggningar närochdeoch uppdatera som

situation.och ungdomarsbarnspsykiskt störda
Socialstyrelsen.följasskallReformen upp av
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6.10 Sammanfattande bedömning
Sverige ligger långt framme på det handikappolitiska området internatio-

Ändånellt har både Handikapputredningensett. och Psykiatriutredningen
visat samhällets insatser inte alltidatt räcker till för skapa levnads-att
förhållanden för människor med funktionshinder jämförbaraär medsom
andra människors.

Det finns fortfarande många medt.ex. omfattande funktionshindervuxna
saknar bostad och bor på institution eller hos åldrigasom för-egen som

äldrar. Samhällsstödet till föräldrar med handikappade barn fungerar inte
heller tillfredsställande. Men det finns också verksamheter välär ut-som
byggda. Ett sådant exempel färdtjänsten därär Handikapputredningen för
några år sedan visade 90 brukarnaatt nöjda eller iprocent stortav settvar
nöjda med omfattningen den färdtjänst erbjöds. Mest nöjdaav som var

bosatta i landsbygdskommuner och medelstora kommunerpersoner och
minst nöjda bosatta i storstäder.var personer

Hur dagens hemtjänst behoven hos människor med fysiskamot ochsvarar
psykiska funktionshinder svårt bedöma.är De kritiskaatt höjtsröster som

hemtjänstens inriktningmot och organisation har inte minst gällt yngre
med omfattande funktionshinder och deras möjligheterpersoner få in-att

flytande sin livssituation.över Under år har allt fleregen senare personer
beviljats bistånd i form personlig assistans. Rätten till personlig assistans iav
LSS har också tillkommit för motverka bristerna inom hemtjänsten.att

Som tidigare redovisats har antalet med hemtjänst minskatpersoner sta-
Årdigt i omfattning sedan 1970-talet. 1992 fick 31 600 under 65 årpersoner

hemtjänst. Den officiella statistiken för 1993 visar antalet medatt personer
hemtjänst i denna åldersgrupp minskat ytterligare till 24 300. Att antaletca

hemtjänstmottagare minskat i antal under år beror sannoliktyngre påsenare
många olika faktorer. Det kan bero på bostadsstandarden har förbättratsatt
och utvecklingen på hjälpmedelsområdetatt har gått snabbt framåt. Ett

skäl kan kommunernaannat utvecklat andraatt former service,vara t.ex.av
trygghetslarm, distribution färdiglagad och skilda dagverksamhetermatav

minskat behovet hjälp i hemmet. Men det kan också bero påsom av
möjligheterna få personlig assistans och striktareatt behovsbedömningar i
kommunerna.

Även det återstår mycket innan boendefrågornagöraatt till-om är
fredsställande lösta och hemtjänst och färdtjänst god kvalitet iär helaav
landet vill vi ändå fästa uppmärksamheten på brister inom område.ett annat
Det gäller socialtjänstens uppgift medverka till människoratt med funk-att
tionshinder får arbete eller meningsfull sysselsättning. Denna uppgift har
enligt vår bedömning inte beaktats tillräckligt inom socialtjänsten.

Den kritik riktats socialtjänsten i denna fråga kanmot enligt vårsom
bedömning delvis ha samband med socialtjänstens organisation. Människor
med funktionshinder iär utsträckning hänvisadestor till personal inom
äldre- och handikappomsorgen. Deras huvuduppgift tillgodoseär denatt
enskildes behov service och omvårdnad. Att initiera åtgärderäven frånav
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hittills haintesamhällsorganandraocharbetsmarknadssmyndigheter synes
vårdbi-ochhemtjänstassistenteruppgift försjälvklaruppfattats som en

träden.
yrkesgruppsocialsekreterareosäkerhet hosockså finnaskanDet somen

problemmedmänniskorvanligtvisyrkei sitt möterOmbetraktad. somman
råd ochinte behovkanskeuppfattarlösningaromedelbara avkräver man

utåtmänniskorhossysselsättningmeningsfullellerkontaktpersonstöd, som
ordnadförsörjningsinsituation. Harmindresig ibefinner utsatt mansett en

från hem-hjälpregelbundenochbostadförtidspension samt egengenom
behov.viktigaandraförblickenskymmaomständigheterdessatjänsten kan
social-helainombetydelsenunderstrykavill attMed detta manav

Förindivider.enskildamed atti arbetethelhetssyntillämpartjänsten en
ochsamverkanrutiner förutveckladevälkrävsskall fungera sam-detta

ocksåVi villverksamhet.socialtjänstensolika delarmellanordning av
organiseradändamålsenligtverksamheten ärbetydelsenunderstryka attav

ochmyndigheterandrasamordning medochsamverkanbehovetoch att av
tillstödetvisatharErfarenhetenbeaktas. attorganisationer t.ex. personer

handi-däri kommunerbättrefungerarallmänhetifunktionshindermed
finnsdär detelleräldreomsogenskild frånorganisatorisktkappomsorgen är

socialtjäns-inomhandikappomsorgenförsamordningsfunktionsärskilden
ten.

integällerDetfå arbete.svårigheterhar idagmänniskor attMånga stora
be-funktionshinder. Denpsykiskaochfysiskamedmänniskorminst som

arbets-ochstödpersonligtbådebehövasituation kansådansig ifinner en
arbetsmarknaden.påinkommakunnaföråtgärdermarknadspolitiska att

innebärassistanspersonligfå attmöjligheternaochTeknikutvecklingen att
avancerade arbetsupp-klaramänniskor kanfunktionshindradesvårtäven

värden. Detockså andraharDetinkomster.inte baraarbetegifter. Ett ger
personligochhälsabådebefrämjargemenskap ochsocialochstimulansger

måletanledningnågon övergeintedärförfinns attutveckling. Det om
åt alla.arbete

arbetakanvill ochÄndå allamedräknarealistisktintedet attattär som
Är vårenligtenskildedenfallet börså intemöjlighet.dennaalltid får

kanHärnågon form.sysselsättning imeningsfullerbjudasmening kunna
organisationernafrivilligaoch destudieförbundenarbetsmarknadens parter,

människorensamhet hosisolering ochbrytaroll förviktigspela somatten
arbetsmarknaden.utanförstår

tillmedverkaskyldighet attidagemellertid redan attSocialtjänsten har en
betydandeskäl skälandraeller möterpsykiskafysiska,människor avsom

andra21 § SoLsysselsättningmeningsfullfårlivsföringi sinsvårigheter en
skyldig-motsvarandeharmyndighetstycket. ingenfinnsDet ensomannan

isärskildasittha kvarskallsocialtjänstendärförVihet. ansvarattanser
lagstiftningen.i denförtydligasbörfrågor ochdessa ansvaretatt nya

vårenligtdetfinnssocialtjänstlagenibestämmelserövrigaVad gäller
Vii sak.ändringarföreslå några attanledningbedömning ingen anseratt

målmed devälsocialtjänstlagen överensbestämmelser i stämmergällande
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gäller för handikappolitiken. I delbetänkandet Rätten till bistånd inomsom
socialtjänsten SOU 1993:30 lämnas också förslag på lagregler, bl.a. ettnya
förbud ekonomisk behovsprövning ifrågamot till annat bistånd,rättenom

får de aktuella målgrupperna.som anses gynna
Vi inte heller någon anledning fördjupa i problemattser röross som

samordningen mellan socialtjänstlagen och LSS och förts fram till isom oss
olika sammanhang. Det får enligt vår bedömning förutsättas Social-att
styrelsen, fått i uppdrag utvärdera LSS-reformen, uppmärksammarattsom
dessa problem.

Även inte har för avsikt i sak föreslå några genomgripandeattom
förändringar socialtjänstlagens bestämmelser i fråga insatser för män-av om
niskor med funktionshinder kommer längre fram föreslå förändringaratt

syftar till lagstiftningen enhetligatt struktur. Våra förslag tillsom ge en mer
bestämmelser redovisas i kapitlen 23-25.närmare





7 förInsatser medpersoner
försörjningsproblem

direktivenI kommitténs uppdrag bl.a. innefatta preciseringanges en av
reglerna för till bistånd analys vilka skillnaderrätten finnssamt en av som
vad gäller socialbidragsnormernas konstruktion innehåll.och Kommittén
skall möjligheterna åstadkommaäven enhetlighetöverväga mellanatt större
kommunernas socialbidragsnormer och andra närliggande system.

Kommittén publicerade under år 1992 innehållerrapporten som en
kartläggning kommunernas socialbidragsnormer Kommunernas social-av
bidrag kartläggning kostnader SOU 1992:98.en av normer, mm.,-

I delbetänkandet Rätten till bistånd inom socialtjänsten SOU 1993:30
har kommittén redovisat överväganden hur till ekonomiskt bi-rättenom
stånd enligt SoL bör regleras. Förslagen innebär i korthet nivån på ochatt
innehållet i det ekonomiska bistånd utgår till försörjningen reglerassom
direkt i lagen. Kommunerna föreslås dock ha möjlighet högreatt utge
belopp vad följer lagen.än som av

Under år 1994 har Socialtjänstkommittén utgivit med titelnrapporten
Sambandet mellan Samhällsekonomi, transfereringar och socialbidrag SOU
1994:46. Syftet med försöka placera in Socialbidraget iärrapporten att en
samhällsekonomisk och socialpolitisk helhetsbild. Ett led i detta har varit att
försöka beskriva vilka disponibla inkomster hushållen har efter hänsynsta-
gande till skatter och transfereringar. Ambitionen med studien har också
varit underlag för bedömningar hur många hushåll har så lågaatt ge av som
inkomster de blikan aktuella för socialbidrag. En sammanfattningatt av
resultatet studien i detta kapitel.görsav senare

Som framgått har kommittén redan tidigare behandlat frågorovan om
ekonomiskt bistånd. dennaAv orsak kommer detta kapitel i huvudsakatt
begränsas till innehålla del kompletterande information från kommit-att en
téns sida.

Kapitlet inleds med kort beskrivning överväganden gjordesen av som
rörande socialbidrag i samband med SoL:s tillkomst. dettaI sammanhang
redovisas uppgifter utvecklingen Socialbidragetäven under denom av senas-

tioårsperioden. Vidare sammanfattning den studiete presenteras en av om
sambandet mellan samhällsekonomi, transfereringar och socialbidrag som
kommittén tidigare utgivit.

I avsnitt därefter redogörs för de insatser med budgetrådgivningett och
skuldsanering bedrivs.som

I relativt långt avsnitt behandlas frågor socialtjänstens insatser förett om
skapa sysselsättning. Ett uttalat mål med detta avsnitt det skallatt är att ge
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dettaanvändas ikanmodellermetoder ochpå olikaexempel samman-som
hang.

insatsernagällerdetbedömningarkommitténs näruppsummeringEn av
avsnittet 7.4.iförsörjningsproblemmed görsför personer

Socialbidrag7.1

Bakgrund7.1.1

uppfatt-1974:39 redovisasSOUprincipbetänkandeSocialutredningensI
försocialhjälpenekonomiska stöd svaratdetbehovetningen att somav

det isammanhangi dettaUtredningen attnedbringas. sägerborde kunna
grund-ekonomiskamedborgarnasförhand börförsta staten svararsomvara

individuellingåendemindreellerpåSocialhjälpen byggertrygghet. en mer
inteolika slagproblemutredningen skaparenligtbehovsprövning, vilket av
för-upplevaskankontrollenochPrövningenhjälpbehövande.för deminst

söka ekono-frånavstårhjälpberättigadetillbidra attödmjukande och att
reduce-kunnahjälpenprövadeindividuelltdenSkall behovetmisk hjälp. av

generel-utbyggnad detfortsattutredningen bl.a.enligtbehövs meravenras
bidragssystemet.socialpolitiska

social-iförbättringarolikapåbetänkandetipekarSocialutredningen
betänkandetplaneradesellergenomförts närförsäkringssystemet pre-som

detutbyggnadenutredningen är:exempel nämnerNågrasenterades. avsom
för-bostadsbidraginförandetbarnfamiljer, samtstödet tillgenerella av

dennapensionerna. Motocharbetslöshetvidersättningenbättringar avav
framtiden kanisocialbidragsbehovetSocialutredningenbakgrund attanser

minska.förväntas
framtidenidetSocialutredningenföreslår ävenprincipbetänkandet attI

social-hjälpekonomiskbehovsprövadkommunalsärskildbör finnas en -
förkommunensSocialbidragetutredningen markerarEnligtbidrag. ansvar

betänkandetstöd. I sägsekonomiskt attbehovhand tillgodosei sistaatt av
med till-skulleförsäkringskassornamöjlighetenutredningen övervägt att —

renodlade ekono-sådana-tillgodoseschablonreglervissa ävenlämpning av
Utredningensocialbidraget.täckastänktahjälpbehovmiska är att avsom

principbetänkandet.iförslagsådantläggadock frånavstår ettatt
tänktSocialutredningen1977:40 dockhadeSOUslutbetänkandesittI

Socialutredningensåledesföreslogbetänkandedettapunkt. Ipå dennaom
handförstaisocialförsäkringsbidrag. Detta avsettinförandet ett nytt varav

Bidraget,socialhjälpen.dåvarandedenbetydande del somersättaatt aven
betalassoft, skullesocialförsäkringstillägg utbenämndesutredningenav

isoft knötstillRättenfinansierasochförsäkringskassorna staten.avav
sjukdom,vidinkomsterotillräckligasåsomvillkorpreciseradetillförslaget

Även kommuner-föreslogsförslagmed dettaheltidsarbetearbetslöshet, osv.
tillsocialbidragbiståndekonomiskabetalaskyldiga perso-utattvarana —-

skäligkunnahjälp fördenna garanterasbehövde atttyp enavsomner
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levnadsnivå. Tanken dock socialbidrag skulle kunna utgå iattvar mer
förebyggande och rehabiliterande syfte. Som exempel utredningennämner
bidrag till bosättning hemutrustning, hjälpoch ordna ekono-attannan upp
min ekonomisk sanering, betalning hyresskulder liksom vissa andraav
utgiftsändamål vilka överskrider de gäller för soft. Utredningennormer som
framförde i detta sammanhang följande uppfattning.även

Det ligger i sakens socialbidrag till ändamål ovanstående inteslag kannatur att av
Ävenregleras beloppsnormer. bidrag till försörjningen kommer finnasattgenom

kvar, i mindre omfattning Så kan bli fallet med exempelvisän avsevärt änom nu.
ännufamilj behöver ekonomiskt bistånd inte skrivits in ien som men som

Sådanaförsäkringskassan. bidrag till försörjningen kan och bör normreglera-vara
de.

Som framgått tidigare förutsätter socialutredningen med socialförsäkringstill-att
ersättningsnivåer samordnade införs för de socialbidrag kom-äggets normer som
kunna framgår exempel ingenDet tvekanär,attmer normeras. som av ovan, om

det kommunala Socialbidraget i vissa fall kommer fordra ävenatt att normer, om
behovet inte blir på långt så vanligt Enligt socialutredningens meningnär som nu.
bör miniminormerna identiska med de föreslagits för social-göras normer som
försäkringstillägget. Därmed skulle grundskydd harett stort steg tas mot ett som

enhetlig nivå i många olika behovssituationer 363och hela landet.överen

prop. 1979/80:1I socialtjänstpropositionen ingick inte något förslag om
införande socialförsäkringstillägg. propositionenI sades medattav an-
ledning invändningarde framför allt försäkringsteknisk underartav av som
remissbehandlingen har framförts förslaget har särskild samråds-mot en

tillsatts inom Socialdepartementet för komplettera Socialutred-attgrupp
ningens förslag. Samrådsgruppen avlämnade sin i februari 1980.rapport
Något förslag socialförsäkringstillägg frånlades aldrig regeringen. Enom

beskrivning de regler för Socialbidraget lämnades inärmare av som pro-
positionen praxisoch den utvecklats efter lagens införande harav som
lämnats i Socialtjänstkommitténs delbetänkande.

7.1 Utvecklingen åren 1982-1993

dettaI avsnitt kortfattad beskrivning socialbidragsutvecklingengörs en av
årenunder 1982-93. omfattande beskrivning har tidigareEn mer som-

gjorts i kommitténs delbetänkande.nämnts -
år SoL trädde i kraft år uppgickDet 1982 antalet hushåll uppbarsom— -

socialbidrag till bestående228 000, totalt 434 000 utgivnaDetav personer.
Socialbidraget årdetta 1 765 mkr.var

Ända fram år 1986 fortsatte antalet bidragshushåll och bidragstaga-t.0.m.
Äröka. 1986 fick hushåll socialbidrag308 000 med totalt 3 969 mkr.attre

årenUnder 1987 1989 minskade antalet bidragshushåll fört.0.m. att
Årdärefter börja öka igen. 1993 uppgick således antalet bidragshushåll till

374 bidragstagare till000 och antalet 702 000.
Under hela perioden åren 1982-93 ökar socialbidragskostnaderna i löpan-

de priser: från 765 mkr år till 8 mkr år på1 1982 820 1993. Ser kost-man
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minskade underkostnadernapriser finnernadsutvecklingen i fasta attman
socialbidragskostnadernahelhet harperiodenåren 1987 till 1990. För som -

mdkr årtill 4,4mdkr år 1982från 1,8prisnivå ökaträknat i 1982 års caca-
1993.

bidrags-sammansättningenförändringNågon nämnvärd gruppenavav
Undantagetperioden.inte under ärmed undantag atthushåll sker ett --

familjenidenregisterledaren dvs.bidragshushåll därandelen somperson-
från 17medborgarskap ökarpå har utländsktregistreratärendet är pro--

år 1993.tillår 1982 25 procentcent
på följandebeskrivasperiodenunder helabidragshushållenövrigt kanI

sätt:

Den80periodenunder helaensamståendeAndelen procent.utgör runt-
uppgår tillbarn,ensamståendeenskilda mänär utanstörsta somgruppen

kvinnorensamståendeAndelenbidragshushållen. utan40 procentca av
bidragshushållenCirka 20omkring 20barn ligger procentprocent. av

tredjedelDrygtmed eller barn.gifta/samboendeutgörs utan avenav
bestårbarnhushållenflestabidragshushållen har barn. De ensamav en

barn liggergifta/samboende med%.ca Andelen18kvinna med barn
bidragshushåll.samtliga15något lägre, eller procentrunt av

registerledarebidragshushållen har ärOmkring 40 procent somenav-
i åldern 30-39registerledare30 harår och30 nästanän procent enyngre

omkring 5liggerålderspensionärerår. Andelen procent.
månader.3socialbidrag under högsthushållen harhälftenMer än av-

20månadersjusocialbidrag ärAndelen hushåll har än camersom
procent.

med Socialut-i stridSocialbidragetSammanfattningsvis kan sägas att —
införande. Enlagensomfattning sedaniförhoppningar ökatredningens -

under dearbetslöshetenkraftigt ökadedenviktig orsak till detta senasteär
stödsyste-generellai detockså bristernaspeglar dockåren. Utvecklingen

avsnitt.kommandeytterligare iutvecklasfrågeställningDennamet.

mellanSambandetSocialtjänstkommitténs7.1.3 rapport
socialbidragochtransfereringarSamhällsekonomi,

1994:46SOU

fungeradet skallmed Socialbidragetuttalade syftet ettDet är att som
tryggadutkomstkan få sininteförskyddsnätyttersta genompersoner som

roll på-dennainkomstkällor. Genomandraförvärvsarbete eller genom
samhällsekonomin ihurbådepå avgörandeverkas Socialbidraget sättett av

andrahushållen frånutgå tillkanersättningarutvecklas och vilkastort som
bidragssystem.försäkrings- och

ekonomisknegativmycketkännetecknatsåren harDe senaste enav
kraftigtilltidpå kortkonjunkturläge harutveckling. överhettat väntsEtt en

lågkonjunktur.
13från 5 till1991-93 ökatmellan åren änArbetslösheten har pro-mer
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innebärDetta hundratusentals under de årencent. att senastepersoner
förlorat sina tidigare utkomstmöjligheter.

Lågkonjunkturen har också förstärkt obalansen i de offentliga finanserna:
utgifterna har skenat iväg, samtidigt inkomsterna i form skatter ochsom av
avgifter minskat kraftigt. Som led i förstärkningen de offentliga finans-av

sänktes under år 1993 ersättningsnivåerna i sjuk- och arbets-t.ex.erna
löshetsförsäkringarna samtidigt vissa skattehöjningar genomfördes.som

Det finns bred politisk enighet fortsatt sanering deatten om en av
offentliga finanserna nödvändig. Vad kontroversielltär är är närsom mer
och på vilket detta bör ske.sätt

Det självklart framtida besparingsåtgärderär kommer påverkaatt att
inkomstsituationen för hushållen. Vad mindre klart hur dessaär ärsom
åtgärder kan komma slå olikaatt mot grupper.

De åren har kommunernas kostnader för socialbidrag ökat kraf-senaste
tigt från år4,7 mdkr 1990 till 8,8 mdkr år 1993. Man kan konstatera att-
lågkonjunkturen och besparingarna i andra trygghetssystem slagit igenom i
form ökade socialbidragskostnader.av

Det övergripande syftet med den studie kommittén genomfört är attsom
försöka inplacera Socialbidraget i samhällsekonomisk och socialpolitisken
helhetsbild. I detta ingår försöka beskriva vilka disponibla inkomsteratt
hushållen har efter hänsynstagande till skatter och transfereringar. Ambi-
tionen också underlag för bedömning mångaär hur hushållatt ge en av som
har så låga inkomster de kan bli aktuella för socialbidrag.att

konkretMer kan syftet med studien besvara följande tvåsägas attvara
frågor:

Hur kommer framför allt låginkomsthushållens försörjningssituation att
påverkas förändringar i samhällsekonomin och transfereringssystemenav
under kommande år

Vilka återverkningar på kommunernas socialbidragskostnader kan den
förändrade försörjningssituationen för hushållen bedömas få

Nedan redovisas i korthet vad framkommit i studien.som
Som tidigare koncentreras intresset i studien på situationen försagts

hushåll med låg disponibel inkomst. Med detta lite förenklaten avses - -
hushåll med disponibel inkomst understiger den Socialstyrelsenen som av
rekommenderade socialbidragsnormen.

I redovisas den förändring inkomstfördelningen skettrapporten av som
mellan åren 1991-93. Under dessa år ökar enligt studien antalet hushåll med

disponibel inkomst under den fastställda nivån med 160 Hushål-tusen.en ca
len inkomstermed mellan 1-1,5 gånger miniminivån ökar med 140 tusen.

viktigasteDen orsaken till denna inkomstminskning den kraftigt ökadeär
arbetslösheten under perioden ökar antalet arbetslösa med 400änmer-

Det därför naturligt inkomstminskningen främstär drab-tusen attpersoner.
bat de förvärvsarbetande.

Den enda socioekonomiska fått lägre andel låginkomst-gruppen som en
hushåll pensionärerna. När det gäller familjetyperär det de ensamståendeär

med och barn fått de försämringarna, räknat i ökningenstörstautan som— -
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också dessaminiminivån. Detunder ärhushållandelen somgrupperav
låginkomsthushåll.andelenhögstai särklasshade denår 1991redan

betecknasstudienhushåll idedelsåodiskutabeltDet är att stor somaven
försörjningssituationbättre änharverklighetenlåginkomsthushåll i ensom

dettadiskussionEninkomster.redovisadederasspeglasvad omavsom
också iförhållande förs rapporten.

på-inkomstförhållandenhushållensvidare huranalyserasI rapporten
och isamhällsekonominförändringar iframtida trans-tänkbaraverkas av

scenarier,hjälp utgörmedAnalysenfereringssystemen. görs somsexav
utvecklingensamhällsekonomiskaantaganden denkombinationer omav

transfereringssystemen.iförändringareventuellaoch om
påbyggeralternativetsamhällsekonomiskapositivaVid det mest som-

denuppskattasårs nivåtill 1991arbetslöshetenminskningbl.a. aven -
i för-mdkr50-100med mellanhushållen ökainkomsten fördisponibla

mellan 7-12ökning med procent.till år 1993. Dettahållande motsvarar en
med 2-4låginkomsthushåll minska procenten-andelenVidare beräknas

siffrornalägreDetill 12-14år 199316eller från procent.heter, procent
transfereringssys-ibesparingarnai studiennivåerna de antagnaomavser

genomförs.samtidigttemen
min-arbetslöshetenalternativ förutsättssamhällsekonomisktandraI ett

under-antagandenpå utgöralternativ byggertill 11 Dettaska procent. som
antagandenVid dessaår 1993.nationalbudgeteni revideradelaget den

20-64med mellanökahushållenförinkomstendisponiblaberäknas den
alternativbedöms dettatransfereringssystemenbesparingar imdkr. Utan

procentenheter,med 2låginkomsthushållminskning andelentillleda aven
iställetökargenomförsbesparingarnaOmfrån 16 till 14dvs. procent.

procentenhet.låginkomsthushåll med 1andelen
påbyggerbl.a.alternativet-samhällsekonomiskanegativadetI sommest

disponiblahushållensökartill 16arbetslöshetenökning procenten av -
med 10minskarochbesparingaralternativmdkr imed 34inkomster utanett

minskargenomförsintebesparingarbesparingsalternativ. Omimdkr ett
besparingarGenomförsprocentenhet.1låginkomsthushåll medandelen ca
med 3dvs.16 till 19frånlåginkomsthushållandelenökar procent, pro-

centenheter.
scenariernai olikadevilket beloppgjortsocksåberäkning harEn somav

till denskulle kommalåginkomsthushållensamtligaförskulle krävas att upp
År kallatibeloppuppgick dettaminiminivån. 1993 rapportenfastställda -

alternati-ekonomiskapositivadet20 mdkr. I-till drygtför mestresursgapet
medochbesparingarmdkr i falletmed 5minskaskulle utanresursgapetvet

alternativetsamhällsekonomiskadet andrabesparingar vidtas. I3 mdkr om
skerbesparingar intemdkrminskning med 3motsvarande siffror:är omen

genomförs. I detbesparingarmdkrmed 1ökningoch resursgapet omaven
beräknatsharalternativetekonomiskanegativa resursgapet an-varamest

mdkr.öka med 4besparingarvidoförändrat ellertingen --
sambandetuppgifterredovisaravsnittfinnsI även ettrapporten omsom

konstaterasår 1991. Detundersocialbidragstagandeochinkomstermellan
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socialbidragets inverkan på inkomstfördelningen i relativt be-att ärstort
gränsad. Som kunnat förväntas det framför allt låginkomsthushållensär
inkomstsituation påverkas socialbidraget. Konkret medför social-som av
bidraget antalet låginkomsthushåll under detta år minskar med 52att tusen.

Något mindre hälften de hushåll fått socialbidrag återfinnsän av som
bland de här betecknas låginkomsthushåll. Ytterligare drygt 30som som

har inkomster mellan gånger1-1,5 miniminivån. Samtidigt gällerprocent att
endast femte låginkomsthushåll under året erhöll socialbidrag. Servart man
på bidragen fördelningen annorlunda: fjärdedelarär nästan tresumman av

socialbidragen går till låginkomsthushållen. Som tidigare finns docksagtsav
vissa reservationer det gäller uppgiften låginkomsthushåll.antaletnär om

I redovisas vissa exempel på hur socialbidragskostnadernaävenrapporten
kan tänkas utvecklas i de olika scenarierna. I det positiva samhälls-mest
ekonomiska alternativet beräknas socialbidragskostnaderna vid alterna-ett
tiv besparingar hamna mellan 5,5-6 mdkr och vid besparingar mellanutan
7,5-8 mdkr i 1993 års priser. Motsvarande siffror vid det mellersta alternati-

7,5-8,5 8,5-11,5 mdkr. Vid det negativaär samhällsekonomis-vet mestresp.
ka alternativet uppskattas socialbidragskostnaderna besparingar liggautan
mellan 8-10,5 mdkr och vid besparingsalternativ mellan 10-14,5 mdkr.ett
Som jämförelse kan socialbidragskostnaderna årnämnas 1993 uppgickatt
till 8,8 mdkr. I kapitlet framhålls det finns betydande osäkerhet i deatt en
beräknade kostnaderna för socialbidrag.

7.2 Budgetrådgivning och skuldsanering
7.2.1 Budgetrådgivning

Konsumentverket har i Konsumtion i förändring, Rapport 1988/rapporten
89:2, redovisat hushållens skuldsättning ökade under hela 1970-talet föratt

under de första åren 1980-talet. Hushållens skulder återatt stagnera stegav
från åroch med 1984. Mellan åren 1985 och 1989 har hushållens upplåning

fördubblats. Några orsakerna tillnästan denna ökning avregleringenärav av
kreditmarknaden och därmed ökade möjligheter få krediter beviljade, deatt
slopade begränsningsreglerna för kontokort kreditinstitutens mark-samt
nadsföring. Under denna period har växande antal hushåll fått be-ett
talningsproblem.

I Hushåll i ekonomisk kris Om skuldsättningen inom social-rapporten -
tjänsten och hos kronofogden, 1989/90:1,Rapport redovisar Konsumentver-
ket uppgifter skuldsättningen hos de hushåll sig till socialbyrånväntom som
för söka socialbidrag skuldsättningen hos de gäldenäreratt samt som var
aktuella hos kronofogden.

Enligt hade drygt hälften de hushåll sökt socialbidragrapporten av som
Åttaskulder de klarat hushåll tiostörre sökt socialbidragän hadeav. av som

skulder olika slag. Vanligast skulder bland i åldern 20-30 år,av var personer
medan beloppen oftast högst bland dem i åldern 40-45 år. Detvar var
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beloppensamtidigtflerpersonshushåll,skulder blandvanligare med som
ochstäderi mindrenågot oftareSkulder förekommerhögre.ofta sam-var

konsumtionsskuldermedhushållenBlandi de storstäderna.hällen än vartre
amorteringen.delnågonmöjlighet klarahadefjärdedet bara att avsomvar

år 1990i slutetgenomföraKonsumentverket lätundersökningEn avsom
Lånesum-lån.många harochkrediterhushåll harsju tio storavisar attatt av

Niohushåll.250 000 kronorgenomsnitt på drygt procentiligger avperman
ochbetalaproblemde har räntoruppgivitlån harhushållen med attatt

kraftigtökatkonkurser harAntaletförfallodagen.sistaamorteringar före
också privatpersoner.gäller föroch detta

1994:14 redovisasSOUbetänkandekommitténsKonsumentpolitiskaI
omfattning ochrådgivningenshushållsekonomiskadenuppgifterdel omen

utsträckning dessavilkenoklart idockDetorganisation i kommunerna. är
skuldrådgivningbudget- ocholika formerinkluderaruppgifter även somav

verksamhet.socialtjänstensfördirekt inom ramenges mer
konsumentverksam-286landets kommunerår 1993 bedrev 237Under av

i 29verksamheten,ansvarig förkommunstyrelsen122 kommunerhet. I var
kommu-och i 25socialnämndenunderverksamhetensorteradekommuner

fritidsnämnden.ochunder kultur-ner
huvuduppgift för denenskilda konsumenteroch stöd till ärRådgivning en

År konsu-75användes1992konsumentverksamheten. procentlokala avca
konsumenter.enskildastöd tillhjälp ochtilltidmentvägledarnas att ge

råd-hushållsekonomisktilltid användesvägledarnasCirka 28 procent av
ellerskuldsaneringmedhjälpbudgetrådgivning,i formgivning: t.ex. av

hushålls-fickAntalet konsumenterfrågor.ekonomiskaråd iallmänna som
kan kon-till 32 000. Detberäknatsåret harrådgivning underekonomisk

hushållsekonomiska råd-denkraftig ökningdet skettattstateras aven
fickkonsumenteruppgick antaletårsedan år 1985. Dettagivningen som

enskilda konsu-antalettotala000. Detrådgivning till 9hushållsekonomisk
år.båda dessanivålåg på ungefärfick stödmenter sammasom

främst Kon-gjortsrådgivningen harekonomiskadenUtvärderingar avav
be-rådgivningenekonomiskadenvisarResultatensumentverket. att ger

berörda Ikommuner.hushåll ochenskildabådetydande vinster för en av
samhällsekonomiska effekternadesammanfattasundersökningarna av

följande punkter:ibudgetrådgivningkommunernas

regel arbets-iliksomförbättras,situationekonomiskahjälpsökandesde-
familjesituationförmåga och

sjukvårdenochpsyk-socialtjänstenavlastaskostnader samt-
Kronofogdemyndigheteninte tillärenden går-

gått tillärendetfordringarsina änfår tillbakabankerna ommer av-
Kronofogdemyndigheten

skuldrådgivning iochbudget-rådallmännaår 1993Socialstyrelsen utgav om
revide-råd1993:1. allmännaråd Dessa ärSoS Allmännasocialt arbete en
arbetei socialtrådgivninghushållsekonomiskrådring de allmänna omav

år 1984.utgavssom
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I de allmänna råden betonas värdet kommunerna kan erbjudaattav
denna hjälp och stöd till kommuninvânarna. Budget-typ och skuldråd-av
givning enligt de allmänna rådenär service många har behovstorten som av
och visat sig lönsam för kommunen. Budgetrådgivning och skuldsane-som
ring form bistånd bör enligt de allmänna råden kunna erbjudassom en av
den behöver det, behovet inte kan tillgodoses på Dennasätt.annatsom om
biståndsform hjälp till självhjälp.är Kunskaper föratt kunnaattse som en
påverka sin situation ökar människors möjligheter leva självständigtatt ett
liv.

7.2.2 Skuldsaneringslagen

Under flera år har på olika ställen i landet bedrivits verksamheter med
skuldsanering. I maj 1994 beslutade riksdagen införandet skuldsa-om av en
neringslag. Lagen trädde i kraft den 1 juli 1994.

Med skuldsanering enligt lagen fysisk helt eller delvisattavses en person
befrias från betalningsansvaret för sina skulder.

Modellen för hur skuldsaneringen skall ske innehåller I förstatre steg. ett
skall kraftigt skuldsatt gäldenär själv försöka uppnåsteg uppgörelseen en

med samtliga sina borgenärer. I detta sammanhang skall gäldenären kunna
få råd och anvisningar kommunen. Om detta första inte fram-ärstegav
gångsrikt skall gäldenären andra hos Kronofogdemyndig-ett stegsom- -
heten kunna ansöka frivillig skuldsanering. Med sådan frivillig skuldsa-om
nering gäldenären tillsammans med Kronofogdemyndighetenattavses upp-

förslag till skuldsaneringrättar godtas samtliga borgenärer.ett Omsom av
någon borgenär sig sådant förslagmotsätter skall Kronofogdemyndig-ett
heten överlämna ärendet till tingsrätten i tredje skall kunnaett stegsom
besluta tvingande skuldsanering.om

En skuldsanering enligt lagen skall regelmässigt förenad medvara en
betalningsplan för gäldenären, hans betalningsförmåga inte så dåligärom

han helt saknar betalningsförmåga. sådanEn betalningsplanatt skall inne-
bära gäldenären under period regel fem åratt skall leva påen av som
existensminimum och hans betalningsförmåga därutöver skall kommaatt
borgenärerna till godo.

För kunna bli föremål för skuldsanering krävs bl.a.att gäldenärenatt är
insolvent och så skuldsatt han inte inom överskådlig tid kan betala sinaatt
skulder. Det skall också vid allmän bedömning framstå skäligt atten som
gäldenären beviljas skuldsanering. Vid denna skälighetsbedömning skall
särskilt beaktas skuldernas ålder, omständigheterna vid deras tillkomst, de
ansträngningar gäldenären har gjort för fullfölja sina förpliktelser ochatt att
själv nå uppgörelse med borgenärerna hur gäldenären har med-samten
verkat under handläggningen skuldsaneringsärendet.av

I propositionen till prop.lagen 1993/941123 uppskattas antalet ärenden
till Kronofogdemyndigheterna uppgå till 12 000 år. dessaAv ärendenper
beräknas 8 000 efter initial prövning.avgöras Antalet ärenden årligenen
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uppgåsåledesskulleenligt lagenskuldsaneringföremål förbliskulle ensom
000.till 4ca

åtgärderSysselsättningsskapande7.3

Inledning7.3.1

avgörandeområdenvissainomochArbetsmarknadspolitiken har storen
mål. Ex-till sinalevamöjlighetersocialtjänstens attbetydelse för upp

direktpåverkasrehabiliteringtillmöjligheternaochsocialbidragenempelvis
ocharbetemänniskorerbjudaklararsamhället i attvälhur stort avav

försörjning.
medkommittéparlamentarisktillsattår 1993i slutetRegeringen har enav

inriktningomfattning,roll,arbetsmarknadspolitikensuppdrag överatt se
slutförtdirektivenenligtskallUtredningsuppdragetavgränsning.och vara

skall lämnasdelbetänkande senastochår 1995utgångenföre ettav
1994-12-31.

föreslå deskallkommitténframhålls bl.a.kommitténdirektiven för attI
kan föran-förslagenstrukturArbetsmarknadsverketsförändringar somav

ochkommunernaberörsdirektivenbeskrivs ihuvudfrågordeleda. Av som
börarbetsmarknadspolitikenhurfrågornasärskilt av-socialtjänsten omav

arbetsmarknads-och hurpolitikområdenmed andrasamspelaochgränsas
arbetsmarknaden.påutslagningmotverkakanpolitiken gruppersvagaav

med behov sär-tillstödetfrånutgåskall bl.a.Kommittén att avpersoner
iåtgärdernaarbetsmarknadspolitiskadestärkas,skallskilda insatser att

denupprätthållas ocharbetslinjen skall attselektiva,skallhuvudsak attvara
arbetsmarknadspolitiskadedisponeraskallarbetsförmedlingenoffentliga

medlen.

åtgärderArbetsmarknadspolitiska7.3.2

härföljersammanhangsittikommunala insatsernade eninFör sättaatt
åtgärderna. Ton-arbetsmarknadspolitiskaviktigastedebeskrivningkort av

på arbets-ställningmedförinsatsernapåvikten ligger svagengrupperna
marknaden.

byggtsåtgärdernaarbetsmarknadspolitiskadeåren hardeUnder senaste
har1991/92budgetåretSedanvarierade.ochflexiblablivitochut mer

eftersinadisponerafrihetgivitslänsarbetsnämnderna attstörre resurser
till-hursjälva bestämmakanNämndernatidigare.förhållandenlokala än

arbetsmarknadsutbildning,mellanfördelasskallmedel ung-delade t.ex.
medelderekryteringsstöd. Däremot ärochberedskapsarbetendomspraktik,

arbets-arbetsbiträde,lönebidrag,arbetshandikappadetill t.ex.avsattssom -
ändamål.dessaföröronmärktaSamhallpåplatserhjälpmedel och -

insatsernaarbetsmarknadspolitiska är:generellaDe mer

rekryteringsstöd-



INSATSER 203SOU 1994:139 FOR FÖRSÖRJNINGSPROBLEMPERSONERMED

utbildningsvikariat—
generellt GASanställningsstöd—
arbetslivsutveckling ALU-
ungdomspraktik—
beredskapsarbete Bea—
arbetsmarknadsutbildning Amu—

Arbetsmarknadsverket erbjuder också företag och försäkringskassor kö-att
arbetslivstjänster. intäktsfinansieradDet del verket,är i likhetpa en av som

med arbetsförmedlingarna och arbetsmarknadsinstituten undersorterar
länsarbetsnämnderna. Arbetslivstjänsterna består bl.a. personalanalys,av
vägledning, arbetspsykologisk utredning, arbetsprövning, funktionsbedöm-
ning, arbetsanpassning hjälpmedel,och krisbearbetning och stödsamtal samt
seminarier med information arbetsmarknad och utbildning.om

Särskilda insatser för arbetshandikappade

Arbetsmarknadsverket tilldelas tidigare särskilda medel förnämntssom
arbetshandikappade. Inom verket definieras arbetshandikappade som per-

på grund funktionsnedsättningar i behov särskildaärsoner som av av
väglednings- och rehabiliteringsinsatser eller inte kan placeras utan attsom
de arbetsmarknadspolitiska åtgärder förbehållna sökande medärsom ar-
betshandikapp vidtas. Om funktionsnedsättningen inte påverkar arbetsut-
budet och inte heller i övrigt betydelse i förhållande till aktuellaär av
arbetsuppgifter räknas den sökande inte arbetshandikappad.som

Vid utgången november 1993 sammanlagt 871 392 kvar-av var personer
stående vid arbetsförmedlingen. Av dessa 76 389 eller 8,8 arbets-procentvar
handikappade. De de rörelsehindrade,största de medärtre grupperna
övriga somatiska handikapp och de socialmedicinskt handikappade. Till den

hör bl.a. missbrukare läkemedel, narkotika och alkohol.senare gruppen av
Enligt uppgifter från arbetsförmedlingarna de psykiskt sjuka och deär

socialmedicinskt arbetshandikappade särskilt svåra placera i praktik elleratt
arbete på marknaden. Det sannolikt ocksåöppna deär grupperna som
drabbas för tidig förtidspensionering eller s.k. rundgång mellan olikamest av
instanser.

Arbetsmarknadsinstituten Ami
Arbetsmarknadsinstituten liksom arbetsförmedlingarna och de in-sorterar
täktsfinansierade arbetslivstjänsterna under länsarbetsnämnderna. Ami ut-

del arbetsmarknadspolitikens satsningar pågör meden av grupper svag
ställning på arbetsmarknaden. I de flesta länen går alla remisser till Ami

arbetsförmedlingarna.genom
En del sökande behöver endast konsultinsatser från Ami. Andra skrivs in

för längre insatser och uppbär utbildningsbidrag. Inskrivningstiden iär
allmänhet högst 6 månader. För speciella handikappgrupper kan den ut-
sträckas till 12 månader. Under år har Ami 20 000-25 000ett personer
inskrivna.
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vägledning. In-fördjupadochrehabiliteringyrkesinriktadAmi erbjuder
information, arbets-eller ienskiltvägledning,nehållet kan t.ex. grupp,vara

arbetspsykologisk utred-träning,arbetsorientering ochpraktiskprövning,
arbetsplatsanpassning.funktionsbedömning ochning, stöd,

be-verksamhetför densamlande begreppetdetArbetsprövning är som
hela arbets-pågenomföraskanAmi.utanför Denarbetsplatserdrivs på
underlag försäkrarearbetssökandedesyftar tillmarknaden och ettatt ge

arbetsrehabilite-led itillutbildningyrke eller ettval arbete, attsamt varaav
ringen.

vadstödbehöver änhandikapp ettgrundpåFör meravsompersoner
cirkalandetshälftenvidsärskildafinns detAmi kanvanligt avresurserge
hör-synskadade,förfinnsSådanaarbetsmarknadsinstitut.hundra resurser

psykiskt ochintellektuellt,förrörelsehindradeselskadade och döva, samt
Ami-S.handikappadesocialmedicinskt

lönebidragFlexibelt
sysselsättningsskapandeviktigastevolymmässigtlönebidrag denFlexibelt är

be-inte1991/92 finnsbudgetåretFrånarbetshandikappade.föråtgärden
enskiltvarjeiträffarförmedlingentidigarebidragsnivåerstämda utansom

får intestorlek. Detlönebidragetsmed företagetöverenskommelsefall om
Avgörande be-månad. ärkronoröverstiga 13 700skälsärskildautan per

underfår lämnasLönebidragetarbetsförmåga.sökandesdömningen enav
med löne-Anställningregelbundet.skallår ochtid högst fyra omprövasav
i syfteenskilt fallvarjehandlingsplan i attsärskildföregåsbidrag av en

rollfördelning ochklargöra ansvar.

Samhall AB
förarbetshandikappadetillanvändashandskall i förstaSamhalls resurser

verksamhetensyfteviktigtfinns. ärmöjligheter Ettandra attvilka inga
reguljärapå denarbetearbetshandikappade förförbereda deockså skall

arbetsmarknadenreguljäratill denövergångarförMåletarbetsmarknaden.
cirka 600Samhall harminst 3till1993/94budgetåret procent.har för satts

arbetsställen i 245 kommuner.

hjälpmedelochArbetsbiträde
hjälpmedel förarbetsbiträde ochtillbevilja bidragkanArbetsförmedlingen

arbetshandikappade.

OSAarbetsgivarehos offentligSkyddat arbete
skyddatanordnararbetsgivareoffentligatilllämnasStatsbidrag kan som

handikapp.socialmedicinskaarbetslösa medförarbete
Anställningenlönekostnaden. är75med högstBidrag lämnas procent av

anställningsskyddberedskapsarbeten. Lagentidsbegränsadinte omsom
arbetstagarenupphörasåledesanställning kandock inte. Engäller om

lämpligt arbete.utbildning ellererbjudsarbetsförmedlingen annatgenom
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7.3.3 Ansvarsfördelningen för rehabilitering långtidssjukaav

De viktigaste rehabiliteringsaktörerna arbetsgivarna, försäkringskassornaär
och Arbetsmarknadsverket. Socialtjänstens roll inskränker sig till ingripaatt

ingen rehabiliteringsaktör finns.när annan
Sedan 1992-01 -01 gäller regler för arbetslivsinriktad rehabilitering inya

lagen allmän försäkring och arbetsmiljölagen. Genom ändringen iom ar-
betsmiljölagen har arbetsgivaren fått utvidgat för initiera ochett attansvar
finansiera rehabiliteringsåtgärder för sina anställda. Försäkringskassan har
samtidigt givits samordningsansvar för rehabiliteringen alla inskrivna iav
försäkringskassan. För de saknar anställning skall kassan till attsom se
behov rehabilitering utreds. Rehabiliteringsåtgärderna för dennaav grupp
bekostas dock Arbetsmarknadsverket.av

Ett problem i sammanhanget försäkringskassan inte känner tillär att
rehabiliteringsbehoven för de inte berättigade till någon sjukersätt-ärsom

s.k.ning 0-klassade, eftersom intede anmäler sjukdom till kassorna. For-
mellt har dock försäkringskassorna samordningsansvar för dessa.även

Arbetsgivarna och försäkringskassorna kan köpa de tidigare nämnda in-
täktsfinansierade arbetslivstjänsterna arbetsmarknadsverket. För bud-av
getåret 1992/93 kunde kassorna disponera 700 mkr för rehabiliteringsåt-
gärder, 520 mkr förbrukats. Försäkringskassorna träffar också avtalvarav
med länsarbetsnämnderna vissa för arbetslösa lång-avsättsattom resurser
tidssjuka.

Dagmar-överenskommelserna

Landstingsförbundet och Socialdepartementet har träffat överenskommel-
särskild ersättning lämnas för rehabiliterings- och behandlings-attser om en

insatser inom hälso- och sjukvården. En förutsättning för ersättningenatt
utbetalas respektive sjukvårdshuvudmanär träffar överenskommelseatt
med försäkringskassan inom sitt område hur medlen bäst kan användasom
för människor snabbare skall kunna komma tillbaka till arbetslivet elleratt
till aktivt liv i övrigt. årFör 1993 den sammanlagda särskildaett ersätt-var
ningen för hela landet 510 mkr.

7.3.4 Exempel på kommunala arbetsmarknadsinsatser

De exempel beskrivs i detta avsnitt sinhar tonvikt på insatser för attsom
erbjuda sysselsättning åt inteDe valda förärutsatta attgrupper. vara
representativa för de kommunala insatserna i allmänhet, för de visarutan att
på olika försöka mildra arbetslöshetsproblemsätt och finansieraatt att
åtgärder och försörjning. Kommunernas insatser för stimulera före-att
tagsamheten i syfte öka sysselsättningen har inte berörts här, eftersomatt
den uppgiften inte åvilar socialtjänsten.
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arbetsmarknadsenheterKommunala

sysselsätt-förenheterinrättar kommungemensammaAllt fler kommuner
arbetsmarknads-arbetscentrum,olikaharningsfrågor. Enheterna somnamn

begreppetanvänds härfortsättningenarbetsmarknadsenhet Iavdelning, etc.
direkt under kommuns-enhetenOftaför alla.arbetsmarknadsenhet sorterar

social-nämnd ellerpersonalpolitisknäringslivsnämnd,undertyrelsen eller
ställning ivill stärka kommunenskommunernanämnd. Tendensen är att

organisatio-ihögtdennaläggasysselsättningsfrågor typatt resursavgenom
införtsbeställar-/utförarorganisationfallcentraliserat. I deiblandochnen

intäktsfinansierade.tjänsterarbetsmarknadsenhetenskan vara
begrän-i vissa kommunersysselsättningsfrâgor hariSocialtjänstens roll

mindreellertill enskildariktatmotivationsarbeteochtill stöd- grupper.sats
arbets-kunskapertillräckligasaknasocialtjänstenSkälen är att omanses

socialbidragsberoende.ifastnaenskilde riskeraroch denmarknaden attatt
raddriverochbetydligtsocialtjänstenhåll störrePå andra har ett enansvar

sysselsättningsskapande åtgärder.olika
berederallmänhetvarierar. IuppgifterArbetsmarknadsenheternas en-

budgetan-och harsysselsättningsanslag ävenfrågor kommunensheten om
försäkrings-länsarbetsnämnd,medFörhandlingaranslag.för dettasvaret

finnsplanet. Detövergripandepå detuppgiftföretagkassa och är en annan
individuellaiutredningararbetsmarknadsenheterpå görexempeläven som

statskom-beredskapsarbetensåsomsysselsättningförmedlarärenden och
ungdomspraktik-arbete,kommunala, offentligt skyddateller heltmunala

a-kassa, KASbidragmed fortsattarbetsuppgifteri vissa fallplatser och
fall oftabestår i dessasocialbidrag. Personaleneller sompersonerav

socialtjänsten.inomellerarbetsförmedlingenvidtidigare arbetat

beredskapsarbetenKommunala

i mångaerbjuderochberedskapsarbetenanordnarflesta kommunernaDe
hämtade frånexempelFöljandearbetsuppgifter. ärvarierademycketfall

caféverk-personalrestaurang,lunchservering,medelstora kommuner:fyra
lagerarbe-textilverkstad,tvätteri, väveri,bagarstuga,mini-livskiosk,samhet,

snickeri,måleri,möbler,reparationuthyrning cyklar,reparation ochte, avav
bokbinderi, träd-batterier ochinsamlingbiltvätt,skomakeri, returpapper,av

till-stallverksamhet,tryckeri,naturvårdsinsatser,ochgårdsarbete, skogs-
oftatjänstgörarbetsledarelegoarbeten. Somcontainrarverkning samtav

förvaltningar. Dettekniskaarbetat i kommunenstidigarepersonal som
arbetsledare.lönebidragsanställdaocksåförekommer

fåarbetslöshetskassa harutförsäkrad från rättbli attriskerarDen attsom
arbets-det. Närskälsärskildainte finnsdetberedskapsarbete motom
finans-svårigheterfåttdärförlänsarbetsnämnderna attlösheten har ökat har

delEnantal platser.tillräckligtfå framochberedskapsarbeteniera att
statsbidrag vadprocentuelltlägre änerbjudandedå fåttkommuner har om

kommunberedskapsarbeten. I%vanligen 60 tillutgåtttidigare ensom
socialtjänstenerbjudande50statsbidrag attgodtogs procent motett omom
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skulle få inflytande placeringarna. En kommun komöver överensannan
med länsarbetsnämnden 150 beredskapsarbetsplatser med statsbidrag påom
30 förekommer ocksåskäl. Det kommunen avvisarprocent attav samma
sådana erbjudanden från länsarbetsnämnden med motivering dåatt man
kan brytpunkten för beredskapsarbeten inte längre siglönar förnärpassera
kommunen. kommunerna då istället vill påDet kommunalaärsatsasom

Hallstahammarmodellenarbetsuppgifter med fortsatt socialbidrag eller
fortsatt a-kassa/KAS.kommunala ALU-projekt

En del kommuner dock helt kommunalt finansieradeävenattmenar
beredskapsarbeten kan löna sig på lite sikt.längre Den enskilde bryter en
påtvingad passivisering fåroch beredskap för arbete påstörre att ta ett

fårmarknaden. Samtidigt han tillträde till socialförsäkringens för-öppna
måner, dvs. sjukpenning och a-kassa/KAS vilket leder till normaliseringen-
för den enskilde ekonomisk avlastning på siktoch för kommunen.en

Samarbete med arbetsmarknadsinstituten

Huvuduppgiften för Ami för och bedriva rehabilitering förär att ansvara
arbetshandikappade. finns i varje tidigareDe län och är, nämnts,som
organisatoriskt sidoordnade arbetsförmedlingarna och underordnade läns-
arbetsnämnderna.

Det i normalfallet arbetsförmedlingen remitterar sökande till Ami.är som
undantag Göteborgs och AmiEtt Bohus län där direktremis-utgör tar emot
från bl.a. socialtjänsten, psykiatrin och andra delar hälso- och sjukvår-ser av

den.
Människor med arbetshinder bor långt från Ami-instituten har iblandsom

svårt få del dess långa avståndet bliDet kan svåröverstig-att av resurser. en
lig tröskel för med dåligt självförtroende och motivation.personer svag
Gnesta kommun har i samarbete Amimed Af och verksamhet förstartat en

behöver Ami-insatser. Kommunen skaffar arbetsuppgifterpersoner som
start 1992inom föreningslivet till projekt våren omfattar tiotalett ettsom

platser. Dessa platser utnyttjas i fyramånadersperioder. Under denna tid är
den arbetslöse inskriven i Ami och har enskild yrkesvägledning från en

från Ami, regelbundet projektet.besöker I vissa fall anvisar Amiperson som
andra praktikplatser lämpliga med hänsyn till den arbetslöses förut-ärsom
sättningar och intressen. Den enskilde uppbär utbildningsbidrag under in-
skrivningstiden. bidrag finansierades tidigare helt med statligaDetta medel.
Från 1993-07-01 finansieras halva utbildningsbidraget kommunen ochav
halva staten.av

Enligt uppgift har de långvarigt socialbidragsberoende uppskattat fåatt
utbildningsbidrag istället för socialbidrag. Detta gäller i de fall bidragetäven

otillräckligt måsteoch kompletteras med socialbidrag. Socialtjänsten har iår
dessa fall ändrat utbetalningsrutinerna för Socialbidraget så de skall liknaatt
de lönerutiner gäller på orten.som
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Projekt för utsatta grupper
arbetsmarknadspoliti-övergripande mål förfleraRiksdagen har ettsom av

prioriteras. Deskalllångtidsarbetslösa ochken utsattaatt gruppergrupper
arbetshandikappa-och invandrareflyktingarungdomar, samtnämns ärsom

10.X/A,Statsliggaren 1993/94de s.

Flyktingar/invandrare

cirka 75år år 1977befolkningen 16-64iAndelen sysselsatta procentvar
Sedanutomnordiska medborgarna.invånare för desåväl samtligaför som

såledeshalvåret 1993Förstasituationen försämrats.dess har dock an-var
motsvarandemedanmedborgare 40utomnordiskadelen sysselsatta procent
Denlåg under 75för svenska medborgaresiffra procent.strax genom-

utomnordiska med-arbetsförmedlingen förvidinskrivningstidensnittliga
1993.halvåretdagar förstaår 1990 till 448från 230 dagarborgare ökade

intei många fallår. har25 Deför invandrareSpeciellt svårt läget överär
frånmedeller KAS. I och översig för a-kassakvalificerat styrtsatt resurser

och be-arbetsmarknadsutbildningåtgärdernakostnadskrävandede mer
få delsvårareinvandrarnahar deredskapsarbeten till ALU att avvuxna

möjligheterArbetsförmedlingarnasåtgärder.arbetsmarknadspolitiska att
med andraåtgärder harandel imedborgarnasutomnordiskahålla deuppe

ord minskat.
prövningpåförläggning ilång tid påtillbringar väntanMånga flyktingar

ochuppehålls-de fåri landet. Innansin första tidasylfrågan underav
passivitettid ovisshet,långsåledes ha upplevtarbetstillstånd kan de aven

därförföljd.också bli Detyrkeskunskaper kan ärFörlustoch väntan. enav
drabbasbeviljatstillståndenskilde inte efterdenbetydelse attattstor avav

bedrivs ide projektMångaväntetider och osäkerhet.långa somavnya
få nedockså pågårflyktingar/invandraregälleroch attkommunerna utsom

utbildning, arbetsväg-svenskundervisning,gällerväntetider detnär annan
handläggnings-nedvill kortayrkesorientering Vidareledning, manm.m.

åtgärder.mellan olikakoordinationfå bättretiderna och en
svenskundervisningtimmar15Angered i Göteborg fannI att perman

Avsakna-invandrare.lågutbildadeåtgärd förhelt otillräckligvecka envar
svårtde hadeundersysselsättning gjordekontakter ochden svenska attav

SYO-konsu-beståendespråket. En arbetsgrupptillägna sig svenskaatt av
bildadesarbetsvägledarevuxengymnasietfrånoch lärarelent, kurator samt

arbete.halvtidhalvtid skola ochutbildning:invandrare varvadför beredaatt
i perioderdrygt 80 eleverjuni 1993 deltogjanuari 1991Under perioden -
deltagareintresseradeanmäldeSYO-konsulenterår. ochLärareettom

detestadesEfter anmälanpå grundvux.studeradebland lågutbildade som
samtal med tolk.i enskiltsökande och informerades

övning istudier,motivationen förökaprojektetSyftet med att gevar
med-med svenskarkontaktarbetslivserfarenhet ochsvenska, samt gege

förförberedelsesjälvförtroende. bättreEnsamhället och ökatvetenhet om
också.eftersträvadesekonomiskt oberoendearbete och
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Eleverna studerade svenska, matematik och samhällskunskap. Aktuella
arbetsuppgifter barnomsorg, köksarbete, städning, Vaktmästeri, tvätteri,var
sömnad, butiksarbete, vård äldre och sjuka En handledare utsågs påav m.m.
varje arbetsplats och fick också besökeleven läraren under arbetstid.av

Till början erhöll eleverna lön beredskapsarbetare på halvtid ochen som
timersättning under studietiden. På grund brist på medel ändrades villko-av

hösten 1992 och eleverna fick istället skrivas in på Ami med utbildnings-ren
bidrag. Från enskildesden synpunkt det försämring, bl.a. för attvar en
utbildningsbidraget inte grundar till a-kassa.rätt

Såväl projektets personal eleverna ansåg de gått igenomattsom som
klarade språketkursen svenska betydligt bättre. Skillnaden mellan pro-

jektets elever och kontrollgrupp låg framför allt i hörförståelsen, dären
projektets elever klart bättre. Härtill kom ökad studiemotivation och ivar
vissa fall tillfredsställelsen kunna klara sig själv ekonomiskt.attav

Allt fler kommuner försöker erbjuda varvad svenskundervisning och ar-
Örebrobete/praktik. kommun ingår praktikI varvad och svenskundervis-

ning obligatorisk del flyktingmottagandet. flyktingar i sittDesom en av som
hemland genomgått utbildning till nivå minstmotsvarande klass 7 ien
grundskolan genomgår SFI-undervisning på högre nivå andra flykting-änen

får efter relativt tidsDe kort svenskundervisning heldagssysselsättningar. en
består oavlönadsvenskundervisning på halvtid och praktik påsom av

halvtid. kommunal arbetskonsulent besöker påEn dem skolan och demger
möjligheter välja mellan olika praktikplatser. Deltagandet iatt typer av
praktiken obligatoriskt. Syftet såde tidigt möjligt ska fåär är att som
kunskaper svensk arbetsmarknad och de snabbare skall lära sigattom
svenska. Vidare det fråga normalisering, eftersomärattmenar man om en

förväntas ha sysselsättning på heltid inte särskilda skälvuxna personer om
Örebrotalar det. planerar införa introduktionsersättningIemot attman

istället för socialbidrag ytterligareför markera normaliseringsprincipen.att
cirka invånareI Botkyrka, med 30 med utländsk bakgrund,procent

anordnades projekt med syfte förkorta tiden tills den arbetslöseett att
erhåller arbete, minska bidragsberoende och stärka den enskildes ställ-att
ning på arbetsmarknaden. Projektet pågick 1991-10-01 1992-10-01 och-
lades tidigare beräknats omorganisation i kommunen.än störrener p.g.a. en

handläggare10 från arbetsförmedlingen, Ami, försäkringskassan, invandrar-
kontoret och socialtjänsten arbetade under itak projektet. De togsamma

665 Insatserna bestod kartläggningssamtal, jobbsökar-emot personer. av
undervisning i svenska, planering studier, Ami-praktik, varvadgrupp, av

praktik/språkundervisning och anvisning påarbete marknadenöppnaav
9 %eller i beredskapsarbete. 61 fick arbete eller bered-egetpersoner

skapsarbete under projekttiden, 271 fortsatt arbetslösa och 333personer var
kvar i pågående åtgärd. gått igenomDe Ami-praktik hade de störstavar som

möjligheterna få arbete.att
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socialmedicinska handikapppsykiatriska och/ellermedPersoner

rehabiliteringsamverkansprojekt förharTrollhättans kommunI ett av
mellanhandikapp bildatspsykiatriska eller socialmedicinskamedpersoner

Af/Ami och försäkringskassan.socialtjänsten, psykiatrin,
Dagmar-medel,augusti finansierasProjektet startade i 1993 och genom

samråd med försäkringskassornalandstinget efterdvs. medel avsättersom
ha 22 platseråtgärder ohälsotalet. Man beräknarför i syfte sänka attatt som

både från psykiatrin och6-månadersperioder. Remittering skerutnyttjas i
sjukpenning, sjukbi-sin försörjningsocialtjänsten. Deltagarna har genom

antal veck-tillämpar tak försocialbidrag. Länsarbetsnämndendrag eller ett
utbildningsbidragmed per person.or

träffpunkt, studie-projektet erbjuda bl.a. socialEnligt planerna skall
verkstadsmekanis-enklarecaféverksamhet, legoarbeten,cirklar, lunch- och

sjukhem.bedrivs i f.d. Isnickeriarbeten. Verksamhetenka uppgifter och ett
kooperativpsykiatriska mottagningen ochhus finns den öppna ensamma

lämp-bedömtsdagverksamhet. Personalen består 3-4 sompersoner somav
tidigarevilken huvudman derehabiliteringsarbete oberoende hosliga för av

psykiatrinAf/Ami, ochmed förarbetat. ledningsgruppEn representanter
ställningstagandendag försocialtjänsten sammanträder fjortonde omvar

verksamheten.planering för uppföljningremisser och och av
varitAmi-institutet harpsykiatriska öppenvården,Huvudman denär men

projektet.mycket aktivt vid tillkomsten av

Ungdomar

till arbetslösasjälvfallet ungdomspraktikplatserAlla kommuner erbjuder
ungdomarotillräcklig såväl förungdomar. många fall denna åtgärd dockI är

i riskzonen för andra.som
projekt iområde kanexempel på insatser inom dettaSom nämnas ett

aktivstudiemöjligheter ochSkellefteå erbjuder meningsfullt arbete,som
år, 5-8 bedömts hacirka ungdomar 15-25fritidsverksamhet för 20 varav

särskilda Projektet drivs i särskilda lokalerbehov. rustats ung-som upp av
stallverksamhet, bageri,Bilvård, caféverksamhet,domarna själva. extern

förekommandestudiecirklar olikapotatisskalning, och ärmattransporter
på praktikplatssysselsättningsbehov i avvaktanaktiviteter. vill fyllaMan ett

medregelbundna kontakterutbildning, fostra ungdomarnaeller genom
utbildning och arbete.dagligt med kamrateroch umgänge samt gevuxna

i projektet och fårlönebidragsanställd, arbetarTvå arbetsledare, varav en
och familje-avdelningen för individ-handledning socialsekreterare vidav

omsorg.
tonviktmindreprojekt i Göteborgsförorten Angered -läggsI ett annat -

arbetsvägledning, enskiltpå kvalificeradpå gemenskap och fostran och mer
år, dels i socialti vänder sig till ungdomar 18-24eller Man utsattagrupp.

erbjuds bl.a.till vanliga ungdomar.situationer och dels De grupp-senare
leda fram till konkret ochvägledning i form 3-veckorskurs skall enav en som

in skall aktuellarealistisk handlingsplan för och skrivsDe varavar en. som
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socialtjänsten. beräknar ha cirka 140 ungdomarhos Af/Ami och i Man att
cirka 6 veckor innan den fårinskrivna samtidigt. normalfallet detI tar unge

fortfarande inskrivna ipraktikplats. Ungdomspraktikanterna dockären
projektet.

socialsekreterare, arbetsvägledare, arbets-projektet arbetarI tre en en
konsulent psykolog.och en

med cirka 75 de inskrivna kommerProjektet räknar attatt procent av
arbetsmarknads- eller utbildning och 10i praktik, cirka 15 iut procent annan

i på marknaden.arbete öppnaprocent
Örebro arbetsmarknadsenhet huvudman förkommun kommunensI är ett

olika kommundelarna för 10 000 krungdomsprojekt säljer platser till deoch
16-19 åromfattar 15 platser för ungdomar medmånad. Verksamhetenper

Personalen består 10svårigheter klara skola och arbete.att av personer som
socialsekreterare eller instruktörer.är

såmed i någon form. Målet deUngdomarna anställs lön är att snart som
övergå utbildning. Bygg-möjligt skall stå på ben och till arbete elleregna

bakning städningodling, matlagning, ochnads- och reparationsarbeten samt
Två för jourboende finns för akuta behov.några aktiviteterna. platserär av

Fritidsverksamhet anord-Vidare tillgång till lantställe.har ungdomarna ett
fem kvällar i veckan.nas

ocksåinom ungdomsgruppenSocialsekreterare och personal engagerar
tillsammans medfamiljerna kontinuerlig kontakt med dessaoch har ung-

behandling och arbetsträningfråga kombinationdomarna. Det är om en av
grad på ungdomarnas och familjernasoch bygger i hög egna resurser.man

ungdomar, 21 övergickUnder 1992 hade kontakt med 24gruppen varav
utbildning.till arbete och

Kvinnor

uppmärksammades i stadsdelen Angered ilågutbildade kvinnorGruppen
många hade blivit anvisade plats på grundvux,Göteborg. fannMan att men

tid. syfte stärka kvinnornas självkänsla ochavbrutit studierna efter kort I att
projekt i samarbete mellanbereda för fortsatta studier startadesvägen ett

arbetsförmedlingen. Målgruppenvuxengymnasiet, socialtjänsten och var
år.kvinnor i åldern 25-40

ianordnades med undervisning 4 dagar veckanprovkurs 10 veckorEn om
samhällsorientering och ADB. Deni bl.a. matematik, engelska,svenska,

åt keramik.femte dagen ägnades
såväl skolsituatio-socialsekreterare följde eleverna iTvå halvtidsanställda

råd Arbetsvägledning arbetsför-efteråt för och stöd.att gavs avnen som ge
utformade sin pedagogik medmedlingen i slutet kursen. Lärarnaföre och av

hänsyn till behov.gruppens
utbildningsbi-Till början hade elevernaProjektet startade hösten 1989. en

vid årsskiftet 1992/93 ochdock in ekonomiska skäldrag. Detta drogs av
försörjning socialbidrag.kvinnorna fick åter sin genom

period. flesta kunde efteromfattade cirka 13 kvinnor DeKursen per
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kursen övergå till reguljär Några fågrundvux-utbildning avbrott.utan er-
bjöds istället särskilt anordnad utbildning.

förortI anordnades våren 1991, alternativ till institutions-ettsamma som
vård, varierad verksamhet för kvinnor med barn i fören mer yngre en
verksamheten inredd lägenhet. Studier arbete varvades med enskildaoch
samtal ingick också ioch gruppsamtal. Keramik och motion verksamheten.
Efter 6 månader erbjöd Arbetsmarknadsinstitutet pryo-platser 2-8 veck-om

Socialtjänsten, och Ami-institutet samverkade i projektet.Komvuxor.
Verksamheten finns fortfarande intäktsfinansierad, dvs.kvar och är nu

socialtjänsten kan köpa platser för medel skulle föranväntssom annars
institutionsvård.

Missbrukare

missbrukar tidigare narkoti-Personer eller har missbrukat alkohol ellersom
ka tillhör svårplacerade påde arbetsmarknaden. Samtidigt kommermest
socialtjänsten ibland i kontakt med människor under åratal haftsom an-
ställning omfattande missbruk eller narkotika.alkoholtrots ett av

Arbetsförmedlingarna enskilde rehabiliterashävdar ofta den skallatt
innan blir tidshan föremål för åtgärder från förmedlingen. Ibland krävs viss
total nykterhet, 6 eller 12 månader innan förmedlingen sigt.ex. tar an
ärendet.

kommun rehabilitering-I Tyresö sysselsättning delärattmenar enman av
och behandlinghar projekt bygger på kombination istartat etten som en av

vård och arbete/sysselsättning. bidragande orsak till projektetEnöppen att
startades hösten minska kostnaderna för1990 kommunen önskadeattvar
institutionsvård.

enskilde erbjuds socialsekreterareDen fast kontakt med och etten en
beredskapsarbete finansieras helt med kommunala medel. En arbets-som

kommunalmarknadsavdelning tillhandahåller arbetsprövning, arbetsvåg-
ledning och placering i beredskapsarbete, medan socialsekreteraren sköter
behandlingskontakten. första hand placeringen 3 månader, kanI avser men
förlängas till 6 månader eller i undantagsfall år. Deltagarna erhöll tillett en
början 83 beredskapsarbetslönen. Efter två år höjdes dock lönenprocent av
till hel lön.

Syftet rehabilitering till nyktert liv bryta bidragsberoende,är ett samt att
passivitet och utslagning övergång till försörjning.genom en egen

Målgruppen missbrukare narkotika år intealkohol eller 20är överav som
kunnat beredas beståendevanligt beredskapsarbete. En styrgrupp repre-av

från kommunens olika avdelningar för arbete och socialtjänstsentanter
ansvarade för verksamheten riktlinjerna för Vidareoch drog denna.upp
diskuterades projektet med arbetsförmedlingen och försäkringskassan i den
ordinarie rehab-gruppen.

arbetsuppgifterDe förekom snickeri, syverkstad, skogslag ochsom var
tvätteri.

15-20 skrevs in år i projektet. övergick 15-20Av dessapersoner per
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till försörjning, medan stannade kvar i projektet, inprocent resten togsegen
på institution till flera fall kunde deltagareeller flyttade Iort.annan som
varit få tillgång till försöksboende med chans tillbostadslösa kommunens

kontrakt En del kvalificerades beredskapsarbetet föreget genomsenare.
a-kassa.

i slutrapporten det beskrivna mellanvårdsprojektetDet konstateras att nu
institutionsvården. projektet i vissa fallinte kunde Däremot harersätta

medfört behandlingshemsvistelser kunnat avslutas tidigare för övergåattatt
i behandling i kommunal regi. Projektet har ibland bidragit till denatt
enskildes problematik förtydligats och därmed bedömts behövahanatt
institutionsvård.

Projektet har efter försökstiden.permanentats
socialtjänsten i samarbete med arbetsförmedlingenI Enköping har nära

projekt i för missbrukareoch försäkringskassan flera ochstartat ett steg
andra långtidsarbetslösa, bl.a. hemmavarande kvinnor. För skrivas in iatt
projektet enskilde förbinder sig närvarande varje dagkrävs denatt att vara

påverkad narkotika.och inte infinna sig alkohol eller I del fall krävsatt av en
urinprov lämnas.att

inskrivna börjar på rehabiliteringsenhet. har samtidigt kontaktDe Deen
tiden påmed sin socialsekreterare. Under denna enhet kartläggs den en-

bestårskildes behov fortsatta insatser. många fall fortsättningenIav av
arbete i verkstad. Följande uppgifter förekommer: träarbete, parkarbete,en
tillverkning busskurer catering. Slutligen erbjuds deltagarna oftasamtav

består kommunalt avlönad tjänsteman medkontakt med Slussen som av en
anställningar, praktikplatser, utbildningsplatseruppgift försöka skaffaatt

lönebidragsanställd, iarbetsledare, anställdaFem ärm.m. Varav en pro-
jektet.

uppbär socialbidrag med viss dagersättning tillägg. delDeltagarna Ensom
uppbär dock sjukpenning/rehabiliteringsersättning från för-deltagarnaav

säkringskassan, lön för beredskapsarbete eller för offentligt skyddat arbete.
Utbildningsbidrag under ungdomspraktik förekommer också.

Projektet startade år 1986 i betydligt bättre arbetsmarknadsläge. deAvett
första inskrivna fick anställning. Under år 1992 66 in-16 9 var personer
skrivna i under någon del året. skrevs 9 tillverksamheten 27 ut,av varav

Övrigaanställning. remitterades tillbaka till socialsekreterare eller till annan
behandling eller utbildning.

Projektet har och ingår i den reguljära verksam-permanentats numera
heten.

inslag behandling arbetsträning förekom-Mellanvårdsformer med ochav
i många kommuner. I Varberg finns sedan 1989 träverkstad medt.ex.mer en

för missbrukare och produktionslag omfattande 6 lönebidrags-11 platser ett
Produktionen består till barnomsorgen.anställda träprodukteravpersoner.

behandlingen ingår individuella samtal, gruppsamtal, motion, lägerveckaI
föreståndare, två behandlingsassistenter och arbetsledare arbe-En trem.m.

offentligtförsörjning OSAi verksamheten. Deltagarna har sintar genom
arbeteskyddat eller socialbidrag.
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På initiativ från på flera ställen iföreningar och/eller kommuner har
arbetskooperativ i erbjuda menings-landet för missbrukare syftestartats att

fulla arbeten och drogfritt liv.ett
ihelt initiativ inom missbrukarvården försäkringskassanEtt annat togs av

för samordningen rehabiliteringsin-Borlänge. Kassan, har ansvaretsom av
svårt komma vidare iför långtidssjukskrivna, fann detsatser att attvar

mellanrehabiliteringen missbrukare. fanns fungerande samarbeteDet ettav
företagen på insatser missbrukare. detta samarbeteför Trotsorten om var

institutionsvård i de fall behovdet svårt finansieringenatt enas om av
och sjuk-förelåg. inledde då överläggningar med företagen, hälso-Kassan

vården, socialtjänsten. överenskommelse träffadesarbetslivsfonden och En
för behandlingsamtliga aktörer skulle bidraga till pottatt en gemensamom

institutioner 50enligt Minnesota-modellen. träffade avtal medKassan om
år. Två från anställdes för uppsökande arbete.platser företagenpersonerper

missbruksproblem. EnMålgruppen anställda, långtidssjukskrivna medvar
mellanöverenskommelse för arbetslösa missbrukare planerasmotsvarande
social-psykiatrin, övrig sjukvård,försäkringskassan, arbetsförmedlingen,

tjänsten och det kommunala bostadsföretaget.

Projekt sig tillvänder allasom

ofta lo-arbetsmarknadspolitiska åtgärdssystemet finns antal,detInom ett
fåenskilde förkalt bestämda trösklar den skall nästataattpasserasom

drogfri ellertidigare berörts den enskilde skallExempel ärsteg. att varasom
också Ami krävertillräckliga i förekommerha kunskaper svenska. Det att

förstmed sociala problempsykiskt störda elleratt t.ex. personerpersoner
sjuk-arbetsprövning/-träning inom hälso- ochskall deltaga i någon form av

tillgång till institutets Ettvården eller i kommunal regi för fåatt resurser.
tider.vanligt de sökande ska visa de kanuttryck är attatt passa

Lågtröskelprojekt

arbetsmarknadsmyndigheter har flera kom-uppmaning frånMed eller utan
Skellefteå har for-lågtröskelalternativ. kommunutprägladestartatmuner

föreningdrivs i formmulerat följande mål för verksamhet ensom aven
omfattande cirka 200 medlemmar:

tillRätten kravlösa kontakter-
social träningRätten till social gemenskap och-

hobbyintressentill tillgodoseende individuellaRätten av-
arbetsuppgiftertill meningsfull sysselsättning, arbetsliknandeRätten utan-

krav på arbetsförberedelse
påförbereda för arbetetill meningsfulla arbetsuppgifter i syfteRätten att-

arbetsmarknaden

utbud meningsfulldet viktigt det finns riktMan är ettatt att avmenar
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Stegvismåste ställa krav på arbetsförberedelse.sysselsättning utan att man
pårehabiliteringen i syfte förbereda för arbetekan bygga attman upp

enskilde vidare till beredskaps-arbetsmarknaden. vissa fall kan denI
arbete eller offentligt skyddat arbete.

studiecirklar,aktiviteter förekommer bl.a. café- ochDe är restaurang-som
och affärsverksamhet. Eftersom verksamheten be-verksamhet, syverkstad

också i styrelsemöten och andradrivs i föreningsform deltar medlemmarna
består lönebidragsanställda.föreningsaktiviteter. Personalen treav

sig till vill haför detta projekt det vänder allaDet utmärkande är att som
andra kommuner finns liknande dagverksam-meningsfull sysselsättning. I

sig till särskilda bl.a. missbrukare.dock oftast vänderheter grupper,som

Allt takunder ett

organisationflera samverkansprojekt har valt skapaI attman en gemensam
arbetsförmedling, socialtjänstlokaler för personal frånmed gemensamma

stått förförsäkringskassan. regel har verksamhetenoch i vissa fall I öppen en
Södertälje kommunfall har de sökandeeller flera I ettutsatta grupper.

försäkringskassan socialtjänstenså arbetsförmedlingen, ochkvoterats att
verksam-sin tredjedel de sökande till denfått remittera gemensammavar av

projektmindre andel har stått för psykiatrin. Dettaheten, medan öppenen
före projekttidens utgång länsarbets-lades ned 1993 attp.g.a.sommaren

nämnden inte längre kunde avsätta resurser.
sammanförastadsdelen Rinkeby i Stockholm har valtI attman resurser

försäkringskassanfrån arbetsförmedlingen, socialtjänsten och för att ta emot
svårigheter klara sin försörjning arbetslöshet.alla de har att p.g.a.som

med arbetsledare för verksam-Arbetsförmedlingen deltar ären person som
och byrâassistent. Ami har handläggare,heten fem handläggare tresamt en

försäkringskassan tvâ. Projektet startade hösten 1991.socialtjänsten två och
arbetsplatser vid sidanStadsdelen invandrartät och saknar störreär av

förvaltning. Ohälsotalet bland de högsta i landet.stadsdelens äregen
inkörningsproblem sammanhängde medProjektet rapporterar om som

från tidigare arbetsförmedlingskontoret.svårigheter lösgöra detatt resurser
i början överhopade med arbeteVidare blev handläggarna redan attp.g.a.

för lite tid förarbetslösheten ökade kraftigt. medfördeDet att avsattes
diskussion arbetsmetoder.planering och om nya

medtill november 1992 hade verksamheten kontaktFrån december 1991
i 648 fall.samverkan ägde933 rumpersoner, varav

på insatser inom projektet:Exempel
upphandlades folkhögskola för under 2085 utbildningsplatser attav en

matematik och Samhällsorienterandeveckor undervisning i svenska, äm-ge
inslag praktikmednen av

fick någongenomgick fritidsledarutbildning, 811 zigenska varavpersoner
anställning efter kursenform av

folkhögskoleutbildningpåbörjade hösten 1992130 arbetslösa personer
med bibehållet socialbidrag
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Under inrättades för cirka1992 beredskapsarbeten 100nya personer.
årsskiftet på arbetsförmed-Dessa upphörde dock efter 1992/93 grund av

lingens brist på medel.
ALU-projekt startades i januari-februari 1993 för drygt 30 ipersoner

Stadsdelsförvaltningen. maj fanns 125 i olika ALU-projekt.I 1993 personer
intensiv i och augustiEn och bred uppsökarverksamhet ägde rum mars

1993. Resultatet blev cirka 110 lediga platser: bl.a. ungdomspraktikplatser,
vikariat, arbetsprövningsplatser, beredskapsarbeten, utbildningsvikariat och
anställningar med rekryteringsstöd.

Projektet har samarbetat med flera olika folkhögskolor, bildningsförbund,
statskyrkan m.fl.

Efter projekttidens i juni i stads-slut 1993 den arbetslöshetenöppnavar
delen ungefär lika hög vid dvs. 6-7 För länet i sinstarten, procent.som
helhet hade arbetslösheten under tid stigit från 2,5 till 4,6 procent.samma

samhällsekonomisk utvärdering projektet. Effekterna påEn har gjorts av
antalet sjukpenningdagar, arbetslöshetstider och socialbidragskostnader
jämfört med reguljära insatser beräknas överskott för samhället påha gett
cirka 22 mkr. vinster inte återförts till stadsdelen.Dessa har dock

Projektet har blivit permanent.nu

bedömning7.4 Sammanfattande

följande redovisar bedömningar frågor social-I avsnitt vi våra i gällersom
tjänstens insatser för människor med försörjningsproblem.

Socialbidraget7.4.1

Utvecklingen socialbidragen socialtjänstlagens införande påefter ärav en
gång både gåtttalande och nedslående. Under den tid sedan lagensom
trädde i kraft har både antalet bidragshushåll och socialbidragskostnaderna i
fasta priser ökat under periodens år jämfört med föregående år.9 12 Detav
går iaktta till sänkningaruppbromsningar ökningstakten och och medatt av
vissa enskilda år, i bilden ändå entydig allt fler människor harärstortmen -

låterhänvisats till socialbidrag för klara sin försörjning. utvecklingDennaatt
sig inte möjligtvis marginellt förklaras med brister i social-änannat rent
tjänstlagen ieller socialtjänstens arbeta. enskilt orsakernaDesätt störstaatt
till utvecklingen med säkerhet de försämringar arbetsmarknadslägetär av

inträffat under perioden i kombination fortlöpande och kraftigmedsom en
ökning för-antalet utländska medborgare medel till denutanav egna
sörjningen.

detAtt övriga sociala bidragssystemet inte kunnat denna utveck-stoppa
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ling inte så märkligt. Flera socialförsäkringarnaär och de andra bi-av
dragssystemen uppbyggda för kompensera inkomstbortfall förär att perso-

med socialt ordnad tillvaro. Problemet andel demär att storner en en av
får socialbidrag människor olika skäl inte harär sådansom som av en

tillvaro.
Att samlad beskrivning bidragstagare svårt, för inteärge en av gruppen

omöjligt. Där återfinns givetvissäga del med olika typeren personer av
psykosociala problem: missbrukare och med psykiskat.ex. personer pro-
blem. Bland bidragstagarna finns också på grund t.ex.personer som av en
skilsmässa eller tillfällig utgift hamnar i akut läge då inteetten pengarna
räcker till. Men och i dagens arbetsmarknadsläge sannolikt domine-storen
rande människor helt enkelt inte kunnatutgörs komma in pågrupp av som
arbetsmarknaden och i det sociala skyddsnätet. Det förtjänar under-att
strykas arbetslösheten inte i första hand slår dem redan haratt mot som
arbete. Hårdast och snabbast slår arbetslösheten övermot grupper som
huvud inte varit inne på arbetsmarknaden påtaget samt mot personer som
grund exempelvis längre tids sjukdom börjat förlora kopplingen tillav en en
tidigare anställning. Vi talar här flyktingar, kvinnor arbetat it.ex.om som
hemmet under några år och vill på arbetsmarknaden, ungdomarutsom

lämnar skolan och med olika arbetshandikapp. Dettyper ärsom personer av
också dessa har det skyddet vid arbetslöshet, sjukdomsämstagrupper som
osv.

Det finns dock bidragssystemandra socialbidrag iän utsträck-storsom
ning inriktas på med ekonomi. Bostadsbidrag och kommunalagrupper svag

KBTbostadstillägg påexempel sådana bidragsformer. vikti-är Men ännu
i detta sammanhang asylstödet. dennaUtan särskilda formär ekono-gare av

miskt stöd till flyktingar och asylsökande skulle både antalet socialbidrags-
hushåll och socialbidragskostnaderna varit väsentligt högre.

Vi det fördel generella åtgärder inomatt att t.ex.anser vore en genom mer
socialförsäkringssystemet förbättra situation. liggerDetutsatta gruppers
dock utanför vårt uppdrag lämna förslag till sådana förändringar. Viatt

vidare det bästa stödet för flertalet bidragstagare skulleävenattanser vara
samhällsekonomi i balans och allmän förbättring sysselsättnings-en en av

läget. Det vår uppfattning de åtstramningar behövs iär första handatt som
måste bäras andra de hjälpbehövande. Detta framgårän mestav grupper av
vårt delbetänkande, i vilket vi redan lämnat förslag i dessa frågor.

Vi inte heller det möjligt eller lämpligt avskaffa social-tror att attens
bidraget. Det inte realistisktär generella stödsystematt tro att man genom
kan täcka alla de situationer enskilda kan behöva ekonomiskt stöd frånnär
samhället. Därför finns behov kompletterande bidragssystemett ettav som
bygger på individuell prövning den enskildes behov och förutsätt-en av
ningar.

Vi vill i detta sammanhang framhålla vår principiella uppfattningatt att
behovet socialbidrag bör minskas inte skall ifrågasättandeettav ses som av

sig de uppbär socialbidrag eller den personalvare personer som av som
arbetar med dessa uppgifter. l välfärdssamhälle finns självklar skyldig-ett en
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förut-enskilde saknardensituationerisamhället ställa närhet för att upp
befinner sigMänniskorförsörjningen.densjälv klarasättningar att somegna

förut-ochmed respektbemötasocksåsituation har utani denna rätt att
nödvän-socialbidrag medbehovetutredningarfattade meningar. Att avav

obestridligt. Menkontrollmomentochvissa krav ärmåste innefattadighet
uppfattasdepå sådantutformasfår inte sättoch kontrollerna attkraven ett

dettamoraliserande. Attochpå misstrogrundadegodtyckliga ellersom
personaldenviktigtdärförbalansgång klart. Detsvårinnebär är attären

erforderlig stöd ochsocialbidragshandläggning ut-arbetar med gessom
betänkande kommerierinrabildning. Vi vill här attatt ett senareom

rimligakanvilka kravFrågorkompetensfrågorna. attbehandla varasomom
7.4.4.i avsnittetbehandlas vidarearbetssökandepåställa

Även förslagnågra direktabetänkande inte lämnarvi i detta omom
frågorytterligaredetfinnssocialbidragendet gällerändringar ettnär par

sammanhang.något i dettabehandlaanledningvi har attsom
inteSocialbidragetframgåttanalys harbeskrivning ochvår tidigareAv att

sysselsättningslägetochi invandringenförändringarna utanbara drabbats av
iFörändringartransfereringssystem.i andraförändringar trans-också av

hänvisadeblirytterligareleda tillsåledesfereringssystemen kan att grupper
ibli aktuellförändring kanförsörjning. Vid varjesinsocialbidrag förtill som

social-påeffektereventuelladärförstödsystem börbidrags- ochandra
värderas.belysas ochsärskiltbidragstagandet

möjligtdet bordefinns vissadet attVi vidare att varasomgrupperanser
liggersocialbidrag. De närmastförfinna andra stödformer än somgrupper

arbetsmarknaden ochpåförankringmedhands arbetslösatill är en svag
pension.utländskellertill svenskberättigadepensionärer varken ärsom

undersökningar visatoch andrastudiebåde vår attVidare har ensam-egen
socialbidragstagande.med högtkvinnor med barnstående är ettgruppen

utrednings-dettaförinomkommitténinte möjligt förDet attär ramen
Vilösningar för dessatillförslagfram konkretauppdrag lägga grupper.

bidrags-olikafortsattavid denstatsmakterna översynendock att avanser
förformerfinna bättremöjligheternabeaktasärskilt böroch stödsystem att

redovisadestöd till deekonomiskt grupperna.ovan

rådgivningHushållsekonomisk7.4.2 m.m.

skuldrådgivningochmed budget-verksamhetpositivt på denVi mycketser
naturligtvidareVi finner detlandets kommuner. attbedrivs inomsom
inte finnsfall detverksamhet i demed dennaarbetarsocialtjänsten typ enav

insatseri kommunen. Dennakonsumentrådgivningverksamhet med typ av
tidigaochförebyggandebetoning påkommitténsmedhelt i linjeligger
lokaltsocialtjänstenförgoda skälockså det finnsVi attinsatser. atttror

o.likn. förbankerKronofogdemyndighetenkontakter med attutveckla sina
Även dettaskuldproblem.akuta ärmedstödja ettbättre kunna personer

åter-avsiktVi har förpå särskild kompetens.ställer krav attområde som
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komma i denna fråga i kommande betänkande, där kompetensfrågornaett
kommer behandlasatt närmare.

7.4.3 Sysselsättningsskapande åtgärder

Det finns flera olika skäl för kommunerna medverka till skapaatt att
sysselsättning. Genom människor har meningsfull sysselsättning ochatt en

ordnad försörjning motverkar social utslagning. Kommunerna fåren man
därigenom också bättre ekonomi och lägre socialbidragskostnader. Ibland
kan också de sysselsättningsskapande åtgärderna från kommunernas sida
motiveras med så många kommuninvånarna möjligt skallatt fåav som
tillträde till det vanliga sociala skyddsnätet, såsom social- och arbetslöshets-
försäkringarna.

l avsnitt 7.3 har lämnats redovisning olika insatser kommuner-en av som
och socialtjänsten i syfte skapa sysselsättninggör för olika Avattna grupper.

beskrivningen framgår det finns många olika ambitioner, inriktningaratt och
modeller för arbetet inom detta område. svårighetEn skall värderanär man
dessa insatser det i vissa fall oklartär i vilken egenskap socialtjänstenatt är
eller kommunen i övrigt vidtar dessa åtgärder. Det inte denna utredningsär
uppgift uttala sig vilken arbets- ochatt ansvarsfördelningom resurs-, som

allmänt bör finnas mellan och kommunerna det gällerstaten närmer att
skapa sysselsättning och motverka arbetslöshet. dettaFör finns, tidigaresom
redovisats, nyligen tillsatt parlamentarisk kommitté. dettaI sammanhangen
kommer vi begränsa till behandla de sysselsättningsskapandeatt attoss
åtgärder bedrivs inom för kommunernas åligganden enligt soci-som ramen
altjänstlagen. När det gäller insatser bedrivs särskilt för äldre ochsom
funktionshindrade redovisas våra överväganden under de kapitel be-som
handlar respektive målgrupp.

Vår principiella uppfattning det inte kan socialtjänstupp-är att ses som en
gift allmänt skapa arbetstillfällen och försörjningsmöjligheter.att Detmer
finns andra i samhället har dessa uppgifter.organ som

Utifrån denna avgränsning vi socialtjänstens insatser i dettaattanser
sammanhang i första hand bör inriktas på stärka positionen för männi-att
skor har ställning på arbetsmarknaden. Därutöver gäller attsom en svag
sysselsättningsskapande åtgärder kan användas socialtjänstenäven av som

medel för förebygga socialt negativ utvecklingett eller led iatt etten som en
planerad eller pågående rehabilitering.

I detta avsnitt berörs några de problem vi finns bl.a. detnärav som anser
gäller arbets- och ansvarsfördelningen rörande sysselsättningsskapande åt-
gärder. Vi dessa synpunkter i tillämpliga delar bör beaktas denattanser av
arbetsmarknadspolitiska utredning regeringen tillsatte i slutet förrasom av
året och tidigare omnämnts.som
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prioriteringen destatligaDen utsatta gruppernaav
riksdag beslutatregering ochhartidigare att utsattaSom nämnts grupper

och invandrareflyktingargäller ungdomar, samtprioriteras. Detskall ar-
Även Idagprioriteras.skalllångtidsarbetslösabetshandikappade. gruppen

konjunkturberoendedemellan olikahård konkurrensdetär grupper om
medeldemedan däremotåtgärderna, avsattsarbetsmarknadspolitiska som

kan1992/93. Manbudgetåretutnyttjatsfulloarbetshandikappade inte tillför
få delskulle ha kunnatarbetshandikappade störredealltså konstatera att av

i dettaviktig faktormedelstilldelningen. Enpåenbart berottinsatser detom
villighetmöjlighet ocharbetsgivarnassannolikt ta emotsammanhang attär

svårt få framkanarbetsstyrkan. Detordinarieutanför den attvarapersoner
redanföretagenarbetshandikappadetilllönebidragsanställningar när ut-

ochberedskapsarbetareungdomspraktikanter,exempelvisplatser tilllovat
VAP.arbetsprövningi vidgadpersoner

priorite-för denställtsArbetsmarknadsverketinomresultatkravEtt som
1992/93 lyder: An-budgetåretförutomnordiska medborgarerade gruppen

deras andelskalli åtgärderutomnordiska medborgare större ändelen vara
arbetssökande arbete.utangruppenav

visat deharArbetsmarknadsstyrelsenUndersökningar inom utom-att
arbetsmarknads-andel iharvisserligennordiska medborgarna störreen

Årsista åren.deförsämratsderas lägeövriga,åtgärderpolitiska än attmen
samtliga10,8medborgarnautomnordiskautgjorde de1989/90 procent av

år 16,3åtgärderkonjunkturberoendeandel iarbetslösa. Deras sammavar
medanarbetslösa,de9,4utgjorde deår 1992/93Under procentprocent. av

docki kostnaderSkillnaden störreåtgärder 11,3 ärandel ideras procent.var
arbetsmark-såsomdyra åtgärder,tillgång tilloftare fårberoende på deatt
utomnordis-deår 1992/93Underberedskapsarbete.nadsutbildning och var

således 13,3åtgärdskostnaderiandelmedborgarnas procent.ka, arbetslösa
prioritering deförstärktskeframtiden måstedet iVi att avenanser

idessablir slutresultatetinte skerOm detta att grupperutsatta grupperna.
begränsadedesocialbidrag ochfortsatt hänvisade tillutsträckning blirstor

erbjuda.kommunerna/socialtjänsten kansysselsättningmöjligheter till som

arbetsmarknadsinsatserSocialbidragstagarnas del av
före-utförsäkringriskerara-kassemedlemmartidigare harSom nämnts som

överläggerorganisationernafackligaberedskapsarbeten.till Deträde större
sina med-reserverade förfå platserförsökerlänsarbetsnämnderna ochmed

långtidssjukaför desamordningsansvarFörsäkringskassorna harlemmar.
Socialbidragsta-i arbete.återgångunderlättaåtgärder förkan köpaoch att
förekommerpåtryckare. Detpersonal attsocialtjänstenshar somgarna

arbets-arbetsförmedlingar ellerpåsocialsekreterareplacerarsocialtjänsten
ocharbetsmarknadenkunskaperde ska fåmarknadsinstitut för störreatt om

arbetsmarknads-får delsocialbidragstagaresamtidigt bevakakunna att av
politiska åtgärder.

tidigareplaceringarmedinflytande vidköper visstdel kommunerEn som
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Andra kommunernämnts. håller däremot på arbetsförmedlingenstyvt att
ska ha det formella för placeringar ochansvaret avvikelse frånattmenar en
den linjen skulle skada Det ändå arbetsförmedlingenutsatta ärgrupper. som
ska vid efter åtgärd,ta menar man.

Många kommuner upplever försörjningsformen socialbidragatt i prakti-
ken utesluter många från beredskapsarbete och arbetslivsutveck-personer
ling. Vi vill understryka vikten de arbetsmarknadspolitiskaatt åtgärdernaav
kommer alla behövande till del.grupper

Ryckig planering

Som framgått beskrivningen olika kommunala arbetsmarknadsinsatserav av
i avsnitt 7.3.4 har del kommuner haft svårigheter planera sinaen att sys-
selsättningsinsatser på grund beroendet länsarbetsnämndernas ekono-av av
mi. Av beskrivningarna har framgått det inte ovanligtäratt drasatt resurser
in, projekt läggs ned före denatt överenskomna projekttidens utgång eller

utlovade bidrag dras in hastigtatt uppkommen medelsbrist. De skildap.g.a.
budgetåren spelar också viss roll. Mot bakgrund vad redovi-en av som ovan

vill understryka viktensats alla berörda ståratt för departerav upp
överenskommelser nåtts.som

Sysselsättning efter stödform

Det arbetsmarknadspolitiska förutsätter olikasystemet sysselsättningaratt
anordnas för beroende på försörjningskälla beredskapsarbete,personer -
ALU, ungdomspraktik, OSA, lönebidrag En mindre kommunetc. som
skaffar lokaler, anställer arbetsledare, fram lämpliga arbetsuppgiftertar och
köper in arbetsmaterial har svårt godta dessaatt endast skallatt resurser
användas för vissa kategorier beroende på de medlemmar i a-kassa,ärom
uppbär KAS, uppbär utbildningsbidrag eller socialbidrag. Som framgått
tidigare har också flera kommuner gått ifrån principen arbetsuppgifterom
efter försörjningskälla.

Vi det viktigtär samverkanatt mellan länsarbetsnämndernaattanser t.ex.
och kommunerna utvecklas. Det borde i sådant sammanhang ocksåett vara
möjligt utnyttja de arbetsmarknadspolitiskaatt instrumenten och resurserna
på flexibeltett sätt.

Formerna för samverkan mellan socialtjänsten och
arbetsmarknadsorganen

Ett antal samverkansprojektstort startades på 1980-talet för förbättraatt
samverkan mellan socialtjänsten, arbetsförmedlingen och i vissa fall för-
säkringskassan. Syftet de olika aktörerna skulle kunnaatt tillämpavar en
helhetssyn och bidraga med sin kompetens beträffande arbetsmarknad,
sociala frågor och försäkringsfrågor. Beslutsvägarna kunde kortas genom en
framgångsrik samverkan och den enskilde kunde slippa få motstridiga be-
sked från olika instanser.

Samtidigt bör klargöras de olika aktörerna faktiskt haratt olika mål för
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arbetssökandedebetjänainte baraskaArbetsförmedlingenverksamhet.sin
social-integällerarbetskraft. Dettaanställerockså företagenutan som

dekanarbetsmarknadslägeIförsäkringskassorna. gotteller etttjänsten
mellanKonfliktensammanfalla.oftaarbetsförmedlingenmålen förbåda

för dealltframföroch utsattaarbetslöshetdock under grupperna.ökardem
dedominerararbetsförmedlingskulturen överbestår isamverkanEn attsom

Detdedärför knappast utsattakanövriga aktörernasbåda grupperna.gagna
meduteslutsprojekttidenundervissahända mo-kan tvärtom att grupper

kanOmvänteffektivt.utnyttjasskativering deatt resursernagemensamma
tillochvälbefinnande rättenskildesdenbetonarkultur,socialtjänstens som

förtroende. Iarbetsgivarnasfåförmedlingenförsvåra för attsysselsättning,
slag.bådaexempelfinnsprojektenstuderadede av

s.k.förhindraiblandkanarbetstillfällen,inte flerSamverkan skapar men
hållbaraochklaradockbordefallmångaenskilde. Iför denrundgång
föredra,och kommunarbetsförmedling attmellanöverenskommelser vara

deni vilkasamtaltrepartssamtal. Det ärmed s.k.kombinationigärna
dessadeltar. Isocialsekreterarenocharbetsvägledarenarbetssökande, sam-

denochmyndighetermellan rätas utbudskapmotstridigakanmanhang
Förmöjligheter.och utsattasinabildklararekan fåenskilde resurseraven

sjuka kanpsykisktochmissbrukareproblem,medungdomarsåsomgrupper
föreventuellt inomsamverkan gemensamdock ennärmare ramenen -

kombineradethandlarmotiverad. Här attprojektorganisation omvara-
praktik/arbete.ocharbetsvägledningbehandling,

arbetsmarknadsorganenochmellan kommunernaArbetsfördelningen

i dendel kommunerframgåttharbeskrivningen atttidigaredenAv en
arbetsuppgifterdelvaltarbetsmarknadssituationen överatt tanuvarande en

arbetsförmedlingen.från
exempel kanFöljande nämnas.

dearbetsförmedling förkompletterandehardel kommuner somEn en-
arbetsförmedlingen.ordinariedenfår arbeteinte genom

påungefär sättbedrivsOSAskyddat arbeteOffentligt somsamma- produktionomfattandeharverksamhet. KommunenSamhalls av var-en
målgrupp.iochprodukter settsäljer stortemotoch tjänster, tar sammaor
arbetsväg-därmissbrukareöppenvårdsprojekt förbedriverKommuner- ArbetsmarknadsverketSamtidigt byggeringår.sysselsättningledning och

arbetshandikappade,socialmedicinsktförverksamhetAmi-SM, dvs.upp
målgrupp.iberör settstort sammasom

hadeeffektivtutnyttjasskulleAmizstroligt manDet omär meratt resurser
existeranderedandessabesökakundekonsulteranderörliga, team som

ochmissbrukareförverksamheterlandstingsdrivna t.ex.ellerkommunala
psykiskt sjuka.
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Behov förenklingarav
Det ligger till hands sökanära förenklingar det arbetsmarknads-att av
politiska stödsystemet. Det har tillkommit stegvis i takt med behovatt nya
uppkommit. Det statliga stödet har många olika former såsom nedsättning

arbetsgivaravgiften, olika bidrag till den enskilde under sysselsättningav
eller utbildning, ekonomiska bidrag till kommuner och företag. Olika pro-

och tak gäller för olika bidrag.centsatser Hela tidigareärsystemet som
svåröverskådligt.nämnts Kraven på samarbete mellan olika instanser kan

därmed bli övermäktiga i förhållande till de administrativa resurser som
samhället och företagen har råd för ändamålet.avsätta Vi vill därföratt
avslutningsvis understryka behovet den tillsatta arbetsmarknadspoli-attav
tiska utredningen söker finna åstadkommavägar förenklingar iatt systemet
för det arbetsmarknadspolitiska stödet till kommuner och företag.

7.4.4 Krav på motprestationer vid socialbidragstagande
Fortlöpande under utredningens gång har från olika håll framförts önskemål

kommittén skall lägga förslagatt socialtjänsten skall få ökadeom attom
möjligheter ställa krav på motprestationeratt vid socialbidragstagande.
Denna fråga har behandlats i vårt delbetänkande. I delbetänkandet
218-219 på denna punkt följande.säger

Ett önskemål under vårt arbete framförts från olika kommuner kommu-som är att
skall få möjlighet villkor för socialbidrag ställaatt krav pånerna som motpre-

stationer från bidragssökande. Exempel på motprestationer delta-nämnts ärsom
gande i rehabiliteringsinsatser eller medverkan i olika arbetsinsatser i kommunens
regi, såsom parkarbete, strandrensning o.likn.

Vår utgångspunkt för förslagen till precisering till bistånd förrätten för-av
sörjningen portalparagrafens målär skall stå fast. Viatt reglerattanser om
villkorat bistånd, den intenämnts kan isolerattyp från social-av som ovan, ses
tjänstlagens grundläggande principer frivillighet och självbestämmande.om

Vår bedömning lagregler innebärär bistånd i vissaatt fall endast skallattsom
utgå den enskilde utför vissa motprestationer skulle innebära oacceptabeltom ett
inslag kontroll och sanktioner på bekostnad socialtjänstlagens övergripandeav av
principer frivillighet och samverkan.om

Enligt vår mening måste socialtjänstens arbete med stödja och motiveraatt
människor delta i rehabiliteringsinsatseratt fortsättningsvist.ex. även bygga på
frivillighet och respekt för den enskildes självbestämmande och förmåga till eget
ansvarstagande. Lagens nuvarande regler och intentioner socialtjänsten möj-ger
ligheter framför allt skyldigheter arbeta rehabiliteringsinriktat.attmen

Det enligt vårär mening betydelsefullt de insatser med stödatt som ges av
socialtjänstlagen så långt möjligt den enskildes önskemål ochmotsvarar egna
faktiska förutsättningar. Att passivt utbetalande socialbidrag i vissaett fall kanav

destruktivt för den enskilde odiskutabelt. Socialtjänstensär uppgift i sådanavara
situationer måste planmässiga insatser sökaatt motivera den enskildevara genom
till åtgärder förbättrar dennes förmåga själv för den för-attsom svara egna
sörjningen och leva liv.normalt Det viktigtatt socialtjänstenett är särskilt iatt -tider växande arbetslöshet konsekvent står fast vid uppfattningen social-av att-
bidrag aldrig får bli den naturliga försörjningsformen för människor harsom
förutsättningar försörja sig arbete.att egetgenom
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härvill dockVibedömning.dennaändraanledningfinner inteVi att
ställningstagande.vårtförgrundernaredovisautförligare

samhälletfå stödarbetslösa kanPersoner är genomavsom
stödformer:olikatre

arbetslöshetsersättning
KASarbetsmarknadsstödkontant

socialbidragI
starkaremedtilla-kasseersättningenutgårpraktiken an-I enpersoner

tvåövrigavid defalletoftastvadarbetsmarknaden ärtill änknytning som
tidigaredenberoendeocksåArbetslöshetsersättningen ärstödformerna. av

socialbidrag.KAS ochregelmässigt högre änochinkomsten
vilka ärgrund för avgöraharstödformerna attalla somI tre sammaman

medfallsamtligaIarbetslöshet.vidersättning tretillberättigade avses
oförhindradocharbetsförförvärvsarbete ärsaknardenarbetslös mensom

arbetsför-anmäld hosskallocksåkrävsarbeta. Det att varaatt personen
arbete.lämpligtbereddarbetssökande ochaktivt att antamedlingen, vara

arbetsförmed-deti huvudsakgäller ärKASa-kasseersättning och attVid
tillkommaarbetssökande behöverofta denhurlingen avgör t.ex.som

social-oftadetsocialbidragmedarbetslösa ärgällerdetförmedlingen. När
delskall ske. Iarbetssökandetpå hurkravenställertjänsten enuppsom

sökaskallbidragstagarearbetslösa ettpåkravharkommuner attt.ex.man
går kravenfallvissamånad. Iellerveckaanställningarantalvisst per

situa-motsvarandeiskulle krävtarbetsförmedlingenvadbetydligt längre än
KAS.a-kasseersättning ellermedtion för personen

arbets-§ lagenframgår 5lämpligt arbetebetraktasVad omavsomsom
arbetsmarknadsstöd.kontant5 § lagenlöshetsförsäkring och om

arbets-denpåställaskravutvecklats kan attpraxis ävenEnligt den som
arbets-arbetsmarknadspolitiska insatser, t.ex.imedverkaskalllöse som

arbetslivsutvecklingBea,beredskapsarbeteAmu,marknadsutbildning
arbetsmarknads-träning vidprövning ochungdomspraktikALU, samt

enligtbehöverlämpligt arbetevadbedömning ärinstitut. När görs somaven
mindrepåinkomstarbeteintemed a-kassapraxis ettta ger ensompersoner

igällersocialbidragKAS ocha-kasseersättningen. För90än procent av -
avtalsenlig lön.skall haarbetetbegränsningenavseende baradetta att en-

allaskyldighetgäller typeratt tabidragstagare ävenarbetslösa avFör en
påställassåledeskankvalificerad för. Krav att t.ex.arbeten enärmansom

diskjobb.städ- ellerakademiker skall ettacceptera
påställa kravsocialtjänsten har attVi rätt att person somenattanser

lönenarbeteerbjudetskallarbetslöshetsocialbidrag ettuppbär ta omp.g.a.
uppställts i lagende kravuppfylleri övrigtarbetetföroch villkoren omsom

Vårarbetsmarknadsstöd.kontantarbetslöshetsförsäkring och lagen upp-om
intearbetesådant ärvägrarinnebär ta ettfattning att person somen

socialbidrag.tillberättigad
beträffandeföreliggervibidragstagarenskyldighet förSamma ar-anser

in-särskildabeslutadestatsmakternaandraochbetsmarknadsinsatser av
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för olika såsom SFIsvenska för invandrare och insatsersatser grupper -
grundade på skolans uppföljningsansvar för ungdomar under 20 år intesom
genomgått gymnasieutbildning.

Som framgått våra tidigare vi det finns radattav resonemang anser en
situationer socialtjänsten har anledning ordna olikanär att typer av sys-
selsättning villkoren för de deltar i sysselsättningen inteäven om som
uppfyller kraven på lämpligt arbete i de två tidigare omnämnda lagarna.
Mest naturliga sådana insatser för missbrukare eller psykiskt sjuka,är t.ex.
där dessa insatser ofta oundgänglig del i rehabiliteringen. Ett klartär en
behov sådana insatser kan också finnas det gäller olika mednärav grupper

ställning på arbetsmarknaden. dessaI fall gäller dock social-atten svag
tjänsten inte kan socialbidrag inte villvägra delta iutge om personen
aktiviteten. Socialtjänsten kan dock ställa krav på aktivtäratt personen
arbetssökande.

Som tidigare framhållits det inte självklart det socialtjänstenär äratt som
skall för nämnda sysselsättningsinsatser åtminstonetypersvara ovan av -
inte finansieringen. mångaI dessa fall bör insatserna lämnas och finansie-av

arbetsmarknadsmyndigheterna. Socialtjänstens uppgift iras av samman-
hanget kan verka för får detta erbjudande ochatt att eventu-vara personen
ellt det psykologiska stödet kan behövas för skallatt attge som personen
kunna fullfölja insatsen. Som tidigare kan det dock finnas situationersagts
där kommunen/socialtjänsten lämpad för verksamheten.är mest att svara
Det bör då ändå möjligt för arbetsmarknadsmyndigheterna förattvara svara
hela eller delar finansieringen. Tilläggas kan bedrivs verksamheten iattav
form arbetsmarknadspolitisk insats blir konsekvensen krav påattav en
deltagande kan påställas den enskilde och innebärvägranatt atten perso-

i normalfallet saknar till socialbidrag.rättnen
Det kan i detta sammanhang finnas anledning betona de risker föratt att

passivisering och social utslagning arbetslösheten förenad med inteärsom
Ävenenbart gäller får socialbidrag. bland harpersoner som personer som

bättre ekonomiska förutsättningar på grund a-kasseersättningt.ex. av- -
kan finnas behov olika former förebyggande insatser.av av

Som framgått vad tidigare vi socialtjänsten harsagts rättattav som anser
ställa påkrav har förutsättningar arbeta ocksåatt att ärattpersoner som

aktivt arbetssökande och villiga lämpligt arbete eller medverka iatt ta en
arbetsmarknadspolitisk insats eller liknande insats.annan

Vi vill dock i detta sammanhang för enkla och schematiska krav påvarna
arbetssökande. Socialbidrag skall på sådant det inte i onödansättett attges
leder till passivisering bidragstagaren, det Samtidigt måsteär sant.en av
hjälpen, tidigare utifrån krav känns meningsfulla ochsagts,som ges som
rimliga och individuellt anpassade. Att ställa kravär uppenbarligensom som
inte kan resultat olämpligt. Därigenom kan den enskilde tvingas in iärge
ritualer han tilltroall till samhället, arbetsmarknadengör ochatt tapparsom
sig själv. kravDe ställs bör i stället bygga på uppgörelser mellan densom
enskilde, socialtjänsten och arbetsförmedlingen uppgörelser i vilka tarman-
fram de realistiska förutsättningarna och därmed de krav rimliga. Viärsom
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sådanskapaförmetodtrepartssamtals.k.pekat på atttidigarehar ensom en
grund.



människor medför8 Insatser

missbruksproblem

Vårt uppdrag8.1

dir. 1991:50Enligt direktiven har Socialtjänstkommittén i uppdrag att
tillämpning i syfte tydligareutvärdera socialtjänstlagens ochavgränsaatt

ansvarsområden. direktivenklargöra socialtjänstens uppgifter och I för-
tydligas vissa frågor kommittén särskilt bör Bland dessaöverväga.som
frågor specifikt socialtjänstens insatser för människorinte medomnämns
missbruksproblem. ingår socialtjänstensi uppdragetDäremot övervägaatt
framtida inriktning och organisation och vilka uppgifter individ- ochsom
familjeomsorgen delar verksamheten kräver särskildabör ha och om av
organisatoriska former.

kommissionens8.1.1 Alkoholpolitiska uppdrag

Kort tid efter Socialtjänstkommittén påbörjat sitt arbete tillsatteatt rege-
dir. 1991:124ringen Alkoholpolitiska kommissionen med uppdrag bl.a.att

föreligger inom vården alkoholmissbrukaregenomlysa de problem som av
vårdformer och vårdinnehåll.bedöma behoven förändra Iatt attsamt av

också till långsiktigkommissionens uppdrag ingick lägga fram förslagatt
inriktning Folkhälsoinstitutets arbete med alkoholfrågorna.av

hariAlkoholpolitiska kommissionen april 1994 avlämnat huvudbetänkan-
SOU 1994:24,det Svensk alkoholpolitik strategi för framtidenen som-

kommissionensinnehåller sammanfattning arbete övervägandensamten av
områden. liggeroch förslag inom olika Som underlag för dessa förslag fem

olika delbetänkanden, fyra berör socialtjänstens insatser förvarav personer
med missbruksproblem.

alkoholmissbruket i familjen för-De problem och konsekvenser, som
Föräldrar Alkoholorsakar har uppmärksammats i delbetänkandet Barn - —
SOU 1994:28SOU 1994:28. delbetänkandet Kvinnor och alkohol redo-I

visas bl.a. de kvinnliga alkoholmissbrukarnas villkor och behov. Social-
tjänstens insatser för missbrukare i övrigt och de problem föreliggersom
inom vård redovisas huvudsakligen i delbetänkandet Vård alkohol-denna av

SOU 1994:26missbrukare SOU 1994:27. delbetänkandet Att förebyggaI
alkoholproblem behandlas de förebyggande insatserna inom hälso- och sjuk-
vården, socialtjänsten.arbetslivet, skolan samt

Alkoholpolitiska kommissionens betänkanden värdefullt under-utgör ett
lag för Socialtjänstkommitténs överväganden i de frågor social-rörsom
tjänstens missbruksproblem. Föreliggandeinsatser för människor med redo-
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och förslagstudier, slutsatserdelvis på kommissionensvisning bygger men
publicerad kunskapsöver-nyligeningår bl.a.också på andra källor. Här en

socialtutvärderingCentrum föralkoholproblemsikt Behandling avav-
Socialstyrelseni Sverige1994, Socialtjänsten ocharbete, omsorgerna

tillsyn,frånlänsstyrelsernas1993, Socialstyrelsens rapportersamt upp-
utvärdering.följning och

bestämmelserGällande8.2

Socialtjänstlagen

förebyggaarbeta försocialnämndensocialtjänstlagen skallEnligt 11 § att
beroendeframkallande medel.andramissbruk alkohol ochoch motverka av

särskild uppmärksamhet.bör därvidför barn och ungdomInsatser ägnas
myndigheter,information tillskall vidareSocialnämnden gruppergenom

skade-sprida kunskapverksamhetuppsökandeoch enskilda och omgenom
finns.hjälpmöjligheterdeverkningar missbruk och somomav

enskilde missbrukarendenockså aktivt sörja förskallSocialnämnden att
från missbruket.för kommavård han behöverfår den hjälp och attsom

vårdenhjälpen ochenskilde planerasamförstånd med denskall iNämnden
fullföljs.planenoch bevaka attnoga

socialtjänstensframhölls1979/80:1 socialtjänstenpropositionenI attom
vårderbjudande attitydpräglasinsatser för missbrukare bör samt attenav

propositioneni frivilliga former. Imöjligt skallbehandling så långtoch ges
socialtjänst-skymundan ikommit ihamissbrukarnapåpekades att synes

slåsärskiltramlagkaraktärskulle strida lagenslagen det attmotatt avmen
missbrukarvården.förfast socialnämndens ansvar

framhöll i sitt be-uppfattningdelade inte dennaSocialutskottet utan
bestämmelsermed1979/80:41 borde kompletterasSoU lagentänkande att

alkohol-och motverkaförebyggaarbeta försocialnämnden skall attattom
erforderlig hjälp ochenskildedenlämnanarkotikamissbruk ochoch även

miss-skyldigheter inomSocialnämndensmissbruket.istöd kampen mot
isärskiltförslagSocialutskottetsbrukarvården därförkom att angesgenom

11 § socialtjänstlagen.
förarbetenoch desssocialtjänstlagenframhöll vidareSocialutskottet att

enskilde,respekt för denmåste visasocialtjänstentanken attgenomsyras av
respekt förskall visasocialtjänstenintegritet.behov och hans Menhans att

så djuptrespekteraskallsjälvfallet inteenskilde innebärden ettatt man
innebär.missbrukbeteendesjälvdestruktivt ett tungtsom

Socialberedningens betänkande

för-Tvånget1987:22 Socialtjänsten,SOU Missbrukarna,betänkandetI
missbrukar-med dearbetebild socialtjänstensmedlades kritisk tungaaven

På mångaallmängiltig.långt ifrånbildSamtidigt framhölls denna ärattna.
arbetsmetodik i för-aktivgenomtänkt ochhåll har utvecklats en mera
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hållande till de missbrukarna, inte minst i förhållande till narkotika-tunga
missbrukarna.

Socialberedningen framhöll socialtjänstens erbjudande förhållningssättatt
inte får leda till missbrukare lämnas ifred med sitt missbruk. Deatt unga

missbrukarna har i interegel hunnit få några omfattande medicinskayngre
skador missbruket på viktigaalla socialaär sammanhang.väg utav men ur
Om socialtjänsten intar passivt erbjudande hållning omotiverademoten

missbrukare riskerar deras sociala situation bli helt förödd.attunga
Socialtjänsten måste därför lära sig tidigt identifiera missbruk bl.a.att ett

aktivt uppsökande arbete också bli observantett attgenom men genom mer
på missbruksproblem enskild söker hjälp i någotnär avseende hosannaten
socialtjänsten, ekonomiskt bistånd.t.ex.

Socialberedningen framhöll vikten i samråd med den enskildeattav
behandlingsplan därefter kontinuerligtupprätta följa missbruka-samt atten

Socialberedningen betonade också vikten missbrukaren själv fårattren. av
välja mellan olika lämpliga behandlingsalternativ. frivillighetenI skall emel-
lertid inte ligga något fritt val fortsätta missbruket, varför socialtjänsten iatt
fall sådär sker, skall undersöka möjligheterna till tvångsvård.

Socialberedningen pekade också på den kritik inte minst från in-som
stitutionernas klientorganisationernasoch sida framförts bristen på fort-om

insatser den enskilde återvänder hem efter institutionsvård.närsatta
Mot bakgrund Socialberedningens på missbruket föreslogs ettav syn

ytterligare klargörande i lagstiftningen socialnämndens för attom ansvar
söka och kontinuerligt följa missbrukare med stöd och behandlings-upp en
insatser. Socialberedningen föreslog tillägg till § socialtjänstlagen11 variett

socialnämnden har för missbrukare får erforderlig vård,att attanges ansvar
vården planeras och socialnämnden följer den planeradeatt att noga upp

vården.
Socialberedningens förslag lag positivt remissinstanserna.övermottogs av

tvångsvårdPropositionen missbrukareom av vuxna m.m.

propositionen 1987/88:147I framhölls särskilt socialnämndens föransvar
vården oberoende den i frivilliga former eller med stödatt av om ges av

LVM får långsiktigt stödjande inriktning. sådan inriktningEn arbeteten av
förutsätter socialnämnden fungerar samordnare i kedja vård-att som en av

och myndigheter missbrukaren kan ha kontakt med. Social-organ som
nämnden bör därför följa missbrukaren i vårdkedjan han be-oavsett var
finner sig. minst viktigtInte det institutionsvistelser följsär att upp genom
väl planerade insatser i den vården. Socialtjänsten haröppna föransvaret
förberedelser inför, kontakten under och uppföljningen insatserna efterav
institutionsvistelsen. En liknande ansvarsfördelning bör också eftersträvas

missbrukaren bereds akut- eller avgiftningsvård inomnär sjukvården eller är
intagen på kriminalvårdsanstalt.en

I propositionen behandlas också de problem föreligger med vårdensom
de psykiskt störda missbrukarna. Bl.a. föreslås Socialstyrelsen iattav ges
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missbrukarestördapsykisktvårdenför hurplanutarbetauppdrag att aven
socialtjänst ochsamverkan mellanförstärktbl.a.kan förbättras, engenom

psykiatri.

utbredningMissbrukets8.3

Inledning8.3.1

samhället.iomfattningmissbruketsuppskattagjortsMånga försök har att
beroendebådevarieraralkoholskadormissbruk ochUppskattningarna av
missbruk.definieraolikapå definns och sättenpå den kunskap attsom

iblandanvändsalkoholberoendeochmissbrukhögkonsumtion,Begreppen
begrepp.iblandkonsumtionsmönster,skildaför synonymaatt somange
utvärderingförtill CentrumknutenmissbruksfrågorförEn expertgrupp

65tillkvinnorhögkonsumtion förfördefinierararbetesocialt gränsenav
fyraeller drygtsprit85och förlättvin veckaflaskor mänsprit eller tre per

högkonsumtion harföroch lägrevecka. Andralättvin gränserflaskor per
skriftSocialstyrelsensiochTestarenSystembolagetsbl.a.dock angivits av

graviditeten.alkohol underom

alkoholmissbrukOmfattningen8.3.2 av

svenskar0001993 300uppskattasårsbokEnligt Socialstyrelsens an-ca
sociala liv ochhälsa,påverkar derasdetgradalkohol i så högvända att

mellanbetecknaskommissionenAlkoholpolitiskaarbete. Enligt
myndig-kända hosi regelmissbrukare. Dessa är000-100 00050 tungasom

vårdinstanser.heter och
1991:11 framgårSoS-rapport1991FolkhälsorapportSocialstyrelsensAv
storkonsumenterde ärsannolikt omkring 10 männenprocentatt vuxnaav

20påundersökningarkälla tyder procentEnligtalkohol. att avcasammaav
alkoholrelateradefålivstid kommerunder sinnågon gångalla attmän

angivna iintefinnshärundersökningar närmareVilkaproblem. avsessom
Socialstyrelsens rapport.

högkonsu-andelen1991FolkhälsorapportSocialstyrelsensEnligt anges
Kun-och fyramellanuppgå tillkvinnor procent.blandmenter envuxna

dock osäkrarekvinnoralkoholism hos ärhögkonsumtion ochskaperna om
fördömande,omvärldenshärtillorsakviktigEn ärdet gäller män.än när

Konsumtionsundersök-missbruk.sittdöljeri gradkvinnor högrevarför
1968mellan årenkonsumtionsinökatkvinnordock visatningar har att -

Ökningen uppgårmotsvarande tidunderför1980 med 10 männenprocent.
till några procent.

andellitenförhållandevisgällerkvinnorbåde ochFör attmän svararen
förkvinnornaalkoholkonsumtionen. 10delför procent svararstor avaven

för 40konsumtion, 10kvinnors männen50 procent svararprocent avav
konsumtion.mänsprocent av
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Sedan 1972 genomförs varje år undersökningar alkoholvanor blandav
skolelever. Erfarenheter berusning bland elever i årskurs 9 minskade frånav
mitten 1970-talet för äter stiga under delen 1980-talet.attav senare av
Under de åren har jämfört med 1980-talets mitt skett visssenaste en upp-
gång den i årskursandel eleverna 9 berusar sig. Enligt Social-av av som
styrelsens Folkhälsorapport 1994 har de undersökningarnasenaste av ung-
domarnas alkoholvanor visat tendens till ökad alkoholkonsumtionen svag
både bland pojkar och flickor i årskurs Värt dock vidäratt notera att en
jämförelse med mitten 1970-talet har andelen elever i årskurs 9 inteav som
dricker alkohol ökat. inte dricker någonDe alkohol alls och desom som
dricker obetydligt tillsammans drygt hälften alla elever i årskursutgör av

Bland värnpliktiga har antalet berusningstillfällen minskat från mitten av
1970-talet.

Den alkoholrelaterade dödligheten bild det miss-tungaanses ge en av
bruket. I dödsorsaksstatistiken registreras omedelbartunderliggande ut-
lösande bidragandeoch orsaker för alla dödsfall. Alkoholrelaterade döds-
fall levercirrhos, alkoholism, alkoholpsykos och alkoholförgiftning.är t.ex.

Utvecklingen alkoholrelaterad dödlighet uppvisar kraftig ökningav en
från mitten till1950-talet slutet 1970-talet. Sedan mitten 1970-taletav av av
har det skett minskning antalet dödsfall i de vanligaste alkoholrelate-en av
rade diagnosgrupperna med omkring Källa:35 Behandlingprocent av
alkoholproblem kunskapsöversikt. Centrum för utvärdering i socialen-
arbete 1993.

8.3.3 Omfattningen narkotikamissbrukav

Utvecklingen narkotikamissbruket kan beskrivas utifrån olika typerav av
information. Bilden utvecklingen varierar beroende på vilka uppgifterav

väljs.som
Enligt den s.k. skolundersökningen har både tillfällig och upprepad an-

vändning narkotika minskat bland elever i årskurs 9 sedan 1970-talet.av
Denna bild styrks också den undersökning, bland värnpliktiga.görsav som

Centralförbundet för alkohol- CANoch narkotikaupplysning genomför-
de 1992 på uppdrag Socialdepartementet undersökning narkotika-av en av
missbrukets UNO 92.omfattning Undersökningsresultaten redovisas i

Det narkotikamissbrukets omfattning i Sverige 1992.rapporten tunga
Tungt narkotikamissbruk definieras allt injektionsmissbruk oavsettsom

missbruksmedel dagligall eller daglig användning narkotikanästansamt av
intagningssätt. Definitionen syftar till ringa in det missbrukoavsett att som

allvarlig karaktär. Definitionen utesluter deär tillfälligtav personer som
använder narkotika också de regelmässigt missbrukar narkoti-men som mer
ka för den skull ha missbruk.utan att ett tungt

1979 genomfördes liknande kartläggning det narkotikamiss-tungaen av
brukets omfattning. framgickHärav antalet med missbrukatt tungtpersoner
då uppskattades till mellan 10 000 och 14 000 personer.

Enligt UNO 92-studien uppgår antalet narkotikamissbrukare tilltunga
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injicerademissbrukarnade000-20 000. 93mellan 14 tungaprocent nar-av
till 82injektionsmissbrukareandelenuppgick procent.kotika 1992. 1979

minst tvåmissbrukavanligt 77Blandmissbruk procent rapporterasär -
ocksåmissbrukarnarkotikamissbrukarna47narkotiska procentpreparat. av

missbrukatharnarkotikamissbrukarnadehälftenalkohol. Knappt tungaav
minst tio år.

narkotikamissbrukmedinrapporteradede77 tungtprocent personernaav
32,6år, kvinnornasmedelålder 34,1kvinnor. Männens är23är män, procent

20undermissbrukarnainrapporteradedeår. Endast tungaprocent varaven
imissbrukaretillnyrekryteringenpådata tyderår. Dessa tungaatt gruppen

1980-talet.början1970-talet ochinträffade i slutetförsta hand avav
beroende19791992kartläggningenvidlägre änMörkertalet bedöms vara
kändadärmedochblivit äldregenomgåendemissbrukarnapå avatt mer

uppgiftsläm-från debenägenhetökadockså påmyndigheterolika enmen
undersökningen.medverka imyndigheternanande att

början 1970-sedannarkotikautvecklingenSocialstyrelsen kanEnligt av
narkoti-användandettillfälligasammanfattas så dettill 1993talet fram att av

missbrukar-påmedelåldernpåtagligt,människor minskatblandka attunga
Narkotikamiss-stabiliserats.narkotikamissbruketstigit detoch att tyngrena

kändamarginaliserade ärinomåterfinns framför alltbruket grupper, som
alkoholmissbruk.ochprostitutionför brott,myndigheternahos

invandrarung-ochinvandrarenarkotikamissbruket blandgällerNär det
ökningårunderSocialstyrelsendet enligt rapporteratsdomar har ensenare
under-Enligt CAN:sdock.siffror saknasSäkramissbruket.det tyngreav

underrepresenteradeår25generationens invandraresökning första överär
invand-generationensAndranarkotikamissbruk.medbland tungtpersoner

dockländer,andraii Norden ärsåväl medrarungdom, somursprung
överrepresenterade.

missbrukareförinsatserSocialtjänstens8.4

Inledning8.4.1

hälso- ochsocialtjänsten ochinominte enbartmissbrukareförInsatser görs
organisationer ochfrivilligainsatserOmfattandesjukvården. görs även av

dockbegränsasredovisningFöreliggandeolika slag.sammanslutningar av
in-inom denmissbrukarvård ochinomsocialtjänstens insatsertill öppen

vården.stitutionella

Öppen missbrukarvård8.4.2

på social-bedrivs i dagmissbrukarvårdens arbetedendelEn öppnastor av
under deorganisationsförändringarsamband med dekontoren. I senas-som
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åren genomförts i kommunerna har många dete kommunernastörreav
infört specialiserad organisation inom individ- och familjeomsorgen. Fören
missbrukarvårdens del har detta inte sällan inneburit särskilda miss-att
brukargrupper eller inrättats.vuxengrupper

De socialkontorsanknutna insatserna för missbrukare handlar till delstor
utreda och bedöma vårdbehov och behov ekonomiskt bistånd.attom av

Genom samtal socialsekreterare också den enskilde missbrukaren stöd,ger
motiverar för behandlingsinsatser remitterar till vård och behandlingsamt
hos andra vårdgivare. socialsekreterarnasI uppgifter ingår också följaatt

den vård och behandling vid institutioner eller i formeröppnaupp som ges
utanför socialkontoret.

I dag saknas löpande statistik de insatser inom denöver görs öppnasom
socialtjänsten. Det därför svårt få bildär omfattningen denatt en av av

missbrukarvården bedrivsöppna utifrån socialkontoren. Svenska kom-som
munförbundet och Statistiska centralbyrån har i studier visat i genomsnittatt

femtedel socialsekreterarnas arbetstid används för arbete meden av vuxna
missbrukare.

Enligt studie Socialstyrelsen 1989 beräknades 41 000 missbrukare haen av
varit aktuella vid socialkontoren. Enligt Socialstyrelsens årsbok 1993 be-
räknas ungefär tredjedel socialtjänstens klienter ha missbruksproblem.en av

Vid de sammankomster, Socialtjänstkommittén med olikaarrangeratsom
företrädare för socialtjänsten framkom splittrad bild den aktuellaen av
utvecklingen missbrukarvården i kommunerna. Dock på mångaav synes
håll ökad planmässighet i vården kunna urskiljas. Detta innebär atten
verksamhet för missbrukare alltmer inriktas byggamot att upp en samman-
hängande vårdkedja där hörnstenarna förebyggande och tidiga insatserär
för minska behovet institutionsvård. När institutionsvård ingåratt denav ges

led i differentierad vård, insatsernadär i formerett öppnasom en ses som en
väsentlig del för behandlingsresultat skall uppnås. deFör äldre miss-att
brukarna utvecklingen framför allt inriktas olika former stöd,motsynes av
omvårdnad och kontinuerlig tillsyn, antingen i ordinärt boende sär-genom
skild hemtjänstpersonal eller i olika former skyddat boende. Som stöd förav
de äldre missbrukarna finns i många kommuner olika dagverksamheter.
Sådana verksamheter bedrivs ibland i kommunens regi, ibland frivil-av
ligorganisationer.

I oktober 1993 beslöt regeringen fördelning statsbidrag till miss-om av
brukarvård och ungdomsvård. Inom för totalanslaget ingår ett nyttramen
statsbidrag på 50 miljoner kronor år till länsstyrelserna fördelas tillattper
olika öppenvårdsverksamheter. Målet med dessa riktade medelär stimu-att
lera framväxt öppenvårdsinsatser, skapa alternativ till institutionsvårdav
och utveckla mellanvård. Vid fördelningen medlen skalltypernya av av
särskilt uppmärksammas projekt inriktade på aktiv samverkanär mel-som
lan flera aktörer, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, Samhall, sko-t.ex.
lor, fritidsverksamhet och frivilligorganisationer. Riktlinjer för bidragsgiv-
ningen har utarbetats Socialstyrelsen, också skall följa ochav som upp
utvärdera de verksamheter, kommer till stånd.som
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länsstyrelsernatillfrån kommunernainkommitansökningardeAv som
föröppenvårdsinsatserpåungefär hälftensigfördelarmaj 1994 gravat.0.m.

ungdomar.förpå insatserhälftenochmissbrukare

Alkoholrådgivning
alkoholmottag-vidskeralkoholmissbrukareföröppenvårdendelEn stor av

alkoholpo-rådgivningsbyrâer,benämningar bl.a.olikahakanningar. Dessa
socialmedicinskalikliniker, centra.

i Sverigealkoholpoliklinikenfriståendeden förstaöppnades1946 av
ochkommunerbådebörjade1960-talenoch1950-UnderStadsmissionen.

delenunderSpecielltalkoholrådgivningar.tillskapalandsting avsenareatt
Enligtverksamhet.dennaexpansionkraftigskedde1980-talet enaven

alkoholrådgivningar,310dåfanns1992gjordeSocialstyrelsenenkät som
mellansamarbeteilandstingen, 2221kommunerna,162 drevs avavvarav

bl.a. RIA,samfundkyrkligadrevs91 enheterlandsting.ochkommun av
huvudman.regii privatdrevsenheterLP-stiftelsen 13medan annanav

alkoholrådgivnings-de 310vidtjänster577sammanlagt 1fanns1992
anställd.personalmedicinskhadehälftenenheterna. Knappt
alkoholrådgivningarnabesöktes1991SocialstyrelsenstudieEnligt aven

aktuelladetunderbesök000900sammanlagtmedtotalt 58 000 personerav
kvinnor.22dessaåret. Av procentvar

alkoholråd-26aktuella sökte1991 procentunderdeAv varsompersoner
påteckenkangången. Detta ettför förstavårdstöd ochgivningens ses som

tidigt imänniskornåralkoholrådgivningförenheternaspecialiseradedeatt
alkoholrådgiv-tillkomstenbakomgrundtankeEnmissbrukarkarriären. av

Enligthjälp.sökaalkoholisternadoldas.k. attförmå deningen attvar
vidbesökarna15utnyttjarkommissionen procentAlkoholpolitiska avca

fåmöjlighetenalkoholmottagningarna att anonym.vara

Narkomanvårdsbaser

narkoman-utbyggnadenmed1986 arbetatsedanharSocialstyrelsen av
bud-Sedannarkomanvård.Offensivuppdragetförinomvården ramen

projekt400drygtutgått tillkronormiljoner165totalt1986/87 hargetåret
för-Socialstyrelsenmedel hardessanarkomanvård. UtöverOffensivinom

bådemissbrukarvården,utvecklingtillmiljoner kronor50delat avavca
narkomaner.ochalkoholmissbrukare

kart-genomförauppdragregeringensfick 1992 attSocialstyrelsen en
detomfattandeinsatser ävenbehovenochnarkomanvårdenläggning avav

Uppdragetnarkotikamissbrukare.blandHIV-förebyggande arbetetforsatta
199321,narkomanvårdoffensivEffekterredovisats ihar rapporten av

narkomanvårdsbaser.100sammanlagtfinnsi dagframgår detatt cavarav
socialsekreterare350Mellan 300flera kommuner.betjänardessaNågra av -

framförhari landet. Basernanarkomanvårdsbaserna100vid dearbetar ca
UppgifternaSocialstyrelsen.frånprojektmedelmed hjälpallt byggts avupp
verksamhet,uppsökandebedrivaVarithuvudsakligenharvid dessa baser att
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motivationsarbete vård och behandling narkotikamissbrukare. För-samt av
narkomanvårdsbaserna har drygt 10-tal kommuner dessutomutom ett ut-

vecklat s.k. mellanvårdsformer vanligtvis har behandlingsinnehållettsom
liknar institutionsvårdens där missbrukaren bor i ordinärt boende.som men

Familjevård

Familjevård för missbrukare innebär familj i sitt hematt tar emotvuxna en
med missbruksproblem ersättning. Kännetecknet förmoten vuxen person

denna vårdform framför allt icke-professionella,det dvs. miljönär inte iär
första hand organiserad för hand missbrukarens problem.att ta om

Familjevård missbrukare i huvudsak och frivilligär öppenav vuxna en
vårdform. Endast undantagsvis finns tvång med. Detta gäller framför allt
den s.k. 34§ vården, kan erbjudas dem avtjänar fängelsestraffsom som-
eller dömda till kontraktsvård.är

Inom familjevården för missbrukare har i flera län vuxit s.k.vuxna upp
familjevårdsenheter, till vilka antal familjehem för missbrukareett ärvuxna
knutna. Verksamheten förstärkning den traditionellaär familjehems-en av
vården. Genom konsulenter vid enheterna får familjehemmen bl.a. hand-
ledning, utbildning och stöd för sin uppgift.annat

Det saknas i dag statistik hur många familjehem föröver det finns ivuxna
landet liksom uppgifter hur många missbrukare placeras iom vuxna som
familjehem årligen.

8.4.3 Institutionsvård

privataDen institutionsvården för missbrukare har under 1980-talet byggts
kraftigt. kapitel redovisasI 35 utvecklingen institutionsvården i privatut av

respektive offentlig regi. Enligt 1993Socialstyrelsen har utbyggnaden i
ganska utsträckning inriktat sig på former vård förstor nya av nya grupper

missbrukare. Nytillkomna behandlingshem vänder sig dels till narkotika-av
missbrukare med vanligen långa vårdprogram, dels till alkoholmissbrukare
med bibehållen social förankring med korta vårdprogram, framför allt s.k.
Minnesotahem.

Statsbidragsförändringen 1986 öppnade för ökad marknads-vägen en
orientering inom institutionsvården. Statsbidragen förändrades från haatt
varit platsbidrag till institutionerna till bli bidrag kommunernaett att ett som
fritt kan använda till olika missbrukarvård. Institutionsvårdenstyper av
kostnader kom därmed på tydligare belasta kommunernas bud-sättatt ett
get.

Statsbidragsförändringen innebar institutionsvården och denatt öppna
vården i fick finansiella förutsättningar. Incitamenten förstort sett samma
kommunerna omorientera vården former ökade därmed.öppnaatt mot mer
Många kommuner har, sina möjligheternämnts, översett attsom ovan
framför allt vårda de missbrukarnaäldre i öppenvård också formermen nya
för öppenvård andra missbrukargrupper har vuxit fram. Omfattningenav av
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vård.saknas fördå statistik öppenbedömasvåromorienteringdenna är att
institutions-påliggafortfarandedocktyngdpunktMissbrukarvårdens synes

vård.
deunderhari kommunerna senasteekonomiska lägetförändradeDet

Institutionsplaceringarförutsättningar.institutionsvårdenspåverkatåren
ekonomisktpolitiskt ochifrågasättasutsträckningbörjar i allt större av

utvärderarochföljerSocialstyrelsenKälla:ansvariga i kommunerna upp
igåttinstitutionerfleraSocialstyrelsentill1993:7. rapporterades1992 att

in-antaletminskningvissvarförnytillkomna,antaletkonkurs än aven
trendbrott.såledesmarkerarskedde. 1992stitutioner ett

000000-5ständigt 4statistikSCB:senligtfinns detår 1983Sedan perso-
siffradenna1993årmissbruk. För ärgrundinstitution påpåintagna avner

år, 3 800.tidigarenågot lägre än ca
tvång undermed5 000totaltvårdades1970-taletbörjan påI personerca

År årenUnderLVM.med stöd500vårdades 1år. 1989 avett personerca
År sammanlagtvårdades1993något lägre.siffra varitdenna1990-1993 har

frivilligtmellanProportionernaLVM.stödmed300knappt 1 avpersoner
20påtagligt deförändratssåledes senastetvångsvårdade harvårdade och

aren.
faktiskadetbådeår påverkasinstitutionsvårdade underAntalet ett av

ikraft-socialtjänstlagensSedanlängd.vårdtidensochintagningarantalet av
soci-ämförelsetal förEnligt Jförkortatsvårdtiderna avsevärt.trädande har

missbru-placeringstiden förgenomsnittligaminskade denaltjänsten 1992
mellan kom-Skillnaderna1992.1991 ochårenmellanmed 22kare procent
ekonomiskaolikabl.a.härtill kanSkälendockär stora. varamunerna

eftervård,påkvalitetomfattning ochocksåMenkommunerna.förresurser
påverka place-huvudmän kanandrabedrivsvårdöppenvård och avsom

itraditionerochmetoderolikaskäl kanYtterligarelängd.ringstidens vara
LVM-vårdLVM-vård.frivillig vård ochmellanfördelningenbl.a.arbetet,
vårdtidensSkillnader ivård.frivilligtidundergenomsnittligt längrepågår än

placeras.devårdtyngd hosolikapåockså berolängd kan som
frivilligtfärrefannsdecember 1993det den 31särskiltbörDet attnoteras

årendatummedjämförtinstitutionerpåmissbrukare änvårdade samma
31denockså lägreLVMmed stödvårdadeAntalet1989-1992. varav

1989-1992.årendatummedjämförtdecember 1993 samma
denmissbrukareinstitutionsvård ärdet gällerförändring närEn avannan

det årLVM-vården gickBeträffandemissbrukare.kvinnligaandelenökande
gickdet år 1993 mänmedankvinnavarje vårdad trepååtta1982 män caca

tvångsvårdad kvinna.varjepå
institutionsvård. DetillanledningenvanligastedenAlkoholmissbruk är

blandmiss-antaletmedanminskatdockalkohol harmissbrukarenbartsom
1992september30denmissbrukaresamtligahar ökat. Avbrukare som

blandmissbrukare.narkotika- ellerinstitution 35påvårdades procentvar
blandmissbrukareandelenuppgickLVMvårdades enligtBland de som

medan20till knappt1986 motsvaran-narkotikamissbrukare år procentoch
miss-LVM-vårdadeDe50uppgick till drygtår 1993siffrade procent. som



INSATSERSOU 1994:139 FÖR MÄNNISKOR MED MISSBRUKSPROBLEM

brukade enbart alkohol år 1986 uppgick till 85 medanprocent mot-ca
svarande siffra år 1993 uppgick till 45 procent.ca

Ca 90 dem vårdas på institution på grund missbrukprocent ärav som av
varken gifta eller sammanboende.

Institutionernas uppföljning behandlingsresultatenav
Enligt Socialstyrelsen 1993 det få institutioner hittills harär ytterst som
följt sina vårdresultat på systematiskt Enligt Socialstyrelsensätt.ettupp
torde institutionernas utvärderingar behandlingsresultaten ettegna av vara

de strategiska instrumenten för höja kvaliteten inom den in-mest attav
stitutionella missbrukarvården.

Ett informativt mått på hur behandlingshem fungerar hur andelett är stor
de skrivs in också fullföljer vården. Enligt Social-av personer som som

styrelsens enkät till institutionerna år 1992 fullföljde i genomsnitt 60 procent
medan 40 avbröt planerad vård, s.k. drop-outs". Det finns mångaprocent
undersökningar pekar på andelen rehabiliterade högreatt är avsevärtsom
bland de fullföljer vårdplanerad de avbryter i förtid.änsom som

Kommunernas institutionsvårdupphandling av
Inom vårdsektorn har hittills knappast förekommit någon direkt konkur-

Institutionerna har vanligtvis budgeterat utifrån viss beläggning.rens. en
Kostnaderna för de platserna har tagits via de sålda platserna. Itomma ut
kommunerna har tidigare saknats tradition det gäller systematisknär att
granska vårdens innehåll, kvalitet och resultat i förhållande till kostnaderna.

Socialstyrelsen 1993 beskriver utifrån studier i vissa län de hinder som
funnits för kommunerna på effektivt skall kunna utnyttja mark-att sättett
naden och köpa vård till pris. Dit hör bl.a. den placeranderätt rätt att
tjänstemannen saknar tillräcklig kunskap marknaden. Ett hinderannatom

intstitutionerna konkurrerar med olika vårdpaketär fasta medatt va-
rierande behandlingsinnehåll och tider. Placerarna har inte sällan svårig-
heter jämföra de olika vårdalternativen då instrument saknas föratt att
kunna bedöma kvaliteten i vården.

Socialstyrelsens studie visar också utbud och efterfrågan hade litenatt
Ävenbetydelse för priserna på marknaden. där det fanns konkurrerande

vårdalternativ kunde inte kommunerna dra fördelar denna marknads-av
situation. Kostnadsmedvetenheten ofta låg hos placerarna. Det framkomvar
också kommunerna inte förhandlade med institutionerna vårdav-att om
gifter och kringkostnader det institutionerna bestämde priser-utan var som

Val institution grundades inte på systematiska värderingar och jäm-na. av
förelser vård och pris på andra principer och preferenser.utanav
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institutionsvårdenKostnader för

sekretariatStatistiskNordiskländernanordiskademellanjämförelseEn
övrigadeinstitutionsvårdpå än1992 visar Sverige satsaratt resursermer

länderna.
åta-ekonomiskaökadeinneburitinstitutionsvården harUtbyggnaden av

missbrukareInstitutionsvården förganden för kommunerna. svararvuxna
familjeomsorgen.individ- ochinomkostnadernaför delstor aven

mellanskillnaderfinnssocialtjänsten 1992Jämförelsetal förEnligt stora
Dettainstitutionsplaceringar.förgenomsnittskostnaderolika kommuners

vilka det kanmellaninstitution, storaallt på valetframförberor varaav
dyrplaceringOmvårddygn. ärkostnaderskillnader i att anse somenper

dåi efterhandförräninteegentligenbillig kan dock avgöraseller man
inte.framgångsrik ellervaritbehandlingenkonstaterar om

missbrukarvården saknarinomfinnsregisterrikstäckandeDe upp-som
Eninstitutionsvården.föröppenvårdensåväl förkostnadergifter somom
fåri landetinstitutionsvårdenförkostnadernade totalabedömning av

skattningar.på relativtbyggadärför grova
År Om deninstitutioner.vid300 platsersammanlagt 8fanns1992 genom-

institutionerna harochtill 1 000 kronorberäknasvårddygnsavgiftensnittliga
kostnadernatotalaberäknas depå 80beläggninggenomsnittlig procenten

miljarder kronor.tilluppgå 2,3institutionsvårdenför
skriftårligaSCB:sochSocialstyrelsenskommunförbundets,SvenskaI

kostnader förberäknas kommunernassocialtjänstenJämförelsetal för
miljarder.2uppgå tillår 1991missbrukareinstitutionsvården caav vuxna

den-ungefärkostnadenuppskattasSocialstyrelsenuppgift frånEnligt vara
år 1992.samma

behandlingresultatochEffekter8.5 av

Inledning8.5.1

miss-behandlingutvärderingarvetenskapligt hållbarafåfinnsDet avav
ocksåSverigeigjortsutvärderingarSverige. fåbrukare i De mensom

på fråganenklanågraidentifierainte kunnatinternationellt har omsvar
missbrukare.för vilkeneffektivbehandlingvilken ärsom

arbetesocialtutvärderingförtill CentrumknutenEn expertgrupp av
beträffan-kunskapslägetöversiktCUS januari publicerati 1994har aven

alkoholproblem.Behandlingbehandlingseffekteralkoholvårdensde av-
Översikten genomgång denomfattandeaktuell ochpå veten-bygger aven

och be-olika arbetssättresultatenhandlarlitteraturskapliga avomsom
underlagetbestårutsträckningalkoholvården. Iinomhandlingsmetoder stor

områdetstudier inomvetenskapliga ärdå svenskautländska studierav
sällsynta.
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Inledningsvis i framhålls bakgrund det samhällsekono-rapporten mot av
miska läget vikten offentliga medel används så effektivt möjligt.attav som
Rättvisande effektivitetsbedömningar kräver emellertid information om
verksamhetens resultat. En väl fungerande, effektiv missbrukarvård ocksåär
i högsta grad värde för med alkoholproblem. kan därförDetav personer ses

allvarligt problem det i så utsträckning saknas sådanaett att storsom
kunskaper inom alkoholvården. På sikt kommer dock de ökade insatserna
för uppföljning, utvärdering och forskning den svenska missbrukarvår-om
den bredare kunskapsunderlag.att ettge

Den aktuella kunskapsöversikten kan milstolpe detutgörasägas nären
gäller forskningslägetsammanfatta inom missbrukarvården. Då deatt sam-
manfattande slutsatser och rekommendationer, ställerexpertgruppensom
sig bakom i intresse i detta återgessammanhang dessaärrapporten, av
kortfattat.

8.5.2 Expertgruppens slutsatser och rekommendationer

BehandlingEnligt 1994alkoholproblem, harexpertgruppens rapport av
jämförande studier kunnat beläggainte att

bestämt behandlingsprogram överlägset andra för alla individer,ärett
behandling överlägsen enklare rådgivning för alla individer,är
långvarig behandling överlägsen kortvarig för individer,allaär
sluten vård överlägsen vård för individer,allaär Öppen

sluten vård överlägsen dagvård individer,för allaäratt
behandling med hög personaltäthet överlägsen sådan med lägreär perso-

individer.naltäthet för alla

Det finns således ingen behandling leder till goda behandlingsresultatsom
för alla människor med alkoholproblem. Vissa insatser har dock goda effek-

vissaför människor med vissa alkoholproblem. Som exempelter typer av
breda behandlingsprogram i vård med inslag socialöppenattanges av

färdighetsträning återfallspreventionoch kan ha goda effekter för svårt
alkoholberoende förutsätter pedagogikDetta premierarpersoner. en som
positiva förändringar och förstärker individens motivation ändra alkohol-att

och livsstil.vanor
Enligt motiverar det aktuella forskningsläget dock tillinteexpertgruppen

uppgivenhet resignationoch till omprövning och nytänkande.utan snarare
Docenten Lindström har bl.a. visat jämförande studierLars har kunnatatt
belägga insatser riktade till missbrukare inte utvecklat svårtännuatt ettsom
alkoholberoende ofta tillleder goda resultat.

Ett formerna för behandling alkoholproblem kansätt omprövaatt av vara
betrakta denna del i vidare perspektiv och uppmärksammaatt ettsom en

sådana faktorer bidrar till underlätta naturliga läkeprocesser. Ettattsom
kan uppmärksamma samspelet mellan klienttyp,sätt närmareannat attvara

behandlingsform och resultat. Detta det möjligt välja vissa miss-gör att ut
vissabrukare till behandling, s.k. matchning. De egenskapertyper av som
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socialgradentillstöd matchaforskning kan finnautifrån äratt avman
olikastörning ochpsykiskgradensvårighetsgrad,stabilitet, missbrukets av

särskildkrävermissbrukareVissapersonlighetsdimensioner. me-grupper av
nämligen kvinnor,behandlingför adekvatsärskildatodik eller enresurser

hemlösa.psykiskt störda och
sjukvårdenochdelar hälso-derekommenderar bl.a.Expertgruppen att av

många högkonsumenterkontakt medisocialtjänsten kommeroch som
riskabel alkoholkonsum-tidigt uppmärksammametodik förutvecklar atten

alkoholvår-specialiseraderådgivning. Denmotivationshöjandetion föroch
bedömningen och kankvalificerade utgörasför denden avsvarar mer

missbruksen-ochalkoholmottagningartoxikomanienheter,sjukvårdens av
bedömning kräverKvalificeradfamiljeomsorgen.inom individ- ochheter

medicinsk kompetens.psykologisk ochsocial,personal medmedverkan av
sjukvårdenochsocialtjänstendärförrekommenderar attExpertgruppen

möjlig.bedömningkvalificeradsådandär ärutveckla samverkansformer en
kvalificerad bedöm-utifrånrekommenderarVidare attexpertgruppen en

omfattande åt-mindrehand börvårdbehovet i förstaning övervägasav
Institutions-omfattande insatser.ställning tillgärder för därefter taatt mer

psykiatriska och socialamedicinska,förvård bör personer som avreserveras
medi former. Förbehandlingtillgodogöra sigskäl inte kan öppna personer

institutionsvårdnätverk börsocialtalkoholproblem ochlångvariga ett svagt
formerikombination insatsermedså långt möjligt öppna t.ex.ersättas aven

hemtjänst.dagverksamhet ochkvalificeradboende,skyddat
behandlingbakgrundSlutligen attatt motexpertgruppen avavanser

måste deninsatskvalificeradresurskrävande ochmissbruksproblem är en
uppföljningdokumentation ochpåovillkorligt kravmedförenas ett av

resultat.

ochproblem8.6 Aktuella
utvecklingstendenser

Inledning8.6.1

för miss-insatsernamissbrukarvården visargenomgångOvanstående attav
socialtjänstens Kommunernasdelväsentligbrukare upptar resurser.aven

verksam-ansenliga. Trotsmissbrukareinstitutionsvårdkostnader för ärav
uppnåsresultatkunskaper detill delomfattning saknashetens stor somom

socialtjänstensBådeför missbrukare.socialtjänstens insatser egengenom
institutionernasochmissbrukarvårdenutvärderinguppföljning och egenav

kunskapsöversiktbristfällig. Denbehandlingsresultatutvärdering sina ärav
arbeteutvärdering socialtförvid Centrumexpertgrupp samman-avsom en

behand-olikavetenskapligt beläggapå svårigheternaställt visar också att
lingsmetoders effekter.
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8.6.2 Alkoholpolitiska kommissionens slutsatser och förslag

Alkoholpolitiska kommissionen SOU 1994:27har i sitt delbetänkande
Vård alkoholmissbrukare bl.a. belyst hur vården fungerar. Inledningsvisav
kommenteras den allmänna kritik riktats individ- och familjeom-motsom

organisation och dess bristande förutsättningar förändra männi-attsorgens
skors livsvillkor, dvs. det individ- och familjeomsorgens viktigasteärsom
uppdrag. Gapet mellan syfte/ambition och de faktiska behandlingsresultaten
inom missbrukarvården nedslående. iEtt problem detta sammanhangär är
bristen på systematiserad utvärderingar.kunskap och

inteDetta gäller minst kunskap samband, orsaker och konsekvenserom
kvinnors alkoholmissbruk. Behandling inom såväl öppenvård in-av som

stitutionsvård har inte alltid varit inriktad på stödja, vårda och behandlaatt
kvinnor utifrån kvinnors särskilda behov. Kvinnors bakomliggande, ofta
psykiska problematik och de särskilda villkor bl.a. för barnsom ansvar
innebär viktiga faktorer känna till och beakta vid behandlingär att av
missbrukande kvinnor.

missbrukares anhörigaKunskap hur påverkas missbruket har ökatom av
under tid bl.a. internationell forskning. Bl.a. bekräftatsharsenare genom
risk för psykiska och psykosomatiska hos anhöriga, missbruksymtom eget

förekomst våld i missbrukarfamiljer. Den ökade medvetenhetensamt av om
missbrukarenskonsekvenserna för anhöriga har medfört olika behand-att

lingsmodeller och tekniker allt oftare involverar anhöriga.
Särskilt alarmerande kunskapen hur barn skadas alkoholmiss-är om av

bruk i familjen. Både internationellsvensk och forskning har bekräftat att
missbrukandebarn med förälder/föräldrar ofta får beteen-växersom upp

destörningar, skolproblem och anpassningsproblem. ålder riskerarI vuxen
också dessa barn i utsträckning andra få missbrukspro-större än att egna
blem.

finnsTrots kunskap missbrukets konsekvenser föratt numera om an-
höriga når intedenna kunskap eller inte i det praktiska arbetetomsättsut av
yrkesverksamma missbrukare anhöriga.och deras Ett försökmöter attsom

omfattningen anhörigstödetuppskatta i landets kommuner har gjortsav av
Alkoholpolitiska kommissionen med hjälp de sociala enheterna vid läns-av
styrelserna. Endast 35 de totalt 250 kommuner deltog i studienav som
tillhandahöll särskild gruppverksamhet för anhöriga. Ytterligare 20-talett

sådan frånkommuner köpte verksamhet bl.a. institutioner. Enligt in-en
ventering vid årsskiftet 1992/93 fanns endast tiotal gruppverksamheterett
för barn till missbrukare för totalt 140 barn i hela landet. bör ställasDettaca
i relation till 10 barn tillsammansalla uppskattas växaatt procentca av upp

missbrukandemed förälder.en
Kunskapsbristen exempel på strukturellt hinder för arbetet medär ett ett

missbrukare och anhöriga. hindermed deras Andra organisationsformerär
kan försvåra insatser genomförs eller samverkan mellan olikaatt attsom

till stånd.personalgrupper och huvudmän kommer Ett hinder ärannat
bristen på inom missbrukarvården.resurser
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kommissio-missbrukarvården förmedlasockså positiva bilderMen avav
satsningar påpågående utvecklingen ambitiösaBl.a. redovisas den motnen.

inneburitredovisat sådan verksamhetöppenvård, vilket i de kommuner som
institutionsvård minskat. enkätsåväl LVM-vård frivillig Enatt somsom

SOU 1993:31 visade mångaLHD/LVM-utredningen genomförde 1992 att
ekonomiskainstitutionsvården i huvudsakkommuner dock reducerat av

skäl.
SOUhuvudbetänkandeAlkoholpolitiska kommissionen har i sitt

alkoholmissbrukare.1994:24 vårdenlämnat antal förslag rörett som av
andra samhällsorgan förBl.a. framhölls behovet samverkan med attav

upptäcka och tidigtmissbruk också för tidigt kunnaförebygga attmen
uppsökandemissbruk. Särskilt betonas vikteningripa för motverkaatt av

individ- och familjeomsorgenoch förebyggande arbete i samverkan mellan
tidigt upptäcka missbruk ochoch mödra- och barnhälsovården i syfte attatt

anhörigamissbrukareserbjuda till det gäller stödet tillstöd föräldrar. När
utvecklas mel-intensifieras ochframhåller kommissionen samverkan böratt
frivilligorgani-offentlig förvaltning,lan kommuner och landsting och mellan

erbjuda verksam-sationer andra intressenter. Syftet bör kunnaoch attvara
tonåringar ochanhöriga också förheter direkt anpassade för vuxna men

särskilt del-alkoholpolitiskt ingåbarn. övergripande börI ettett program
för till missbrukare.barnprogram

lagstödtill missbrukares anhöriga kan stärkasHur stödet genom anser
Socialtjänst-fråga börkommissionen närmare övervägas avvara en som

socialtjänstlagen.kommittén i dess arbete med översynen av
utvärdering, både på nationellVidare föreslås tillsyn, uppföljning ochatt

på socialtjänstens in-nivå och på länsnivå i utsträckning fokuserasstörre
åt kvinnorsmissbrukare. Särskilt bör ökad uppmärksamhetför ägnassatser

samtidigtöppenvård bl.a. tillgodose barnens behovbehov för att somav
länsstyrelser-får hjälp. riktade utvecklingsmedlenmodern stöd och De som

till-också för verksamheterförfogar bör därför användasöver somna
godoser kvinnors behov.

bak-Socialstyrelsen följa, bl.a.prioriterad förEn motattannan grupp
miss-vården, degrund den pågående omstruktureringen är tungaavav

tillgodosedda bör särskiltbrukarna. Frågan de får sina behov vårdom av
följas upp.

statsbi-kommissionen har också behandlat fråganAlkoholpolitiska om
iföreslår Socialstyrelsendragens utformning. Kommissionen att upp-ges

för detdrag tillsammans med Statskontoret utveckla ett nytt systematt
missbrukarvård. Somstatsbidraget till ungdoms- ochriktade kommunernas

bidragssystem föreslås de utvecklingsmedel,komplement till ett nytt att som
frånbudgetåret fördubblaslänsstyrelserna disponerar från och med 1993/94,

utvecklingentill miljoner. avsedda stimulera50 100 Medlen, är att avsom
alkoholråd-också för vidareutvecklavård, skall kunna användasöppen att

givningarna.
SOU 1994:26Kommissionen i sitt delbetänkande förebyggaAtttar

mellan olika aktöreralkoholproblem också frågan ansvarsgränsernaupp om
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kostnader förknippadeåtgärder på alkoholområdet liksom för deför ärsom
preciseraKommissionen det angelägetmed dessa. gränsernaatt varanser
sjukvårdens social-försäkringskassornas, hälso- och ochgår för arbetslivets,

rehabilitering anställda med alkoholproblem.tjänstens vad gäller avansvar
lagstiftningen i syfte få tillKommissionen föreslår därför översyn attaven

vad gäller rehabili-ansvarsfördelning mellan berörda aktörerstånd tydligen
alkoholområdet.åtgärder påterande

övrig grundutbildning och fort-socionomutbildningen,När det gäller
förstärkning inom områdetkommissionen betydelsenbildning framhåller av

bakgrund betydande andelmissbrukarvård. börDetta mot att avav enses
familjeomsorg missbruks-socialtjänstens individ- och harklienterna inom

ocksåvård-, och läraryrken börproblem. Grundutbildningen för omsorgs-
och dess familjesocialakunskap alkoholberoendegrundläggande omge

allafortbildning bör därför erbjudaskonsekvenser. Lokal mötersom an-
barn i sin verksamhet.höriga till missbrukare, särskilt de mötersom

förutsättning för fortsattbehandlingsforskningUtvärderings- och är en
Forskningen särskilt viktig be-kunskapsutveckling. ärär när resurserna

felsatsningar stöd och hjälp inteundvika ellergränsade bl.a. för attatt
Tvärvetenskapligbehandlingsresultaten okända.erbjuds på grund ärattav

anhörigproblematik bör särskilt stimuleras.rörande missbruketsforskning
regeringen avlämnatkommissionen slutförde sitt arbete harSedan pro-

1993/942218 härPsykiskt stördas villkor. Regeringenpositionen anserom
förstärkas.svåra psykiska störningar börvården missbrukare medatt av

mellan social-inom för nuvarandebör skeDetta ansvarsgränserramen
tydligt vårdansvarsjukvården där psykiatrin hartjänsten och hälso- och ett

psykiatriskmissbruket delockså för missbrukare där är tyngreen av en
problematik.

treårs-miljoner underföreslår därför 45 kronorRegeringen avsättsatt en
socialtjänsten inklusive LVM-förstärka samarbetet mellanperiod i syfte att

i arbetet böroch sjukvården. Tyngdpunkteninstitutionerna och hälso- vara
vård-utveckla och spridafungerande vårdkedjorfinna väl samt attatt

missbrukarnas särskilda behov.till psykiskt stördametoder anpassade de

behandlingsformer8.6.3 Utvecklingen öppnaav

vårenSocialtjänstkommittén arrangeradeVid de sammankomster som
missbrukarvården.håll behovet förnyelse inom1992 framhölls från flera av

idet kärvare ekonomiska läget kommu-kan bl.a. bakgrundDetta mot avses
resultatifrågasätts i förhållande till deinstitutionsvård alltmerdär dyrnerna,

framhölls emellertidekonomiska incitamentenuppnås. Oavsett de attsom
öppenvård.utveckla former fördet finns behov i kommunerna attav nya

vård imissbruket erbjudaför i tidigt skedeDetta behövs bl.a. ettatt av
samtidigt olikaenskildes nätverk och församverkan med den att typerge av

terapeutiskaarbetsträning, stöd i boendeti forminsatser bl.a. samtav
får stöd i forskningsöver-inriktning vård i formerinsatser. Denna öppnaav

1994. framgår breda be-alkoholproblemsikten Behandling Här attav
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handlingsprogram i vård med inslag social färdighetsträning ochöppen av
återfallsprevention kan ha goda effekter för svårt alkoholberoendeäven
personer.

8.6.4 Drogförebyggande insatser

Vid de regionala sammankomster, Socialtjänstkommittén och Alkohol-som
politiska kommissionen arrangerade hösten 1993 framkom det finnsatt en

variation beträffande kommunernas i det drog-allmäntstor engagemang
förebyggande arbetet. Från hålldel framfördes det i samband medatten
organisationsförändringar i kommunerna finns betydande risk detatten

förebyggandeallmänt arbetet åsidosätts. Vid seminarierna framkom att
socialtjänsten och dess individ- familjeomsorgoch i del kommuner meren
eller mindre övergivit det drogförebyggande arbetet. Från flera håll efter-
lystes därför klargörande från kommittén socialtjänstensdet gällernärett

för det drogförebyggande arbetet.ansvar
Såväl den nationella alkoholpolitikens narkotikapolitikens inriktningsom

betydelsehar för socialtjänstens förutsättningar lokalt förebygga ochstor att
motverka missbruk alkohol narkotika.och När det gäller den framtidaav
strategin för svensk alkoholpolitik har Alkoholpolitiska kommissionen i sitt

SOUhuvudbetänkande 1994:24 lämnat förslag i detta avseende. Huvud-
målet i den framtida svenska alkoholpolitiken både minskaskall attvara
bruket och missbruket alkohol. För detta krävs bl.a. ökade insatser förav
information och utbildning alkoholens verkningar och effekter ochom om
risker med bruk missbruk.och För detta ändamål har Folkhälsoinstitutet av
regeringen tilldelats 50 miljoner kronor fördelas till förebyggande in-att

Men också begränsningar tillgänglighet vilketalkoholens krävs,satser. av
förutsätter vissa restriktioner måste finnas.att

8.7 Sammanfattande bedömning
kartläggningDen redovisats beträffande socialtjänstens insatsersom ovan

för missbrukare tyder på detta verksamhetsområde för närvarande äratt
föremål för kritiskt granskande omstrukturering.och Den bakom-ett en
liggande orsaken härtill inte enbart ekonomisk kan ocksåDenär natur.av

konsekvens behovet förnya det sociala arbetet ochatt attses som en av
förbättra kvaliteten i socialtjänstens insatser. Både traditionella miss-det
bruksarbetet på socialkontoren institutionernas möjligheteroch hjälpaatt
missbrukare komma från sitt missbruk ifrågasätts. aktuella bildenDenatt av
utvecklingen inom missbrukarvården därför splittrad.är

Vi har funnit problemen inom missbrukarvården olika karaktär.äratt av
alltDet överskuggande problemet har med bristen på kunskap Vigöra.att

isaknar dag kunskap vilka behandlingsmetoder verkningsfullaärom som
för olika missbruk missbrukareoch och hur överkonsumtion ochtyper av
missbruk kan förebyggas och motverkas. Det andra problemet handlar om
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hur tillgängliga skall användas effektivt. Kunskapsbristen ochmestresurser
frågan effektivt utnyttjande har samband mednäraettom av resurserna
varandra.

Vi också funnit vetenskapliga belägg för insatser riktade till miss-har att
tidigt missbrukarkarriär till godabrukare i skede ofta leder resultat.ett av en

Vidare finns väl belagt i forskningen de sociala och hälsomässiga skador som
missbrukares anhöriga drabbas gäller inte minst för de barnDetav. som

tillsammans missbrukande föräldrar. Svårigheternalever med omsättaatt
handlingden vetenskapligt belagda kunskapen i praktisk kan ettses som

metodproblem enligt vår mening också fråga lagstiftning.ärmen en om
ovanstående redovisning kunnatMot bakgrund har konstatera attav

det finns behov kunskap olika insatsers och behandlings-stortett av om
formers effekter inom missbrukarvården. få fram sådan kunskapFör att

Ävensatsningar på utvärderingsforskning. dokumentationkrävs ökade och
uppföljning utvärdering vårdens effekterkvalitetssäkring och be-samt av

höver utvecklas.
Socialtjänsten det ökande inslaget konkurrens i vården,har, trots storaav

svårigheter vårdinnehåll kvalitet i relation till dåbedöma och kostnaderatt
ocksåutvärderingar behandlingsresultat sällsynta. behövs metod-Detärav

utveckling det gäller möjligheterna tidigt upptäcka och motiveranär att
människor med begynnande missbruk erbjudna insatser. Metod-ett att anta

ocksåutveckling krävs för matchning till vårdform.rätt
också funnit hittillsvarande bådeVi har forskningsresultat, svenska ochatt

internationella, tyder på de insatser och behandlingsformer till-att som
handahålls inom missbrukarvården bör präglas mångfald och flexibilitet.av

pågår utvecklingsarbete i kommunerna för finna och flexiblaIdag attett nya
vård behandling olika mellanvård. Viformer för och s.k.av grupper, ser

positivt på Planmässighet långsiktighetmycket denna utveckling. och
vårdkedjetänkandet bör enligt vår mening utgångspunkten för devara
insatser socialtjänsten erbjuder med missbruksproblem.som personer

innebär socialtjäns-Den nuvarande lagens grundläggande intentioner att
behandlinginsatser i form stöd, vård och missbrukare såtens av av vuxna

långt möjligt skall i frivilliga former med beaktande den enskildesges av
självbestämmanderätt. enskildes inflytande vården och möjlighetDen över

välja insats har framhållits avgörande för motivation och behand-att som
lingsresultat vården.i

självbestämmande enligt vårPrinciperna frivillighet och bör meningom
fortsättningsvis utgångspunkten för socialtjänstens insatser föräven vara

missbrukare. Vi vill emellertid särskilt betona, vilket också gjordes i pro-
1987/88:147 tvångsvård missbrukarepositionen för attm.m.,om vuxna

frivilligheten inte får innebära passivitet från socialtjänstens sida. Att vården
så långt möjligt skall i frivilliga former innebär samtidigt skyldighetges en

motivera enskilda missbrukareför socialtjänsten aktivt söka och föratt upp
insatser i syfte motverka och förhindra fortsatt missbruk. väl käntDet äratt

inte ambivalent inställning tillmissbrukare sällan haratt ytterst atten
signum,erbjudande vård och behandling. Missbrukets åt-acceptera om
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proble-minstone i början missbrukskarriär, starkt förnekandeär ettav en av
metodikinför omvärlden. speciella på ochDetta ställer krav kompetensmen

både i socialtjänstens i motivationsarbetet i detuppsökande arbete och
enskilda fallet.

missbrukbetydelse socialtjänstens möjligheter motverkaAv för ärstor att
hjälp.tidigt i tidigt missbruket stöd ochupptäcka och skedeatt ett av ge

tidig upptäckt ochAlkoholpolitiska kommissionen har i studier funnit att
rådgivning, m.m. framförenkla behandlingsinsatser stödsamtal har prövats

inom sjukvården Betydligtallt hälso- och med goda resultat. större resurser
upptäcka riskablai dag bör därför åt individuella insatser förän ägnas att

Kommissionenalkoholvanor förhindra utvecklas till missbruk.och deatt ett
sådani sitt utsikterna mycket godabedömer huvudbetänkande är attatt en

kostnadseffektiv.omorientering kommer visa sigatt vara
påSom framgått högkonsumenter kan vägär motsom varaovan gruppen

iinom socialtjänsten kommer endastberoende De verksammaett stor.
Socialkontorens möjligheterkontakt med begränsad del dennaen av grupp.

framför allt till detidigt begynnande missbruk begränsasupptäcka ettatt
hjälp försyften få stöd ochsöker kontoret i andra än attpersoner, som upp

försörjningsstödsitt missbruk. i första hand de ansökerDet gäller omsom
riskgruppen förutsätterbistånd. Ambitionen tidigt nå många ieller annat att

i dettapå sigfler aktörer socialtjänsten ochän etttaratt ansvarengageras
samhällsorgan härSamverkan mellan socialtjänsten och andraarbete. är av

avgörande betydelse.
klargörakommissionen påtalat behovetAlkoholpolitiska har attav var

sjukvår-försäkringskassornas, hälso- ochgår mellan arbetslivets,gränserna
rehabilitering anställda medoch socialtjänstens vad gällerdens avansvar

Riksförsäkrings-fråga också aktualiseratsalkoholproblem. Denna har av
kommissionens uppfatt-Alkoholpolitiskaverket hos kommittén. Vi delar

På grundansvarsförhållandena önskvärt.ning klargörande äratt ett avav
funnit möj-emellertid inte detfrågans sektorsövergripande karaktär har

fråga.ligt i detta sammanhang dennanärmare övervägaatt
utbudväl utbyggtTidiga insatser förutsätter också flexibelt ochett av

vårattraktiva. Enligti enskilda uppfattasinsatser former,öppna somsom av
behandlingsformer i kommunernamening kommer därför stöd- och attnya

missbrukets ska-informationUtformningen socialtjänstensbehövas. omav
betydelseocksådeverkningar hjälpmöjligheter finns haroch de storom som

nå enskilda med insatser.för tidigt i missbrukskarriärenatt
mening sådanmissbrukare enligt vårPrincipen tidiga insatser för är avom

fråga behandlassärskilt föreslås.betydelse lagstöd bör Denna närma-att ett
i kapitel 19.re

nå miss-det gällerAlkoholrådgivningarna betydelse närär attstorav
framhålla vikteni tidigt skede. Vi vill därför särskiltbrukare attett av

har ocksåoch stöd. Dettaalkoholrådgivningarnas verksamhet utvecklas ges
föreslår deuppmärksammats Alkoholpolitiska kommissionen, attsomav

också börbehandling i formerstatliga utvecklingsmedlen för vård och öppna
alkoholpolikliniker.användas till utveckling och utbyggnad av
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på gruppnivå förgäller socialtjänstens insatser samhälls- ochNär det att
Alkoholpolitiska kommissionensmotverka missbruk delar viförebygga och

på ungdomar.arbete framför allt bör inriktas barn ochuppfattning dettaatt
användningenbåde för senarelägga och minskakrävs åtgärderDet att av

för denna Vi därför detbåde alkohol och andra droger attgrupp. anser
i fort-förebyggande arbetet bland barn och ungdomar kommunerna även

Utgångspunkten i det allmäntsättningsvis lagreglerad uppgift.bör vara en
sammanhållen ii kommunen bör strategiförebyggande arbetet vara en

socialtjänsten, fritids- och kulturförvaltningarna, skolan,samverkan mellan
där de olika aktörernas rollerde frivilliga organisationerna och polisen m.f1.,

uppgifter för samordna det allmänt förebyggandeoch klargörs. Ansvaret att
enligt vår mening ligga hos kommunstyrelsen. Vi detarbetet bör somser

ungdomar tillgång till drogfria miljöer ochmycket angeläget barn och haratt
alkohol och andra drogeraktiviteter under sin användandeuppväxt, att av

serveringstill-det förs ansvarsfull politik det gällermotverkas närsamt att en
stånd.

arbetet vi detdelta i det allmänt förebyggandeUtöver att anser vara en
verksamhetprioriterad uppgift för socialtjänsten bedriva uppsökandeatt

tillhandahålla insatser för olika riskgrupper bland barn, ungdomar ochsamt
missbruk.för förebygga och motverkaattvuxna

socialtjänsten bedrivas målinriktatVi all verksamhet inom skallattanser
ocksåplanmässigt följas och utvärderas. Detta bör uttryck-och samt upp

särskilda bestämmelseni lagen. innebär bl.a. denligen den Det attanges nya
SoL, gäller socialnämndens skyldighet till-i 11§ tredje stycket attsom

missbrukaren vården, denmed den enskilde planera ersätts av nyasammans
generella bestämmelsen.

enskilde grunden i allplaneringen skall ske i samförstånd med denAtt är
våra förslagmissbrukarvård såvida inte vården med stöd LVM. Medges av

mål,särskilt betona vikten långsiktig planering därvill vi därför av en
insatsernas karaktär utformas tillsammans med denvårdinnehåll samt en-

skyldigskilde. Vi socialtjänsten också bör upprättaattatt vara enanser
enskilde medindividuell för den vård och behandling denplan som ges

återkommer till frågamissbruksproblem utanför det hemmet. Vi dennaegna
i kapitel 26.

från olika håll påtalats problemen med kunskaps-Som harnämntsovan
effekter den vård Bristenbristen både beträffande kvalitet och av som ges.

missbrukarvårdenpå kvalitetstänkande gäller inte enbart ärutan ett gene-
kvalitets-socialtjänstens verksamheter. utvecklarellt problem för För att

kvaliteten inom socialtjänsten vitänkandet i syfte förbättra attatt anser
kvalitetssäkring införas i lagen.kvalitet och börbestämmelser om

tillhandahålla vissa in-också kommunens skyldighetVi attattanser
bör preciseras i lagen. Som exempel pådividuellt inriktade insatser den nya

hemtjänst, dagverksamheter, särskiltsådana insatser kan färdtjänst,nämnas
på institution.personligt stöd vård i familjehem eller Dessaboende, samt

specifika målgrupper omfattar allainsatser inte förbehållnaär utan oavsett
hjälpbehovet. innebär skyldighet för kommunenorsakerna till Detta atten
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tillhandahålla såväl missbrukaredessa insatser för andra ärsom grupper som
i insatser.behov dessaav

personligt enligt vårSocialtjänstens skyldighet tillhandahålla stöd skallatt
miss-mening också innefatta stöd till anhöriga lever tillsammans medsom

brukare. stödet anhöriga självfallet missbrukaren fårDet bästa för är att
inte enligt vår meninghjälp komma från sitt missbruk. Om detta sker böratt

socialtjänstende anhörigas behov stöd uppmärksammas varvid har ettav
särskilt för tillgodose behov stöd.barnensattansvar av

SOU 1993:30 frågor denI kommitténs delbetänkande behandlades om
enskildes till bistånd. förslag återfinns i kapitel 6 i vårt lagförslag.Dessarätt

enskildes till sociala tjänster i form hemtjänst,I 4§ klargörs den rätt av
färdtjänst, personligt vård behandlingboende i särskilda fall, stöd ochsamt

inte hälso- och sjukvård.ärsom
föreslogs i begränsning tillI delbetänkandet avseende rättenett en av

påbörjatbistånd, nämligen för vård och behandling den enskilde ellersom
genomfört innan avgjort fall får socialnämndennämnden ärendet. I dessa

bistånd. vårt återfinns i kapitel imotiven för förslag 9Devägra närmareutge
SOU 1993:30.vårt delbetänkande

delbetänkandet behandlades också frågan den enskildes självbe-I om
fortsättningsvisstämmanderätt och valfrihet. Enligt vårt förslag bör även

inte endastgälla förvaltningsdomstolarna vid bifall till enskildas besväratt
beslutar till bistånd också biståndets utformning. Dettarätten utanom om
innebär den enskildes självbestämmande skall respekteras det gällernäratt

tillgång likvärdiga alternativavälja vârd- och behandlingsinsats. Vid tillatt
alternativet väljasbiståndsinsatser får dock enligt vårt förslag det billigare

under förutsättning denna insats på lämpligt tillgodoser densättatt ett
enskildes bistånd.behov av

Då varit föremål remissbehandling finner vi i dettadelbetänkandet har för
frågor självbe-sammanhang inte anledning ytterligare behandlaatt om

stämmande och valfrihet vid prövning bistånd.av



9 Tillsyn, uppföljning och
utvärdering

9.1 Vårt uppdrag
I skede kännetecknat decentralisering, generella i stället för riktadeett av
statsbidrag och ökande andel privat vård får också tillsynsfrågorna ökaden
tyngd. För närvarande förs angelägen diskussion innehållet i ochen om
formerna för tillsynen både kommunernas socialtjänst och de privataav
vårdgivarnas verksamhet.

Enligt direktiven ställer ändrad styrning den kommunala verksam-en av
heten krav på såväl kommunernas uppföljnings- ochatt statens ut-som
värderingsinstrument förbättras. Begränsade ekonomiska ställerresurser
vidare krav på ökad effektivitet och produktivitet inom socialtjänsten. Detta
innebär väl utvecklade prestationsmått och nyckeltal behövs under-att som
lag för kostnads- och kvalitetsjämförelser inom såväl äldreomsorgen och
barnomsorgen inom individ- och familjeomsorgen. I takt med attsom en-
skilda vårdgivare i ökad utsträckning etablerar sig på marknaden krävs
också kommunerna utvecklar sin beställarkompetens.att

Vad gäller individ- och familjeomsorgen saknas i utsträckning kon-stor
kreta mål för olika insatser både på det individuella planet och på en mer
övergripande nivå. Dessa omständigheter försvårar i hög grad uppföljnings-
arbetet. Bestämmelserna vissa personregister i 59 § socialtjänstlagen kanom
också i sin nuvarande utformning begränsa möjligheterna rationellt följaatt
utfallet olika handlingsplaner. Det behövs också fördjupad kunskapav om
effekterna olika behandlingsprogram vilket ställer krav på vetenskapligav
utvärdering verksamheten. Likaså behövs ökad kunskap metoder ochav om
resultat förebyggande insatser.av

Kommittén bör enligt direktiven innehållet i och formerna föröverväga
tillsynen såväl den kommunala socialtjänsten de privata vårdgivarnasav som
verksamhet. Kommittén bör vidare vilken uppföljning ochöverväga ut-
värdering bör ske och hur detta arbete kan underlättas och stärkas.som
Kommittén bör i dessa delar inhämta synpunkter från Socialstyrelsens på-
gående arbete med frågor tillsyn, uppföljning och utvärdering.om

direktiven l991:50Av för kommitténs arbete framgår bl.a. Social-att
styrelsen i första hand skall inrikta sitt arbete på tillsyn i form uppföljningav
och utvärdering den verksamhet kommuner, landsting och andraav som

bedriver inom socialsektorns område. Inom styrelsen prövasorgan nya
bl.a. inom för Aktiv Uppföljning, bedrivs länsvis. Dis-grepp ramen som

kussioner förs också hur tillsynen i enskilda ärenden kan utvecklas ochom
förstärkas.
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regler förgällandegenomgångkapitel statensföreliggandeI görs aven
kortfattatocksåVi redovisarutvärdering.uppföljning ochtillsyn, en sam-

förformernaövervägandendiskussioner ochårsmanställning omsenareav
ocksåingårredovisningvårverksamhet. Ikommunalstyrningstatlig av

kvalitets-utvärdering ochuppföljning,kommunernasfrågor rör egensom
till vårabakgrund bådekapitel bör därförFöreliggandekontroll. somses

18kapitel ochutvärderinguppföljning ochkommunernasförslag omom
36.kapiteluppgifterstatens

utvärderingochuppföljningTillsyn,9.2 en-

kunskapsöversikt
Inledning9.2.1

ochuppföljningtillsyn,frågormedkommitténs arbetegrund förTill om
utredningarsolikagenomgånggjortsharsocialtjänstenutvärdering avenav

frågori dessaställningstagandenöverväganden ocharbetsgruppersoch un-
dis-utvecklingen i despeglavaritAvsikten haråren.der de attsenaste

kommunal verksam-förbeträffande styrformerharkussioner, ägt rumsom
utgångspunkt förvarit fåocksåAvsikten harbemärkelse.het i vid att en

uppföljning ochtillsyn,i frågoroch förslag ut-våra överväganden om
definitionerockså sökt efterVi harkvalitetssäkringsarbete.värdering samt

kvalitetssäkring.ochutvärderinguppföljning,tillsyn,begreppenav
offentligapropositioner,inledningsvis deordningkronologiskI anges

vårgrund förtilllegatstatliga arbetsgruppersutredningar och rapporter som
diskussioner ochkorthet desammanfattas ikungskapsgenomgång. Därefter

uppdrag.vårtfunnit relevanta förviöverväganden som

källorKunskapsöversiktens9.2.2

kommitténs be-Kommunalekonomiskagenomgång medinlett vårVi har
periodha1991:98. kommitté kanSOU Dennatänkande startat avenanses

tillväga-principer ochtidigareomvärderingpåkravnyorientering och av
verksamhet.kommunernasstatlig styrninggångssätt för av

Kommunal ekono-budgetåret 1992/93förKompletteringspropositionen
kommit-KommunalekonomiskaII byggde påDel1991/1992:150mi, prop.

mellanrollfördelningenframhölls bl.a.propositionenbetänkande. Iténs att
uppgifter ochvad gällerlandstingenochrespektive kommunernastaten

tydlig.ekonomi måste vara
Är utvärderings-ochuppföljnings-Civildepartementettillsatte1990 en

arbetsgruppenIarbetsrapport.avlämnadeaugusti 1992i engrupp, som
Finansdeparte-ochUtbildnings-Civil-, Social-,fråningick representanter

Landstingsförbundet.ochkommunförbundetfrån Svenskasamtmenten
utvärde-uppföljning ochregeringskanslietsbelysa hurskulle bl.a.Gruppen

till.bordestatsbidragssystemmålstyrtring i ett
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I januari 1992 tillsattes inom Socialdepartementet och Civildepartementet
arbetsgrupp för klargöra och utveckla innehållet i länsstyrelsernasatten

arbete med tillsyn och uppföljning socialtjänsten. Vidare skulle arbets-av
bl.a. belysa hur pågående förändringar inom socialtjänsten på-gruppen

verkar tillsynsbehovet. I arbetet deltog också från länsstyrel-representanter
och Socialstyrelsen.serna

Konkurrenskommittén, tillsattes 1989 hade i uppdrag analyseraattsom
konkurrensförhållandena inom reglerade sektorer och föreslå åtgärder som
ökar konkurrensen hur konkurrenslagstiftningenöverväga i ökadsamt ut-
sträckning kan tillämpas inom dessa områden. I Konkurrenskommitténs
uppdrag ingick också frågan effektivitetenöverväga i kommunalatt om
monopolverksamhet uppmärksamma områden i den offentliga sektornsamt
där ökad konkurrens kan förenas med och främja de samhälleliga målen på
området. Dessa frågor har redovisats i betänkandet SOU 1991:104 Kon-
kurrensen inom den kommunala sektorn.

Propositionen 1992/93:43 ökad konkurrens i kommunal verksamhetom
byggde på Konkurrenskommitténs betänkande. I propositionen föreslogs
ändringar i socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och special-annan
lagstiftning i syfte öka inslagen konkurrens i den kommunalaatt verksam-av
heten.

En arbetsgrupp inom Socialdepartementet publicerade i oktober 1992
Ds 1992:108 Alternativa verksamhetsformerrapporten inom vård och

Syftet med bl.a. beskriva hindren för utvecklingenrapporten attomsorg. var
privata driftsformer förslag på åtgärdermot för undanröja ellersamt attge

begränsa onödiga hinder.
Socialstyrelsens utredning informationsstrukturen för socialtjänstenom

Ifs tillsattes i april 1989 och lade fram sin slutrapport i januari 1993
Informationsstrukturen för socialtjänsten 1993:1.SoS Syftet arbetaattvar
fram förslag till för och kommunerna informations-ett statenen gemensam
struktur för socialtjänsten.

Sedan år 1990 årligen Jämförelsetal för socialtjänstenutges irapporten
samarbete mellan Svenska kommunförbundet, Socialstyrelsen och Statistis-
ka centralbyrån. Syftet inledningsvis jämförelsetal föratt presentera attvar
kunna följa och utvärdera kvalitet, måluppfyllelse och resursutnyttjande på
lokal nivå för kommunernas planering, ledning, uppföljning och utvärdering.
Rapporten har successivt utvecklats för kunna tillgodose behovetävenatt av

på nationell nivå kunna följa utvecklingen.att
Lokaldemokratikommittén tillsattes våren 1992 med huvuduppgiften att

olika åtgärder föröverväga stärka den kommunala demokratin. Iatt sär-
skilda SOU 1993:74 och SOU 1994:18 har frågor kvalitets-rapporter om
mätning, dels på lokal nivå, dels på nationell nivå behandlats. Dessa rappor-

har legat till grund för avsnitt i Lokaldemokratikommitténster slutbe-
tänkande SOU 1993:90 där dessa frågor behandlas. I betänkandet görs
också definitioner olika begrepp, bl.a. tillsyn, uppföljning, utvärderingav
och kvalitetskontroll.

En arbetsgrupp inom Socialdepartementet har i april 1994 avlämnat rap-
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varitbl.a.Syftet harochvård1994:40 roll inomDs Statensporten omsorg.
välfärdsom-styrning inomstatligförformernaochanalysera behovetatt av

rådet.

Syntes9.2.3

synpunkterolikaställssammanfattas och motovanstående källorUtifrån
på likheterpekakunnahärigenomAvsiktenavsnitt.i dettavarandra är att

utvärderinguppföljning,tillsyn,beträffandeståndpunkternaioch olikheter
hållåt vilketklarläggaförsökavaritVår harkvalitetskontroll.och strävan att

stånd-redovisa deochfrågor styrgår i dessa argumentdebatten som
punkterna.

olikaharutsträckningi litenvisarGenomgången attrapporternaav
diskute-kvalitetskontrollutvärdering ochuppföljning,metoder för tillsyn,
bevakavillutifrån vilka intressenventileratsFrågorna har oftare manrats.

entydigaocksåVanligtvis saknasligga.skallför dettaeller ansvaretvar
handdärför i förstaKunskapsöversikten belyserdefinitioner begreppen.av

maktför-ochperspektiven syftefrågornaaktuellakring dedebatten ur
delning.

Tillsyn

tillsyn,fråganbehandlatharoch arbetsgrupper,utredningarDe omsom
beskrivsVanligtvistolkning begreppet.i sinvarandraganskaligger nära av
Arbets-kontroll.kontroll eller näraformellkontroll,tillsyn som

vårdinomverksamhetsformeralternativafråganbehandlat omsomgruppen
kandärbegrepp,tillsyn/uppföljningtalaroch ett manmensomomsorg om

i övrigabetydelsevidareanvänds i rapporter.uppföljning änskönja att en
kontrolltillsyndefinieraruppgifterlänsstyrelsernasArbetsgruppen somom

arbetsgruppenefterlysersanktioner. Dockintegranskningoch nämnermen
uppföljningenförochstatliga tillsynenför denregelverketprecisering aven

finnshärtolkasvilket kan ävenentreprenadverksamheten, att ensomav
befogenheter.önskan störreom

och denkommunaladenansvarsfördelningen mellan stat-gällerNär det
behand-Från arbetsgruppenståndpunkter.olikaframförsliga tillsynen som

tillsynhävdasochinom vårdframtida roll attfråganlat statens omsorgom
skulledettaeftersomkommunerna,tillståndsgivning inte kanoch utövas av
med-tillsyn kanstatligEndastkonkurrensneutraliteten. garanteraäventyra

hela landet.ochlikvärdig vård överrättvis ochborgarna omsorgen
arbetsgruppenbehandlinglikvärdig etträttvisa ochpåKravet somser

statlig tillsynutveckladArbetsgruppen ettgrundläggande krav. somenser
lagstiftningen.tillkomplement

verksamhetstillsynen/direktadenLokaldemokratikommittén attanser
börmedankommunernaligga hoskvalitetskontrollen bör statens ansvar

säkringkontroll ochförkontroll kommunensinriktas på system avav
kom-anförför sinserviceproduktionen. Somkvaliteten och argument syn
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mittén kommunens för verksamheteryttersta inom vård ochansvar omsorg.
Lokaldemokratikommittén beställar-utförarorganisationattmenar en ga-

kommunen kan klararanterar att verksamhetstillsynen både denöver egna
verksamheten och entreprenadproduktionen konkurrens-äventyrautan att
neutraliteten.

Uppföljning

Nästan samtliga utredningar definerar uppföljning att mäta, attsom
beskriva i statistiska termer", enklare tidsserier prestationer och styck-av
kostnader, mätning orsaksangivelse" och liknande.utan En arbetsgrupp
beskriver uppföljning systeminriktad genomgång och beskrivning,som
vilket kan tolkas systematiserad kontroll och tordesnarare som en vara en
del tillsynen.av

Uppföljningens funktion på nationell nivå i riksdagtermer attanges av
och regering behöver kunskap för kunna korrigera utvecklingenatt och för

följa hur de nationella målenatt uppfylls. Mer principiellt syftetanges vara
jämföra olika verksamheteratt med varandra eller signaler för-att ge om

hållanden eller verksamheter Ävenbehöver analyseras vidare. här finnssom
samstämmighet i uppfattningarna uppföljningens syfte.en om

Angående metoderna bl.a. uppföljning skallatt resultatenanges avse av
verksamheten och inte metoderna för uppnå dem. Vidareatt medavses
uppföljning jämföra kostnader ochatt prestationer bl.a årliga ochgenom
intermittenta totalundersökningar djupstudier.samt Kvalitetsmät-genom
ningar underlagnämns för uppföljning. Vidare påtalas kommunalsom att
redovisning måste förbättras bl.a kostnaderna måsteatt kalkyle-genom vara
rade efter enhetliga regler för underlätta uppföljning.att Informationen
måste omfatta helheten och uppgiftsskyldigheten bör lagregleras för att
förbättra uppföljningen. Det studerade materialet återspeglar ofta vilka
problem upplevs med uppföljning.som

Utvärdering

Utvärdering defineras också i samstämmigt ochstort sett vanligtvisanges
analys effekterna verksamhet eller bedömningsom resultatav av en ettav
mål, behov eller problem.mot Med utvärdering bl.a. också studeraattavses

orsakssamband eller avvikelser. Utvärderingens funktion vanligtvisanges
användas vid särskilda belutssituationeratt ellervara underlag försom

förändringar. Metoderna för utvärdering diskuteras knappast i någon av
utredningsrapporterna.

Ifs-utredningen den statistiska beskrivningenatt endast kananser utgöra
del underlaget Ävenvid utvärdering verksamhet.en andraav kun-av en

skapskällor, kommunala planer,t.ex. verksamhetsberättelser, rättsfallsom
bör ligga till grund för analyserna.m.m.

Avslutningsvis kan alltså det finnssägas relativt godatt samstämmigheten
i uppfattningen betydelsen och användningen uppföljning ochom ut-av
värdering styrinstrument.som
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kvalitetskontrollochKvalitetsmätning/kvalitetssäkring
kvalitetsmät-frågorbehandlatarbetsgrupper,ochutredningar omDe som

påbedrivasmåstearbetedettaenigakvalitetssäkring attning och är om
verksamheten.medarbetarbland demförankratvälnivå ochlokal somvara

medsamarbeteiskedockkvalitetsmått bör näralämpligaUtvecklingen av
nivån.nationelladen

verksamhetenför ärmåltydligarådaockså enenighet attStor omsynes
resultatmålenochresultatkvaliteten attuppföljningenförutsättning för av

lagstiftningen.iförankrademåste vara
i be-uppfattningarolikaframkommerkvalitetskontrollengällerdetNär
skallkvalitetskontrollflestaDeoch attutredningarfintliga rapporter. anser
Härikvalitetsvariabler.utvärderingochuppföljningnationellske avgenom

urval kommuner samttillriktadestudierfördjupade genomingå ettbör av
registreringsin-ochtillstånds-hjälpmedstatlig tillsynfungerandeväl aven

strument.
tillsynsansvardäremotframhåller statensLokaldemokratikommittén att

ikvalitetenkontrollförkommunenskontrollpå systeminriktasbör avav
vilarkommittén ytterstkontrollenSjälvaserviceproduktionen. anser

i kommunennämndenansvarigedvs. denverksamheten,förhuvudmannen
landstinget.eller

kvalitets-modellvilkenefterske,kvalitetsmätning börhurFrågan om
alltframförharbörvadoch mätasbedrivaslämpligen böranalysen som

EnligtLokaldemokratikommittén.tillStatskontoretsidiskuterats rapporter
använda ochdenredovisas,där är mestinventeringdenslutsatsen somav

kvalitets-klassiskametoden denlämpadebästochvårdenför omsorgen
beskrivaskantotalkvalitetenhjälpmed genom enanalysmodellen, vars

resultatkvaliteten.ochstruktur-,belysning process-av
iandradenågon rapporternabeskrivningsmodell ellerdennaVarken av

denfråganbelysadock kunnatyckskvalitetsanalysmodellerna ombeskrivna
verkligendetHärmednår rättservicenproducerade mottagare. avses om
verkligenbarnomsorgenhjälp,fåräldrebehövandede omär mest som

angelägenDettabehov ärsärskildamedtill barn etc.platserbjuder en
iinrymmasinteuppmärksammasbörkvalitetsaspekt synesmen somsom

beskrivningsmodellerna.någon av

socialtjänstentillsynStatens över9.3

Inledning9.3.1

bestämmelsergällande statensgenomgångsummarisk omNedan görs aven
genomgångi dennaUtgångspunktenverksamhet.socialtjänstenstillsyn över

Även propositioner,desocialtjänsten.l979/80:1 Ompropositionen somär
social-tillsynenberörtochårunderriksdagenantagits avsomsenareav

ochSocialstyrelsensförinstruktionergällandeliksomredovisastjänsten
uppgifter.länsstyrelsernas
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9.3.2 Socialtjänstlagens bestämmelser

Socialtjänstlagen reglerar dels de tillsynsuppgifter åvilar den nationellasom
nivån, dels länsstyrelsernas roll och uppgifter.

Socialstyrelsen har enligt 67 § socialtjänstlagen tillsyn socialtjänsten iöver
riket. Styrelsen skall följa och vidareutveckla socialtjänsten. Till ledning för
tillämpningen denna lag utfärdar Socialstyrelsen allmänna råd.av

Länsstyrelsen skall enligt 68 § inom länet följa socialnämndernas till-
lämpning denna lag, informera och råd till allmänheten och biträdaav ge
socialnämnderna med råd i deras verksamhet, främja samverkan på social-
tjänstens område mellan kommunerna och andra samhällsorgan i öv-samt
rigt till socialnämnderna fullgör sina uppgifteratt på ändamålsenligtse ett
sätt.

Hem för vård eller boende med undantag för sådana hem Statenssom
Institutionsstyrelse övertagit huvudmannaskapet för med stöd 23 a§av
socialtjänstlagen står under länsstyrelsens tillsyn. Länsstyrelsen har rätt att
inspektera verksamheten vid sådana hem.

9.3.3 Socialtjänstpropositionen

I propositionen 1979/80:1 Om socialtjänsten sid. 450 behandlas frågor
den statliga tillsynens roll och uppgifter. Härav framgår Social-om att

styrelsens tillsyn bör utvecklas i andra former detaljanvisningarän och
myndighetskontroll. Tillsynen borde ökat inslag allmänna rikt-ettges av
linjer. Samtidigt framhålls tillsynen måste utformas såatt den tillgodoseratt
jämlikhetsmålet och skillnader mellan kommunerna iatt servicenivå mot-
verkas.

Socialstyrelsens centrala uppgift föreslogs därför aktivt verka förattvara
angivna mål och riktlinjer för socialtjänstenatt förverkligas. Detta bör ske

sammanställa och dokumenteraatt kunskaper socialtjänstensgenom om
innehåll, organisation, och behov sociala tjänster. Härigenom fårresurser av
både statsmakterna och kommunerna underlag för socialtjänstens utveck-
ling. En sådan vägledning bör bl.a. medverka till servicenivån mellanatt
kommunerna utjämnas.

Av propositionen framgår vidare det knappast ansågs möjligtatt ställaatt
allmängiltig princip hur intresset ökat lokalt inflytande skallupp en om av

intressetvägas rättssäkerhet och likamot tillgång på samhällets tjänster.av
En sådan avvägning måste för varje område.göras Frågan gäller inte minst
vilken statlig styrning förenlig med denär kommunala självstyrelsen.som
Kravet på rättssäkerhet och lika tillgång till samhällsservice för den enskilde

dock frågaär i sista hand måste kunna kontrolleras statligen som genom
tillsyn. Denna tillsyn och kontroll bör utformas så kommunernas själv-att
ständighet och möjlighet sin verksamhet efter lokalaatt förhållan-anpassa
den inte träds för nära.

Av propositionens allmänna skrivningar framgår inte vad be-närmare
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idärför sär-departementschefen ettDåvarande tartillsyn innebär.greppet
tillsyn.Socialstyrelsensinnebördenmedhanvadskilt avsnitt avavserupp

ikontrollbl.a.verksamhetenföljaskallSocialstyrelsenHär genomattanges
idockinspektion börSocialstyrelsensbesök.andrainspektion ellerform av

inriktning.övergripandeochrådgivandeutsträckning hamöjligastörsta en
för-ochlagarpåtalaskyldighetinnefattartillsyn attStyrelsens även om

Styrelsenharregeringochriksdag avsett.på detföljsordningar inte sätt som
anmärk-siguttalaochmissförhållandenpåståddaockså granskabör om

befogade.varitningarna
länsstyrelsenmedsamverkaniSocialstyrelsenbörärendenenskildaI

berörtillsynövergripandeMenförhållandena.aktuella ävendeklarlägga en
Social-intebörDärförförhållanden.derasochmänniskorenskildaytterst

omfattakunnaskulleinteså dentillsynsfunktionstyrelsens avgränsas att
enskilda fall.

inomföreskrifterförfogandetill sitthar ärSocialstyrelsenmedelDe som
börsocialtjänstenhurråd ut-allmännainstitutionsvården,socialaden om

inspektion ellerbeslut,regeringensochriksdagensförinomvecklas ramen
inhämtandeopinionsbildningoch samtinformationsutbytebesök förandra

förunderlagsocialtjänsten attplanerfrån samman-kommunerna somomav
till kommunerna.återförasskallvilkakunskaperställa

läns-Socialutredningenföresloguppgifter attlänsstyrelsensgällerdetNär
in-företahärvid kunnaochtillsynenformelladenskullestyrelsen utöva

länsstyrelsenskallVid behovutredning.verkställaspektion eller genom
intesocialnämndhos kommunensändringpåkallapåpekanden kunna men

åtgärd.visskommuneråläggabefogenhetha att
föreslogochuppfattningSocialutredningenssig tillanslötPropositionen

länsstyrelsen socialtjänstlagen,tillämpningenföljaskallinom länet avatt
biträdasocialtjänsten,frågoriallmänheten rörråd tillochinformera somge
social-påsamverkanfrämjaverksamhet,i derasrådmedsocialnämnderna
social-tillövrigtioch attmellan kommuner ävenområdetjänstens se

Länsstyrelsensändamålsenligtpå sätt.uppgiftersinafullgörnämnderna ett
institutionerna.socialadeockså omfattaföreslogstillsyn

huvudsakligentillsynsarbetelänsstyrelsernasskallpropositionenEnligt
tjänstemänförtroendevalda ochmedöverläggningarpåinriktas att genom

ändamålsenligtpå sättutvecklassocialtjänstentill ettmedverkafölja och att
servi-juridisklämnaUppgiftenintentioner.lagstiftningens attmedenligheti

förundantagmedlänsstyrelsernauppgift förhandi förstabör envarace
Social-tillhänskjutaskunnabörrättsfrågor,kompliceradesärskilt som

styrelsen.

områdeÖvriga socialtjänstensinompropositioner9.3.4

i flerabehandlatsocksåutvärdering haruppföljning ochtillsyn,Frågor om
socialtjänstlagensedanverksamhetsocialtjänstenspropositioner rörsom

kraft.trädde i
Äldreomsorgen framhölls bl.a.90-taletinför1987/88:l76propositionenI
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det vikt statistiken belyser förhållandenäratt stor att rörav som resurser,
konsumtion och ekonomi. Statistiken bör möjligheter till jämförelserge
mellan olika kommuner och landsting mellan olika enheter hos respek-samt
tive huvudman. Sådana uppgifter framhölls nödvändiga för kunnaattvara
utvärdera och fortlöpande följa utvecklingen inom äldreomsorgen. Enupp
viktig uppgift för Socialstyrelsen ansågs därför följa och analyseraattvara
utvecklingen på området.

I propositionen 1990/91:l4 förAnsvaret service och vård till äldre och
Ädelreformenhandikappade framhölls betydelsen med tanke påattm.m. av

dess omfattning följs och utvärderas. Särskild vikt bör läggasnoggrant upp
vid frågan de styrmedel införs effektiva och verksamt bidrar tillärom som

syftet med reformen uppnås. Vid sidan den årligaatt uppföljningenav
föreslogs reformen utvärderas såväl verksamhetsmässigtatt ett ettur som
ekonomiskt perspektiv. Stor vikt bör läggas vid reformens konsekvenser för
den enskilde kvalitetssynpunkt. Utvärderingen bör också omfattaur en
samlad bedömning samhällets kostnader, varvid jämförelser bör görasav
med de förhållanden rått reformen inte genomförts.som om

I propositionen l992/93zl59 Stöd och service till vissa funktionshindrade
konstaterades utvecklingen i många kommuner går ökad decentrali-att mot
sering. Utvecklingen innebär också skiljer mellan offentlig kontrollatt man
och finansiering å sidan och produktion å den andra. Denna utvecklingena
ställer ökade krav på tillsyn och uppföljning statsmakternas intentio-attav

på det sociala området efterlevs. Därtill slogs fast det överhuvudtagetattner
viktigt med aktiv tillsyn på handikappområdet.är en
Propositionens innebärförslag ingen ändring i förhållande till vad som

gäller enligt SoL och HSL. Sambandet med framför allt socialtjänstlagen är
så starkt regler central tillsyn föreslås gälla.att samma om

I propositionen framhålls vidare länsstyrelsernas tillsyn bör ökadatt ges
tyngd. Bl.a. hänvisas till budgetpropositionen prop. 1991/92:l0O bil.14,

framgår länsstyrelserna väl skickadeär opartisk instansatt attvarav vara en
för tillsyn och uppföljning statsmakternas intentioner på det socialaattav
området efterlevs. Av bilaga 6 i budgetpropositionen för budgetåret 1991/
92 framhåller chefen för Socialdepartementet länsstyrelsernas tillsyns-att
och uppföljningsarbete blir allt viktigare bakgrund kommunernasmot av
organisationsförändringar ökande inslag privata alternativ inomsamt ett av

Ävenvård och de beslutade förändringarna avseende statsbidragenomsorg.
till kommunerna talar för sådan utveckling, vilket också påpekades i denen
bakomliggande prop.propositionen 1991/92:150 II.del

Vidare framgår propositionen tillämpningen lagen stöd ochattav av om
service till vissa funktionshindrade innebär viktig myndighetsutövning.
Kommunerna kommer huvudmän för huvuddelen insatserna,att vara av

har starkt samband med socialtjänsten i övrigt. Därför bör, enligtettsom
1992/93:159propositionen länsstyrelsen med sin närhet till länets kommu-

och med den regionala kunskapen tillsynsmyndighet på länsnivå förner vara
hela verksamheten enligt den lagen.nya

Propositionen l988/89zl30 Socialstyrelsens framtida roll ochom upp-
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Social-inomberedningssgruppinternförslagutformades eftergifter av en
framgår bl.a.1988:74Dsberedningsgruppensdepartementet. Av rapport

inriktninguppgifter ochSocialstyrelsensförändringarbehovetatt avav
utvärdering föruppföljning ochpåkrav attpå ökadeframför allt beror

detaljregle-statligpå minskadmålstyrning. Kraveteffektivaremöjliggöra en
uppgifterdecentraliseringverksamhetenden kommunalaring samt avav

nivåregionallokal ellertillrutinkaraktärenskilda eller ärrör som avsom
utvärdering.uppföljning ochinsatser förökadeförutsätter

ochindividärendenvad gälleri synnerhetkontrolli formTillsyn av -
Socialstyrel-minska iarbetsgruppenföreslogsverksamheterenskilda av-

uppföljning ochpåliggastället börtyngdpunkten imedanuppgiftersens
utvärdering.

utvärdering kommunernasuppföljning ochSocialstyrelsensSyftet med av
riksdag skapaochregeringförverksamhetlandstingensoch attvaraanges

bristerorsakarvilka problemmål uppfylls,lagstiftningensbild hur somaven
verksamheteneffektiviteten i är.huri måluppfyllelsen samt

SocialstyrelsensangelägetocksåiframhållsDet att er-rapporten som
vården ochföransvarigatill demaktivt återförs ärtillsynfarenheter somav

med lagensi enlighetverksamhetenutvecklaberörd personal förtill att
och denkontrollerandedenbådeerfarenhetergällerintentioner. Detta av

uppföljande tillsynen.
kunskapsunderlagutvecklabördetta arbeteväsentlig delEn attvaraav

demledning förtill ärvård ochkvalitet iinnehåll ochrörande somomsorg
Vidarenivåer.på olikabeslutsfattareförsocialtjänsten ochinomverksamma

det gällerutvecklingenlångsiktigaden näranalyseraSocialstyrelsenbör
administrativa ochrelation tilliverksamhetenmetodfrågor iinnehåll och

med fältetkontaktiskebörförhållanden. Detta närasamhällsekonomiska
inter-nationelltsåvälutbildningsinstitutionerforsknings- ochoch med som

nationellt.
propositionengrund förtilliladesBeredningsgruppens förslag stort sett
propositionenEnligtuppgifter.framtida1988/89:130 Socialstyrelsensom

kunskapsut-tillsynuppgifterhuvudsakligaSocialstyrelsensskall samtvara
Med tillsynkunskapsförmedling.veckling och avses

socialsektorninomverksamhetenutvärdering gent-uppföljning och avo
mål,preciseradeochuppställdastatsmakternaemot av

inomverksamhetsocialtjänst ochsjukvård,ochkontroll hälso- annanavo
denochsäkerhetkvalitet,gällerområde detSocialstyrelsens när en-

rättigheter.skildes

uppföljning ochi frågaalltframför ut-propositionen detEnligt är om
iTillsynutvecklas.behöverSocialstyrelsensocialtjänstenvärdering somav

enskilda verk-individärenden ochvad gälleri synnerhetkontrollform av -
tillsynsfunktionenväsentliga inivå. Detpå regionalfullgörassamheter bör-

tillförsäkrassyftelagstiftningensmedi enlighetmedborgaresamtligaär att
integritetsfrågornarättssäkerhets- och ärvård ochservice ochgod atten

betryggande lösta.
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Vidare framhålls i propositionen Socialstyrelsen grund för till-att som
måste enhetliga måttutveckla för kvalitet, resultat och effekter för attsynen

uppnådda resultat skall kunna ställas i relation till insatta resurser.
Inom socialtjänsten bör länsstyrelsernas tillsyn barn-, äldre- ochöver

Ävenhandikappomsorgen bli aktiv. socialtjänstens iroll samhällsplane-mer
ringen bör markeras liksom Socialstyrelsens aktiva samverkan med länssty-
relserna inom socialtjänstens område.

De i propositionen föreslagna prioriteringarna och uppgifterna för Social-
styrelsen har kommit till uttryck i förordningen med Instruktion för Social-

1988:1236,styrelsen fortlöpande reviderats. 1989 gjordes ändring isom en
SFS 1989:802förordningen. Enligt ändringdenna skall Socialstyrelsen -

skyldigheterna vaka verksamheterna vadutöver överangettssom ovan -
gäller kvalitet och säkerhet den enskildes rättigheter.samt

SFS 1990:1510I förordningen med Instruktion för länsstyrelserna regle-
länsstyrelsernas roll och uppgifter. trädde i kraft den 1 juli iDenna 1991ras

samband med genomförandet samordnad länsförvaltning tillkomstenochav
s.k. länsexperter inom olika sakområden, bl.a. inom området socialav om-

vårdnad.
Av instruktionen framgår länsstyrelsen tillbl.a. har uppgiftatt att noga

följa länets tillstånd främjaoch behov, länets utveckling och befolkningens
bästa verka för de nationella målen inom olika samhällssektorer fårsamt att
genomslag i länet.

Länsstyrelsen skall särskilt med beaktande fastställda nationella målav
verka för statlig, kommunal landstingskommunaloch verksamhetatt sam-
ordnas. Inom den organisationen skall samordning ske länsstyrel-egna en av

olika ansvarsområden.sens
Länsstyrelsen skall också följa och insatserutvärdera inom olikaupp

samhällssektorer med såväl nationellt samlat regionalt perspek-ett ettsom
tiv. Vidare föreskrivs länsstyrelsen skall genomföra eller hos regeringenatt
eller dess myndigheter föreslå sådana åtgärder nödvändiga ellerärsom
lämpliga för länets utveckling underrätta regeringen vad ärsamt om som
särskilt viktigt för regeringen få länet och händelser inträffatatt veta om som
där.

9.3.5 Sammanfattande kommentarer

Ovan har redovisats olika propositioners ställningstagandenochsynsätt när
det gäller tillsyn, uppföljning utvärdering socialtjänsten.och Ge-statens av
nomgången visar definitioner, syfte och medel/metoder för tillsyn,att statens
uppföljning och utvärdering tid uppvisar både samstämmighet ochöver
skillnader. Nedan sammanfattas hur ställningstagandenoch i olikasynsätt
avseenden stått sig respektive förändrats sedan socialtjänstreformen trädde i
kraft.
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Begreppsdefinitioner

defini-saknas iuppföljning utvärderingtillsyn, ochFör begreppen stort sett
motivtexternaisammanhangenredovisade propositionerna. Avtioner i de

olikaunderförstått ligger ivilken innebördkan dock delvis utläsas som
begrepp.

för allsamlande begrepptillsyn tidigt haBegreppet använts ettsomsynes
vidaför. Dennatillsynsmyndigheter harden verksamhet, statens ansvarsom

inspekterande denochsåväl den kontrollerandetolkning innebär att som
tillsyn.omfattas begreppetverksamhetenuppföljande och analyserande av

rådgivning/vägled-kunskapsförmedling,innebärDenna tolkning ävenatt
tillsyn.begreppetning och information omfattas av

uppgifterochframtida rollpropositionen SocialstyrelsensI attangesom
kunskapsut-tillsynskalluppgifterna för styrelsende huvudsakliga samtvara

distinktion begreppetkunskapsförmedling.veckling och Denna en an-ger
tolkning be-kvarstår vidfortfarandeinnebörd tidigareän avennan men

propositionen delsitillsyn. Tillsyngreppet varaanges

uppställda ochstatsmakternautvärderinguppföljning och gentemot avo
preciserade mål, dels

rättigheter.och den enskildeskvalitet, säkerhetkontroll avo

och/eller medelskrivningar syftepropositionernasMed i de olikagrund om
tid.tillsyn ha sketti begreppetförskjutning innebörden överviss avsynes en

analys ochförmån förtid tillkontroll/inspektionFunktionen övertonas ner
kvali-effektivitet ochi avseende påframför alltvärdering verksamheter,av

tet.
i någoninteutvärdering definierasuppföljning ochBegreppen närmare av

redovisade propositionerna.de

inriktningSyfte och

finnstillsynövergripande syftet medgäller detNär det statens sam-en
förnämligen verkapropositionerna,stämmighet i de redovisade attatt

socialtjänstpropositionen betonasförverkligas.mål och riktlinjer Istatens
jämlikhetsmålettillgodoserså densärskilt tillsynen måste utformas attatt

Vidareservicenivå motverkas.imellan kommunernaoch skillnaderatt
samhällsservice förtilllika tillgångpå rättssäkerhet ochbetonas kravetatt

tillsyn.enskilde skallden garanteras statensgenom
bl.a. i frågatiddock konstaterasVissa förändringar i kan översynsätt om

tillsyn.skall följastillämpningi vilka avseenden lagensförtydligaatt genom
konsumtion och ekono-belysas vad gällerBl.a. skall utvecklingen resurser,

imellan kommunernavikten jämförelsermi. framhållsDessutom attav
hjälp statistik.möjliggörs meddessa avseenden av

effektivitet bör belysasframhålls frågan styrmedlensVidare att genomom
bidrar tillverksamtstyrmedlenuppföljning och utvärdering attsamt om

kostnadsmässigaochuppnås. volym-viss verksamhet Densyftet med en
kvalitetsfrågorna.också följas liksomutvecklingen skall noga
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Gemensamt för tillsynsfunktionen enligt de genomgångna propositioner-
tillförsäkra samtliga medborgare god service och vårdattna synes vara en

och rättssäkerhets- och integritetsfrågorna betryggande lösta.att är

Medel/metoder

Socialtjänstpropositionen medförde förskjutning i tillsynen, från kontrollen
detaljer till allmänna riktlinjer, utvecklingsarbete, forskning, försöksverk-av

samhet fort- och vidareutbildning. Tillsynsmyndigheternas roll skullesamt
följa, leda och utveckla socialtjänsten också påtalaatt lagarattvara men om

och förordningar inte följs.
instruktionenI för Socialstyrelsen särskilt styrelsen måsteatt ut-anges

veckla kvalitets-, resultat- och effektmått för kunna ställa uppnåddaatt
resultat i relation till insatta Vidare krävs väsentligt förbättradresurser. en
återföring erfarenheter från tillsynsverksamheten till personal och andraav
ansvariga för olika verksamheter.

När det gäller länsstyrelsernas tillsyn gjordes i socialtjänstpropositionen
skillnad mellan tillsyn och formell tillsyn. Dock inte närmareen angavs

skillnaden där emellan. Av sammanhanget kan dock den tolkningen göras
formell tillsyn innebära inspektion eller verkställa utredningatt ochattsynes

påpeka behov ändring. Länsstyrelsen dock inte mandat åläggaattav gavs
kommunen viss åtgärd.

I länsstyrelseinstruktionen framhålls länsstyrelsernas skyldighet följaatt
länets tillstånd och behov främja utvecklingen och befolkningens bästasamt
inom länet och verka för den nationella politiken får genomslag i länet.att

innebärDetta utvecklingsinsatser viktigt medel i länsstyrel-att ettses som
tillsynsarbete.sernas

9.4 Kommunernas tillsyn
Enligt 69 SoL§ har socialnämnden tillsynsansvar verksamheten vidöverett
de enskilda hem för vård eller boende, belägna i kommunen.är Dettasom
tillsynsansvar omfattar också enskilt drivna daghem och fritidshem i kom-
munen.

Socialnämnden ocksåhar enligt vårdhemsstadgan SFS 1970:88 tillsyns-
för de enskilda vårdhem, finns i kommunen.ansvar som

SFSAv 23 § LSS 1993:387 framgår bl.a. enskild verksamhet skall ståatt
under tillsyn den eller de nämnder har för verksamhet enligtansvaretav som
LSS i den kommun där verksamheten bedrivs.

Enligt propositionen förutsätter enskild verksamhet med stöd LSSav
avtal med kostnadsansvarig kommun. Med hänsyn till kommunernaatt

ansvariga för ifrågavarande verksamhetär och med hänsyn till denytterst
ordning gäller enligt socialtjänstlagen bör kommunen ha till-ettsom nu

och inspektionsrätt. Enskild verksamhet bör därför stå undersynsansvar en
tillsyn den eller de nämnder, leder verksamheten enligt denav som nya
lagen. Sådan nämnd bör också få inspektera verksamheten.rätt att
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skyldig-kommunernasbestämmelsersaknasgällande lagendenI omnu
kap. 7 §stadgas i 9verksamhet. Däremotsinutvärderafölja ochhet att upp

innefattaskallgranskning bl.a.1991:900 revisorernaskommunallagen att
frånändamålsenligt ochpåskötsverksamhetenprövning ettav omen

kommunaladenInriktningentillfredsställandesynpunktekonomisk sätt. av
kommunaladeGenerellt kanlandet. sägasrevisionen varierar attöver
utifrån eko-verksamheternagranskathuvudsakligen harhittillsrevisorerna

andel verksam-ökadutvecklingennomiska aspekter motatt synesmen
hetsrevision.

socialtjänsteninomUppgiftsskyldigheten9.5

bestämmelserGällande9.5.1

före-regeringenvadenligt närmaresocialnämnden,Enligt 63§ SoL skall
centralbyrånStatistiskauppgifter tillpersonregister lämnaskriver, utur

ändamål.statistiskaSCB för angelägna
570-571 framgårprop. 1979/80:1nämnda paragraftillförarbetenaAv s.

uppgifter,statistiskaindividrelateradeförendast gällerbestämmelsenatt
mängdstatistik frånUtlämnandesekretess.omfattasdvs. sådana avavsom

ordning.ireglerassocialnämnderna annan
socialnämn-skyldighet för1981:1370förordningeniRegeringen har om
utlämnandeföreskriftermeddelatuppgifterstatistiskaderna lämnaatt om

personregister,socialtjänstensuppgiftersådanastatistiska ändamålför urav
enskildauppgifterandrainnehåller eller personer.omnamnsom

lämnasocialnämnd årligenvarjefråga skallförordningen iEnligt upp-
gifter till SCB om

bistånd,ekonomiskt
kontaktperson,förordnande av

familjehem,vistelse i
boende,vård ellerförvistelse i hem

familjehem,iför barnden ersättning utgettssom
åtgärder enligt LVU,

ochenligt LVMåtgärder
syftar tillundersökning ochstatistisksärskildförbegärsuppgifter ensom

samhällsbehov.angelägnatillgodoseatt

föreskriftermeddelathar SCBförordningnämndaMed stöd om upp-av
1987:17.SCB-FSsocialtjänstenstatistiktillgifter om

personregisteruppgifterlämnasocialnämndenskallEnligt 64 § SOL ut ur
det kanforskningsändamål ochförbegärsdettamyndigheter,till statliga när

närstående lidernågon honomenskilde ellerdenrisk förske men.attutan
social-inomuppgiftersekretesskyddade1980:100 fårsekretesslagenEnligt

eller för-lagstödendast medmyndighettilltjänsten lämnas ut avannan
ordning.
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I förslaget till sekretesslag förutsattes behövliga bestämmelseratt om
utlämnande uppgifter för forskningsändamål skall in i SoL. Forskningtasav
bedrivs vanligen vid statlig institution. Beslut lämna uppgifternaatt uten
skall därför riktas till den statliga myndighet där forskningen bedrivs och
inte till den enskilde socialnämndensforskaren. Vid prövning uppgiftom
kan lämnas risk för kan det bli anledning hänsyn till skildaut utan att tamen
omständigheter. Uppgifterna bör endast lämnas det fullt klartärut attom
forskningsresultaten kommer publiceras i sådan form enskildaatt att perso-

och deras närstående, vilka berörs uppgifterna, inte kan identifieras.ner av
Inom familjerådgivningen råder särskilt stark sekretess. Enligt kap.7en

4§ andra stycket sekretesslagen gäller sekretess inom den kommunala fa-
miljerådgivningen för uppgift enskild har lämnat i förtroende ellersom som
har inhämtats i samband med rådgivningen. inteDet tillåtet inom familje-är
rådgivningen någon menbedömning skall vidgöraatt göra ut-som man
lämnande uppgifter inom socialtjänsten. Denna bestämmelse innebärav
bl.a. endast med den enskildes medgivande får sekretesskyddadeatt upp-
gifter inom familjerådgivningen lämnas för forskningsändamål.ut

9.5.2 Lagen den officiella statistikenom

Ett huvudsyfte med reformeringen den statliga statistikproduktionen ärav
öka incitamenten för omprövning statistikproduktionensatt omfattningav

och innehåll. Genom olika myndigheter beställaransvaret för denatt ge
statliga statistiken syftar till prövning relevansen och kvalitetenman en av

de ändamål statistiken Källa:avsedd för Genomföran-gentemot ärsom
Ändraddekommitténs betänkande SOU 1994:1 ansvarsfördelning för den

statliga statistiken.
1992:889Lagen den officiella statistiken tillämpas statliganärom myn-

digheter under regeringen framställer statistik. Den reglerar också upp-
giftsskyldigheten för kommuner och vissa enskilda fysiska juridiskaoch

det allmänna. Uppgiftsskyldigheten för näringsidkaregentemotpersoner
omfattar bl.a. tillhandahållande tjänster, antalet anställda, löner,av sys-
selsättning och kostnader. Kommunerna uppgiftskyldiga endast förär vissa

dessa uppgifter. kommunerna tillkommerFör uppgiftsskyldighet andraav av
uppgifter samhällsekonomisk betydelse sammandrag räkenska-samtav av

såvitt kommunala ändamål.perna avser
1991/921118I propositionen 29 förenklad statistikreglering, vilkens. om

ledde fram till lagen den officiella statistiken, uttalades följande be-om
träffande uppgiftsskyldigheten för lagreglerad verksamhet bedrivssom av
kommuner och landsting.

Föreskrifter uppgiftsskyldighet finns i dag i respektive verksamhetsom
lagstiftning. Denna ordning ändamålsenlig och bör behållasär föräven

Ävenframtiden. det förhållandet det ofta gäller mycket integritetskänsligatt
information talar för dessa frågor hand inom respektive sakområ-att tas om
de och uppgifter för dessa statistiska ändamål inte regleras i lag.att en annan

Integritetsskyddsutredningen ISU har i maj 1994 avlämnat betänkandet
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frågorbehandlas bl.a.betänkandetSOU 1994:65 Statistik integritet. Ioch
statistik blirvissstatistiken. Attofficiellastatistikansvaret för den enom

uppgiftsskyl-skall produceras,denofficiell får den konsekvensenbl.a. attatt
statistikenpåfinns kravdetkan föreskrivasdighet i vissa fall attsamt att

publiceras.tillgänglig ochgörs
ändrad1993/942269 beslutatharbet. 1993/94:15, rskrRiksdagen FiU om

stati-officiellastatistik. denofficiell Föransvarsfördelning det gällernär
juli 1994sedan den 1område Socialstyrelsensocialtjänstensstiken inom är

statistikansvarigrespektivetillmyndighet. överlämnasstatistikansvarig Det
användareövrigasamråd med statistikensmyndighet efter närmareatt

nuvarande omfatt-Utgångspunktenstatistikens utformning.besluta ärom
produktbeskrivningar.i SCB:ssåsom denning statistiken presenterasav

statistikansva-myndigheterskall deEnligt de bestämmelserna ärsomnya
denproduktionenkontrolleraochofficiell statistik kunnariga för styra av

myndig-oberoendegällerbeställaransvaret för. Dettastatistik de fått av om
produktionsan-eller läggastatistiken interntheten väljer producera utatt

servicebyrå.myndighet ellerSCB,till någonsvaret t.ex. annanannan

bedömningSammanfattande9.6

Definitionsfrågorna9.6.1

synpunkteroch i destuderatsi olika dokumentSom röd tråd de somsomen
svårig-framstårsocialtjänstenförkommittén företrädarelämnats till av

uppföljning ochtillsyn,entydigt tolka innebörden begreppenheterna att av
användstillsyn. Begreppetgäller detta begreppetutvärdering. Framför allt

särskiltperspektiv och föruppgifter i brettbåde för attstatens ettatt ange
individtill-verksamheter. Begreppensocialtjänstenskontrollstatens avange

skiljaförlänsstyrelsernatillsyn används oftarespektive generell utattavsyn
uppgifteranledning från andrapå förekommenden tillsyn görs somsom

ocksåharsocialtjänstlagen. Tillsynenligtockså åvilar länsstyrelserna an-
Socialstyrelsenverksamhetall densamlingsbegrepp förvänts ett somsom

för.ansvarar
enligtkommunernakontrollanvänds också för dentillsynBegreppet som

i kommu-privata verksamhetendengällande lag skyldig utöva överär att
betecknaanvänds förtillsynockså begreppetDet förekommer attattnen.

familjehemsvården.uppföljningkommunernas av
begreppenskommittén klargörframhållits viktenFrån olika håll har attav

Socialstyrelsens, läns-tydliggöraockså bidra tillinnebörd. skulleDetta att
och olikavårdgivarnasprivataoch destyrelsernas, kommunernas ansvar

socialtjänstensoch utvärderakontrollera, följadet gällerroller när att upp
på olika nivåer.verksamhet

verksamhetsocialtjänstenskvaliteten ioch utvärderakontrolleraFör att
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används i dag olika begrepp. Ett ofta begrepp kvalitetssäkring.använt är
Behovet klargöra innebörden i detta begreppatt även har också påtalatsav
till kommittén.

Enligt vår mening det betydelseär begreppen klargörs. Somstor attav
framgått har tillsyn, uppföljning och utvärdering under år varitovan senare
föremål för behandling flera utredningar entydiga definitionerutan attav
kunnat Vi har därför valt vid vår tolkningatt stanna attanges. ge av
begreppens innebörd inom socialtjänsten. Vi återkommer till vår tolkning i
kapitel 36.

9.6.2 Statens respektive kommunernas roll och uppgifter

Kommunalekonomiska kommittén framhöll vikten ansvarsfördel-attav
ningen mellan den statliga och kommunala nivån tydlig. Kommitténgörs
menade statsmakternas beslut på olika nivåer böratt så tydliga detattvara
framgår vad för kommunerna bindandeär beslut och vad inte ärsom som
det.

Den legala grunden för all tillsyn, uppföljning och utvärdering inom
socialtjänsten lagens mål och övrigaär bestämmelser. Den nuvarande lagens
karaktär målinriktad ramlag har inneburit entydiga och operationellaattav
mål för olika verksamheter i utsträckning saknats. Den nuvarande lagenstor
medger därför visst tolkningsutrymme. Detta har inteett sällan medfört
oklarheter i relationen mellan och kommunerna.staten

Från länsstyrelsernas sida har bl.a. påtalats svårigheterna tolka be-att
skälig levnadsnivå. Detta har inte minstgreppet under de årensenaste

med krympande ekonomiska i kommunerna upplevts ettresurser som pro-
blem från länsstyrelsernas sida. Frågan med vilken tillsynsmyndighetenrätt
kan rikta kritik kommun har ofta diskuterats. Länsstyrelserna efter-mot en
lyser därför precisering i den lagen såväl kommunernas skyldig-en nya av
heter tillsynsmyndigheternas roll och uppgifter.som

De ändrade ekonomiska förutsättningarna för socialtjänstens verksamhet
har också aktualiserat frågan vilka skillnader mellan kommuner ochom -
mellan olika kommundelar tillsynsmyndigheterna kan medaccepterasom-
gällande bestämmelser. Vid kommitténs sammankomster aktualiserade läns-
styrelserna bl.a. frågan hur skillnader de kan detstora näraccepteraom som
gäller den enskildes tillgång till olika tjänster. Vidare frågantogs upp om
vilka faktiska möjligheter tillsynsmyndigheterna har påverka säkerhetatt
och kvalitet i kommunens verksamheter inte uppfylla lagenssom anses
bestämmelser och intentioner.

Tillsyn, uppföljning och utvärdering handlar enligt vår mening i första
hand den enskilde god kvalitet och säkerhetatt i de insatsergaranteraom

också relationen mellan och kommunerna.statensom ges men om
Företrädare för kommunerna har i olika sammanhang hävdat denatt

kommunala självbestämmanderätten hotad åläggerär att statengenom
kommunerna allt fler skyldigheter. Som exempel härpå bl.a. deanges nya
bestämmelserna barnomsorg kommitténs förslag lägstasamtom om en
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frånminstinteefterlyses,Samtidigtförsörjningsstödet.nivå förgodtagbar
enskildastyrning förstatligökadsida, garanteraklientorganisationernas att

kvalitet.godvårdochservicetillgång tilllika av
kunnaskullesjälvbestämmanderättenkommunaladenaspekt på hurEn

kvalitetsnivåer ipreciserartydligarelagstiftningenifredas är statenatt
också bidraskulleverksamheter. Dettasocialtjänstensförolika avseenden

konkretiseringsnivå kanlagensFrågantillsyn.legitimitet förökadtill om
karaktärsådanverksamhet attSocialtjänstens ärdiskuteras.dock enav

syftet,detförtaskulle riskeralagstiftning ytterstadetaljerad attalltför
till denförhållandeiskallalltid prövasnämligen insatser en-att gessom

behov.ochförhållandenunikaskildes
före-vissaharsjälvbestämmanderättenkommunalagäller dendetNär

konventioneneuropeiskadenhävdatsektornkommunalaför den attträdare
bl.a.möjlighetersjälvstyrelse begränsar attkommunal statens genomom

verksamheter.kommunernastillsyn styra
Sverigesjälvstyrelse,kommunalkonventioneneuropeiskaDen somom

själv-kommunaladenstärka ochsyftar till1989,ratificerade år tryggaatt
prin-grundläggandevissafastslås därförkonventioneni Istyrelsen Europa.

SverigesmedsambandIförhållande till kommunerna.ciper för statens
del.Sverigesförlagändringardock ingakrävdeskonventionentilltillträde

fårendastkommunernatillsynadministrativ överfastslårArtikel 8 att
grundlagföreskrivs ifalli deförfaranden ochmed deenlighetiutövas som

kommunernastillsynadministrativ överVidarelag. sägseller attannan
lagefterlevnadensäkerställatillskall syftaendastnormaltverksamhet att av

lämplig-fråganiAdministrativ tillsynprinciper.konstitutionellaoch om
uppgiftergällerdetmyndigheterhögre närfår dock somheten utövas av

till kommunerna.delegerats
kommunernaadministrativ tillsyn övervidarekonventionenI attanges

står iingripandekontrollmyndighetenspå sådantskall sätt pro-attutövas
skyddas.skallintressendebetydelsenportion till somav

självbe-kommunalkonventioneneuropeiskadenfunnitVi intehar att om
social-tillsynförihinder statensskulle lägga vägenstämmanderätt av

tjänsten.

utvärderingochuppföljning9.6.3 Kommunernas

medkombinationii kommunernaekonomisktbegränsat nyaEtt utrymme
påkravmedförtharverksamheternaledningstyrning ochförprinciper av

gällerverksamhet. Dettakommunalomprioriteringochomprövning av
också socialtjänsten.

i syfteutvecklingsarbeteintensivtnärvarandepågår förI kommunerna ett
poli-utvärdering. Deuppföljning ochförochmetoderförbättra systernatt

utsträckningi alltefterfrågar störrei kommunernaansvarigatiskt upp-
ledning. Kommu-ochplaneringförunderlagutvärderingföljning och som

medverksamhetsinjämföra mot-kunnabehovocksåhar attett avnerna
verksamhet.privatmedochandra kommuneriverksamhetsvarande
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Hos de anställda i socialtjänsten saknas tradition dokumentera ochatt
utvärdera sin verksamhet, framför allt i avseende på arbetsprocessen. Bris-

på operativa mål och bristen på mätbara kvalitetskriterierten har framför
allt inom individ- och familjeomsorgen drabbat den enskilde vårdtagaren.

En bidragande orsak till svårigheterna följa och utvärderaattannan upp
resultat och kvalitet i socialtjänstens olika verksamheter bristen på enhet-är
liga mått och metoder för ändamålet.

Frågor kommunernas uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkrings-om
arbete behandlas i kapitel 18.närmare

Kommunernas uppföljning och utvärdering också be-är storegen av
tydelse för skall kunna följa utvecklingen inom socialtjänsten.att staten För

det angeläget kunna följa skillnaderär i servicenivå,staten kvalitet ochatt
måluppfyllelse i resursutnyttjande mellan olika kommuner. Dennasamt
information nödvändigt underlag för eventuella beslut lagändringar.ger om
Mot denna bakgrund kommunernas uppföljningär den verksam-av egna
heten viktig förutsättning för både den officiella statistiken och fören

uppföljning och utvärdering. Till frågan kommunernasstatens skyldighetom
lämna uppgifter för den officiella statistiken återkommer vi i kapitelatt 34.

9.6.4 Statens tillsyn, uppföljning och utvärdering

Tillsyn

den inledandeI kartläggningen ihar flera de refererade utredningarnaav
framhållits betydelsen förstärkt eller effektiv statlig tillsyn. Vadav en som

härmed har dock inte preciserats. Kommitténsnärmare uppdrag enligtavses
direktiven innebär bl.a. ställning till hur den statliga tillsynenatt ta över
socialtjänsten skall utformas och vilket innehåll denna tillsyn skall ha.

detNär gäller tillsyn kommunernas verksamhet har tillsynenöverstatens
ibland kritiserats för tandlös. legalaDen grunden för sanktioner,att vara

i form vitesförelägganden för åstadkomma ändring,t.ex. rättelse ellerattav
tillskott i kommunal verksamhet saknas.av resurser

Länsstyrelserna har i dag befogenheter kräva rättelse eller förbjudaatt att
verksamhet endast i förhållande till hem för vård eller boende. Med stöd av
70§ socialtjänstlagen kan sådant hem föreläggas till missför-ett rättaatt
hållanden föreläggandet inte efterlevs förbjuda fortsatt verk-samt om- -
samhet. Detta gäller både privat och offentligt drivna hem för vård eller
boende.

övrigtI saknar sanktionsmöjligheter i förhållande till kommunaltstaten
bedriven socialtjänstverksamhet. Om länsstyrelsen vid sin tillsyn finner att
enskild tjänsteman eller politiker gjort sig skyldig till allvarlig för-- -
summelse eller felaktighet vid myndighetsutövning kan dock ärendet över-
lämnas till prövning allmän åklagare.av

fråganI behovet sanktioner finns i dag olika uppfattningar hosom av
tillsynsmyndigheterna. Somliga tillsyn måste bygga påatt statensmenar
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tillsynAndrauppnå sitt syfte. utanoch dialog för attförtroende att menar
ibehandlarsanktioner närmareFråganverkningslös.sanktioner är om

kapitel 36.
huranalysi dagsaknastillsynlänsstyrelsernasdet gällerNär aven

kommunernasbedömningardet gällerlänsstyrelsernasamspelta är när av
ingripernivåvilkenoch påklagomålenskildasellerverksamheter manav

gällerdetockså råda i länenOlika praxis tycks när attmedel.med vilkaeller
exempel kanSomtillsynenkunskap,sprida densammanställa och ger.som

i vissaendastindividtillsynenerhållesden kunskapnämnas att genomsom
årligas.k.förhållande gällerSammaårligen.analyserassammanställs ochlän
åter-förFormernaverksamhetstillsynen i länen.utifrån attlägesrapporter

såledesvarierarnivåncentralaoch till dentill kommunernaföra kunskap --
mellan länen.

utvecklaochökafunnit behovRegeringen har attatt gemen-samsynenav
redovis-förtillsynlänsstyrelsernasförmetodermål, mått och samtsamma

Därförresultat.innehåll ochinriktning,avseende på bl.a.medning dennaav
Socialstyrelsengivit1994/95budgetåretföri regleringsbrevetregeringenhar

tillsynsmetodik bl.a.utarbetauppdraglänsstyrelserna ioch att gemensamen
inomtillsynengrund förligga tillskallfaktorerframarbetaatt somgenom

olika områden.

utvärderingUppföljning och

utvecklingenföljabehovnivånnationella harPå den attstaten ett avav
kvalitetsin-prestationsvolymer,behovstäckning,frågasocialtjänsten i om

Uppföljningennyckeltal.ekonomiskapersonella ochdikatorer samt av
social-översiktlig bildtillverksamhet syftarkommunernas att avge en
försignalsystemockså fungerabör attutvecklingtjänstens ettsommen
eller imättillfällentill tidigareförhållandeiavvikelseruppmärksamma

huvudmän.andrahostill verksamhetförhållande
kost-huvudsakligenhittillsutvärdering har avsettnationella nivånsDen

inriktningförändraderesursanvändning. Denprestationer ochnader, av
resultatgradi högreutvärderingochuppföljningkommunernas mot att avse

nationellapå denmöjlighetermedföra ökade ävenoch kvalitet kommer att
kvalitet.resultat ochnivån utvärderaatt

förmetoderutsträckning mått ochi isaknas dagtidigareSom nämnts stor
Ettverksamheten.utvärderaochnivån kontrolleralokalapå den pro-att

social-utvärderingsforskning inompåbristensammanhangblem i detta är
tjänsten.

natio-betydelsefullvisserligensocialtjänstenvidareutvecklaAtt är en
Social-föruppgift enbartknappastangelägenhet kannell vara enansesmen

frågabådesocialtjänstenvidareutvecklalångsiktigt ärstyrelsen. Att omen
förocksågradi högforskninggrundutbildning ochförbättrad ett ansvarmen

främja dennauppgift börSocialstyrelsens närmast attkommunerna. vara
utveckling.

stödja kunskaps-betydelse förutvärderingsforskningensFrågan attom
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bildning och metodutveckling inom socialtjänsten kommer liksom kompe-
tensfrågorna i brett perspektiv belysas i särskilt betänkande.ett att ett

Som framgått Socialstyrelsen med stöd 1992:889är lagenovan av om
den officiella statistiken från och med den 1 juli 1994 ansvarig beställarmyn-
dighet för den nationella statistiken inom socialtjänstens område. Förut-
sättningarna för kvalitén i denna statistik enhetliga begrepp och nyckeltalär
för kommunerna och den privata vården det föreligger skyldig-samt att en
het lämna uppgifter för officiell statistik. Till denna fråga återkommeratt vi
också i kapitel 36.

9.6.5 ADB-användning för uppföljning och utvärdering

Som tidigare har enligt tilläggsdirektiv dir. 1993:72nämnts uppdragits åt
Socialtjänstkommittén utreda och lägga fram förslag författnings-att om
reglering personregister inom socialtjänstens verksamhetsområde. Ut-av
gångspunkten för kommitténs arbete bör utifrån kraven på bättreattvara,
uppföljning och utvärdering, identifiera och analysera bl.a. kommunernas
och enskilda vårdutövares behov med stöd ADB, registrera in-att,av av
tegritetskänsliga uppgifter på individnivå inom socialtjänstens verksamhets-
område.

Som tidigare framhållits innebär de förändrade ekonomiska förutsätt-
ningarna under 1990-talet kravet på effektivisering inom den kommunalaatt
verksamheten ökat påtagligt. förutsättsDet kommunerna skall klaraattnu

volymminskning motsvarande 1 år under åren 1992-98procenten ca per
samtidigt behoven inom äldreomsorg, barnomsorg och Re-skola ökarsom

Ävenviderad finansplan 1992/932150. behovet insatser inom individ- ochav
familjeomsorgen kan komma öka till följd ökningen den långvarigaatt av av
arbetslösheten och därmed följande behov försörjningsstöd.av

Det uppenbart, effektivitetshöjningär den storleksordningatt en av som
fordras för klara dessa uppgifter med bibehållen kvalitet kommeratt att
ställa krav på utnyttjande de möjligheter modern informationsteknikav
erbjuder. Sålunda kommer ADB-stöd behövas såväl för dokumentationatt
och handläggning ärenden inom socialtjänsten för underlag förattav som ge
tillsyn, uppföljning och utvärdering.

På inom andra sektorer isätt samhället har ADB-media alltsamma som
införlivats hjälpmedel inom socialtjänsten. Skrivmaskinerett före-mer som

kommer knappast längre på socialkontoren. Genom den tekniken harnya
det blivit möjligt snabbt och korrekt kunna lämna service till social-att
tjänstens avnämare.

Lagstiftningen rörande förandet ADB-baserade personregister harav
tillkommit i syfte skydda den personliga integriteten. Det ligger i social-att
tjänstens många de uppgifter behöver registrerasnatur att ärav som av
integritetskänslig i många fall kan enbart det faktum varit inatur att man-
kontakt med socialtjänsten uppgift önskar skydda.vara en som man

Som framhållits har de ekonomiska förutsättningarna för social-ovan
Ökadtjänsten förändrats. effektivitet i form bättre resultat i relation tillav
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fråga.ekonomisk Denprimärtdock integivnamål vidangivna är enresurser
uppgifttillharsocialtjänstende människor, attfråganavgörande är att som

Metodutveck-hjälp.effektivadekvat ochfårstödja, verkligenhjälpa och en
kunskaps-socialtjänstensavgörande förutvärderinguppföljning ochling, är

stöd i dettavärdefulltvår meningenligtADB-teknikenutveckling. utgör ett
förintegritetsskyddetmellanavvägningenberörFrågorsammanhang. som

behovsamhälletsADB-media ochutnyttjandetvidden enskilde avav
be-kunskapsutveckling kommerutvärdering och atteffektiv uppföljning,

reglerockså behovetkommerbetänkande. Härsärskilthandlas i ett av nya
socialtjänstendokumentation inom övervägas.för att



Myndighetsutövning10 och den
enskildes rättssäkerhet

10.1 Inledning

detta kapitel genomgångI begreppet myndighetsutövning i social-görs en av
1980:620/S0L.tjänstlagen Bakgrunden till genomgången bl.a. detär att

från olika håll har framförts det råder oklarhet vad medatt om som avses
detta begrepp. Denna oklarhet skapar problem bl.a. det gällernär att
bedöma i vilken utsträckning det lagligt möjligt för kommunerna läggaär att

verksamheter på entreprenad.ut
Vidare i kapitlet genomgång frågor den enskildesgörs rätts-en av om

skydd i samband med verksamhet på socialtjänstområdet utförs i privatatt
regi.

I kap. 16 lämnas förslag har samband med de genomgångar härsom som
gors.

10.2 myndighetsutövningBegreppet i
socialtjänstlagen

10.2.1 Inledning

Begreppet myndighetsutövning inomanvänds den offentligrättsliga lagstift-
ningen. Begreppet för tilltanken utövande makt ensidigtnärmast ettav -
bestämmande andra med förpliktigande verkan. Men gynnandeöver även
åtgärder inryms i begreppet.

Begreppet har också rättsteknisk funktion. Det används medeletten som
bestämma tillämpningsområdet för olika offentligrättsliga regelkomplex.att

Begreppet har kommit användas i växande omfattning underatt senare
tid. Början gjordes 1971:290med den tidigare förvaltningslagen från år

1972:2071971 och skadeståndslagen från år 1972. Härefter har termen
kommit användas i bl.a. regeringsformen, brottsbalken, socialtjänstlagenatt

1982:763.och hälso- och sjukvårdslagen ocksåBegreppet används i den
förvaltningslagen 1986:223 från år 1986.nya

Någon för svensk enhetlig tolkning begreppet finns inte. Olikarätt av
innebörd har lagts i det beroende på syftet med lagstiftningen. Men vissa
huvuddrag kan möjligtvis ändå Det dock inte heltäranses gemensamma.
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sig inte minst vidvisarhuvuddrag. Dettatolka innebörden dessalätt att av
avsnitt 10.2.4.Se nedanpå området.genomgång juridisk litteraturen av

54, 58paragrafer i SoLanvänds i fyramyndighetsutövningBegreppet -
och 59 §§.

någonavtal medfår slutaföreskrivs kommunen4§ tredje stycketI att
Möjligheteninom socialtjänsten.uppgifterutföra kommunensattannan om

myndighetsutövning.hjälp begreppetdock medöverlämna begränsasatt av
med stöd dennamyndighetsutövning får inteUppgifter innefattar avsom

samfällighet,förening,till bolag,bestämmelse överlämnas ett enenen
enskild individ.stiftelse eller en

propositionenframhålls imyndighetsutövningVad gäller begreppet
verksamhet,kommunal1992/93:43 inomökad konkurrens atts.om

6i 11 kap. §bl.a.lagstiftningssammanhangi flera olikauttrycket används -
förvaltningsuppgift kanföreskrivsregeringsformen.tredje stycket Där att en

individ.enskildsamfällighet, stiftelse ellerförening,överlämnas till bolag,
stöd lag.ske medmyndighetsutövning skall detuppgiftenInnefattar av

myndig-begreppethänvisas, vadtill regeringsformenförarbetenaI avser
fråga vid tillkomsteni dennagjordeshetsutövning, till de uttalanden avsom

tidigare förvaltningslagen.den
hossocialnämnden i ärendenföreskrivsSoL54 § första stycketI att

tillämpaenskild skallnågonmyndighetsutövningnämnden motsom avser
1986:223. Iförvaltningslagenivissa angivna bestämmelsernärmare para-

myndighetsutövning.också begreppetgrafens tredje stycke används
12 ellertillämpningdelgivning inte får ske medföreskrivsI 58 § SoL att av

enligt SoL1970:428 mål ärendeni och15§ delgivningslagen som avser
enskild.myndighetsutövning mot

socialnämndenpersonregister hosi sådana59 § SoL föreskrivsI att som
ömtåligain uppgifteruppgifter får intesammanställningarutgör tas omav

personregisterdet ihindrar dock intepersonliga förhållanden. Detta att ett
ochinom socialtjänstenbeslutatsuppgifter åtgärder harintas somsomom

beslutpå vilkenbestämmelsemyndighetsutövning och deninnebär ett om
grundas.sådan åtgärden

Även användningen§§ finns, vad58 och 59beträffande 54, avavser
tidigaretill denhänvisningar till förarbetenamyndighetsutövning,begreppet

569.prop. 1979/80:1, 565 ochförvaltningslagen s.

i den tidigaremyndighetsutövning10.2.2 Begreppet
förvaltningslagen

myndighetsutövning ibegreppetmedklarlägga vadFör att som menas
för-studeraframgått, inte medsocialtjänstlagen räcker det, attsom ovan

tidigare för-till denmåste förarbetenatill lag. ställetarbetena denna I
bestämmel-i två delar allmännaindeladvaltningslagen studeras. Den var -

hördesärskilda bestämmelsernaTill desärskilda bestämmelser.ochser
bestämmelsermotiveringsplikt. Dessakommunikations- ochregler bl.a.om

enskildbefogenhet förfråga utövningskulle tillämpas det attnär avomvar
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bestämma förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedandeom
eller jämförbart förhållande. Härmed avsågs myndighetsutövning.annat
Bestämmelserna fanns införda i lagens tredje paragraf.

Departementschefen anförde bl.a. följande begreppet myndighetsut-om
prop.övning 331.1971:30, s.

Gemensamt för myndighetsutövningall det sig beslut eller andraär röratt om
åtgärder uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande tillärytterstsom
medborgarna. Det behöver dock inte fråga åtgärder medför för-vara om som
pliktelser för enskilda. Myndighetsutövning kan föreligga i form gynnandeav
beslut, tillstånd driva viss verksamhet, befrielse från viss i författningt.ex. att
stadgad förpliktelse beviljandeoch social förmån. Karakteristiskt emellertidärav

Ärden enskilde på visst befinner sig i beroendeförhållande. frågadetsättatt ett
beslut, varigenom han förpliktas tåla eller underlåta något, måstegöra,ett attom

han sig efter beslutet, eftersom han riskerar tvångsmedel någoträtta attannars av
slag används honom. Rör det sig gynnande beslut, kommer be-mot ettom
roendeförhållandet till uttryck på det den enskilde för komma isättet att att
åtnjutande exempelvis rättighet sigvända till samhällsorganenär tvungen attav en
och dessas tillämpning de författningsbestämmelser pågäller detatt av som
aktuella området blir avgörande betydelse för honom. första iDet ledetav -
preciseringen myndighetsutövning skall föreligga har utformatsnär motav anses
denna bakgrund. Genom orden bestämma markeras detom skall frågaatt vara

Ärendenärenden där saken ensidigt beslut myndighet.avgörsom genom av som
myndigheten träffar avtal elleravgörs överenskommelse saken medattgenom om

enskild faller alltså utanför tillämpningsområdet för förvaltningslagens särskilda
bestämmelser.

Vidare anfördes i 332.propositionen följande

Uttrycket bestämma förmån etc. klargör också endast ärendenattom som
i bindande beslut omfattas begreppet myndighetsutövning. Gällerut ettmynnar av

ärende uteslutande lämnande råd eller upplysning eller andra oförbindandeav
besked, träder alltså förvaltningslagens särskilda bestämmelser inte i tillämpning.

Som handlar myndighetens befogenhet på det allmännasangetts attom
bestämma förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffningvägnar om

och avskedande. Befogenheten gäller också bestämma jämför-att annatom
bart förhållande. propositionen,Härmed avsågs klargöra 333att ävenatts.
andra ärenden kan hänföras till myndighetsutövningens område, såvida det i
något hänseende gäller offentligrättsligt ingrepp i enskilds ställning,ett t.ex.

intagningärende på nykterhetsvårdsanstalt eller ärende disciplinärom om
åtgärd inom skolväsendet.

Vi använder fortsättningsvis i detta kapitel missgynnandeuttrycket eller
gynnande beslut beskrivning på de olika åtgärderna befogenhetensom som

bestämma omfattar.att om
Det karakteriserar myndighetsutövning enligt lagtext och förarbetensom

skulle sammanfattningsvis kunna beskrivas enligt följande.

handlarDet utövning befogenhet för enskild bestämmaattom av om-
något.
Ärendet skall i bindande beslut.ut ettmynna-
Beslutet skall gynnande eller missgynnande.vara-
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Saken ensidigt beslut myndigheten.avgörs avgenom-
befinner sig i beroendeförhållande.Den enskilde ett—

personligai den enskildesDet föreligger offentligrättsligt ingreppett-
förhållanden.

handläggningenframgår myndighetsutövning föreligger,Av detta att om
missgynnande beslut. Meni för den enskilde gynnande ellerut ettmynnar

omfattning andra åtgärderhärmed kan det inte avgjort i vilken änanses
åtgärden myndighetsutövning.fatta beslutet utgöratt

Även frågai något bindande beslut kanärendet inte utom avses mynna
inte klartuppkomma det föreligger myndighetsutövning. Det har ut-om

skall uppfylldatryckts kriterierna samtidigtalla de uppgivnaatt varaovan
föreligga.för myndighetsutövning skallatt anses

frågeställningar det bl.a.Om vill lyfta fram konkreta är omman mera
inhämtainförskaffande handlingar i ärende eller andra sätt attett upp-av

gifter på myndighetsutövning hembesökkan Kanutgöra ett somanses
myndighetsutövningföretas under utredningen ärende utgöraett ansesav

inför denåtgärderna sammanställa material och föredra detKan att ett
myndig-tjänsteman beslut i ärendeteller det skall fatta utgöraorgan som

frågor, kommuni-hetsutövning kan kompletteras med andraDetta t.ex. om
myndighetsut-cering med den enskilde införskaffade uppgifter utgörav

övning.
iockså frågan inte hela utredningsfasenMan kan kanske ställa ettom

myndighetsut-ärende skall i bindande beslut kan utgöraettutsom mynna
i ärendehand-övning, dvs. skulle inte fasta på de olika momententaman

på verkställighetsnivå kanläggningen. viktig fråga åtgärderEn ärannan om
myndighetsutövning.utgöraanses

ansvarig föråtgärder hos den myndighetDet sagda handlar ärsomom
myndig-ärendet. också fråga sig hur begreppet skall tolkasMan kan när en

utanhet överlåtit på privaträttsligt subjekt det handlar ettett att om
uppdragstagarförhållande uppgifter, genomförautföra vissa attatt t.ex. en
medicinsk utredning.

fråga sig gällerVidare kan vända på detta och vad närt.ex.som enman
utredning adop-domstol anlitar socialtjänsten för utföraatt t.ex. enen -

gynnande eller miss-tionsutredning. meddelar socialtjänsten inte någotHär
utredninggynnande till domstolen. Denbeslut. Den yttrandeett somavger

sig iutförs i enskilde. befinnerregel betydelse för den Hanär stor enav
för konstateraberoendeställning till socialtjänsten. detta räckaKan attatt

myndighetsutövning föreligger

myndighetsutövning i några andra lagar10.2.3 Begreppet

myndighetsutövning i flertalSom förekommer begreppetnämnts ettovan
i skadeståndsla-lagar. följer redovisning begreppets användningHär en av

och brottsbalken.gen
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skadeståndslagen

omfattas och kom-Vad gäller skadeståndsansvaret för arbetstagare staten
innebär bl.a.regler för andra arbetsgivare. Det enmunerna av samma som

endastförmögenhetsskada.begränsad skyldighet Den ersättsersättaatt ren
skadan vållats brott.om genom

annorlunda. 3Om myndighetsutövning föreligger ställer sig dock saken I
föreskrivs eller kommun skallkap. 2 § första stycket ersättaatt staten ren

myndighets-försummelse vidförmögenhetsskada vållas fel ellersom genom
kommunenutövning i verksamhet för fullgörande ellerstaten svarar.vars

också personskada och sakskada. Stat och kommun harStaten skall ersätta
skadeståndsskyldighet myndighetsutövningalltså omfattande nären mer

föreligger.
prop. beskrivsskadeståndslagen 1972:5, 498I propositionen till s.

i propositionenmyndighetsutövning på ungefärbegreppet sätt somsamma
tidigare förvaltningslagen. beskrivningarnatill den Men överensstämmer

propositionerna ligger varandra i tiden.inte helt med varandra näraatttrots
Skadestånd vid myndighetsut-Professor Bertil anför i sin bokBengtsson

ochövning 1976, full kongruens mellan förvaltningslagen59, atts. en
avsedd och bör inte heller eftersträvas.skadeståndslagen inte kangärna vara

skadeståndslagen inte baraockså viktigt 3 kap. 2 §Det är att taratt notera
åtgärdsikte på vållats själva det beslut eller denskador somsom genom

vidmyndighetsutövning. talar fel eller försummelseLagtextenutgör om
ligger skadevållande handlandet baramyndighetsutövning. I detta detatt

myndighetsutövningen.behöver ha visst samband medett

tjänstefelsansvarBrottsbalken

brottsbalken.Bestämmelser tjänstefel finns intagna i 20 kap. 1 § Därom
myndighetsut-föreskrivs den uppsåtligen eller oaktsamhet vidatt som av

förövning handling eller underlåtenhet åsidosätter vad gällergenom som
i två år.uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse högst

innehåller också bestämmelser tjänstefel ochParagrafen grovt attomom
be-inte utdömas gärningen ringa. Dessaskall är attansvar om anse som

oktoberstämmelser trädde i kraft den 1 1988.
skadeståndslagen vad sker vidPå beträffande detärsätt somsamma som

området förmyndighetsutövning kan föranleda straffbaraDetsom ansvar.
myndighetsutövning.tjänstefel alltså inte bara det sker i Attomfattar som

föreligga vid myndighetsutövning innebär åtgärdertjänstefel kan ävenatt
myndighetsutövningen kanstår i naturligt och samband mednäraettsom

prop.tjänstefel. Dit hör förberedande handlingar olika slagutgöra t.ex av
14.1988/89:113, s.

myndighetsmiss-Bestämmelserna tjänstefel bestämmelserersatte omom
myndighetsutövningbruk. myndighetsmissbruk kunde den dömas iFör som

författning gällde för myndig-åsidosatte vad till följd lag ellerav annansom
den s.k.hetsutövningen. bestämmelser tillkom i samband medDessa äm-

år 1975. Enligt propositionen till de bestämmelser-betsansvarsreformen nya



276 MYNDIGHETSUTÖVNING RÄTTSSÄKERHET SOU 1994:139OCH DEN ENSKILDES

prop.på området 1988/89:113 innebär inte självade reglerna attna nya
begreppet myndighetsutövning någon innebörd tidigare.skall änges annan
Liksom beträffande socialtjänstlagen måste alltså till tidigare för-man
arbeten för få uppgifter vadatt om som avses.

I specialmotiveringen prop.till bestämmelserna myndighetsmissbrukom
1801975:78, anförs myndighetsutövning sig i beslututtryck elleratt tars.

faktiska åtgärder grundas på samhällets maktbefogenheter. De kommersom
till stånd och får i förekommande fall rättsverkningar för eller denemot
enskilde i kraft offentligrättsliga regler, inte på grund eller i övrigtavtalav av
regler privaträttslig Myndighetsutövning sålunda beståkan i med-natur.av
delande formella beslut för den enskilde innebär förmåner, rättig-av som
heter eller skyldigheter i olika avseenden faktiska åtgärder församt att
verkställa sådana beslut. Myndighetsutövning också ikan sig uttryckta
faktiska åtgärder inte dåhar föregåtts formliga beslut, t.ex.som av en
polisman dirigerar trafiken eller ingriper för upprätthålla allmän ordning.att

allmänmotiveringenAv till bestämmelserna myndighetsmissbrukom
framgår föredragande statsrådet ansåg det fördel begreppetatt vara en om
myndighetsutövning får i huvudsak innebörd mellan lagstiftningarnasamma
prop. 142.1975:78, lagstiftningar härvid avsågs tidigareDe dens. som var
förvaltningslagen, skadeståndslagen regeringsformen.och

måsteDet emellertid, framhöll statsrådet, beaktas de berörda be-att
stämmelserna i förvaltningslagen och skadeståndslagen både sinsemellan
och i förhållande till den föreslagna straffbestämmelsen företer skillna-stora
der i fråga tillämpningsområde Föreskrifter förvaltningslagenoch syfte. iom

sålunda de kommunika-ärenden där regler aktinsyn,avgränsaattavser om
tion, beslutsmotivering och underrättelse beslut skall tillämpas. Det ärom
alltså här -fortsatte statsrådet endast fråga sådan myndighetsutövningom~

i bindande beslut, medan såväl stadgandet i skadeståndsla-utsom mynnar
straffbestämmelserna skola tillämpliga också på sådangen som avses vara

myndighetsutövning sig i faktiska åtgärder inteuttryck hartarsom som
föregåtts formliga beslut. Vidare har bestämmelsen i skadeståndslagenav en
huvudsaklig reparativ funktion medan straffbestämmelsen i första hand skall
tillgodose preventiva syften.

10.2.4 Juridisk litteratur begreppet myndighetsutövningom

Artiklar i Förvaltningsrättslig Tidskrift

HåkanProfessor Strömberg fställde i artikel år 1972 233 frågan vilketen
område det i grund och botten inringa använd-velatär som man genom
ningen begreppet myndighetsutövning. enligt inteDet kan honom gärnaav

sådan offentlig verksamhet överhuvudtaget beträffande vilkenvara sam-
hällsintresset ställer krav på korrekt utövning. tvivelUtan snävareettavses

verksamhetsområde. Enligt Strömberg det väl knappast föravgränsat är
djärvt åsyftarvad sådan verksamhet korrektaäratt anta att man vars
utövande särskild vikt med hänsyn till dess verkningar denär gentemotav
enskilde medborgaren.
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Strömberg anför också utmärkande för del det kallasatt en av som
myndighetsutövning tycks verksamhetens offentligrätts-bundenhetvara av
liga regler ingentingoch Strömberg föreslog definition, nämligenannat. en

till myndighetsutövning hänför sådana åtgärder offentligaatt man av organ
har väsentliga verkningar den enskilde och vidtas medgentemotsom som

stöd och/eller med tillämpning offentligrättsliga regler reglerav av som-
inte intern förhållandetreglera mellanär rent natur utan attav avser
myndigheterna och medborgarna. Strömberg ville dock inte med denna
definition anspråk på ha uttalat sig gällandegöra rätt.att om

BramstångProfessor Gunnar anför i artikel år 1989 med rubrikenen
Överlåtelse uppgifter inom socialtjänsten till privaträttsliga Någ-av organ.

synpunkter särdeles anspråkhöga på precisionsgrad kan inte till-attra
godoses det sgäller tolkningen begreppet myndighetsutövning 214när av
ff. anförHan dock bl.a. lagmotiv doktrin framgåochatt attav synes
begreppet myndighetsutövning i 11 kap. 6 § tredje stycket regeringsformen

skulle med definitionen i äldre förvaltningslagennärmast överensstämma
och sålunda det anförs åsyfta beslutsfattande verksamhet.som- -

Förbundsjuristen Sahlin har behandlatJan i artikel år 1991,ämnet en s.
308 ff. Artikeln har rubriken Något myndighetsutövning inom hälso- ochom
sjukvården. Sahlin framhåller riktmärkena för tolkningen begreppetatt av
hämtas i allmänhet i förarbetena till den tidigare förvaltningslagen och till
skadeståndslagen. Vidare framhåller Sahlin andra karakteristika fåratt an-

bestämmelser myndighetsbeslut till den enskildes nackdelattses vara om
ofta ingalunda alltid kompletteras dels möjligheter över-att attmen av- -
klaga finns tillgå, dels polishandräckning förkan begärasatt att attav
myndighetens beslut skall kunna effektueras.

juridiskAnnan litteratur

I Sveriges grundlagar tillhörandeoch författningar med kommentarer, 1980,
Petrén f.d. regeringsrådhar Gustaf regeringsrådoch Hans Ragnemalm

kommenterat begreppet. konstaterarDe sammanfattningsvis detatt mo-
derna myndighetsutövningsbegreppet påbaseras tämligen uttunnade makt-
föreställningar och kravet på verksamheten skall iatt att utmynna ett
bindande beslut 280.ganska obestämt Både ochbetungandeär gyn-
nande beslut, innefattande antingen direkta indirektaeller handlingsmöns-

resultat myndighetsutövning, blott någon form tvångutgörater, anses av av
skymtar i bakgrunden eller den enskilde i fall befinner sig i något slagvart av
beroendeförhållande till myndigheten. själva framhållerI verket framträder,
de, förankringen i offentligrättsliga jämte den omständigheten attnormer
den enskildes personliga eller ekonomiska månsituation i väsentlig kan
påverkas verksamheten, det avgörande kriteriet.av som

Byråchefen JOhos Justitieombudsmannen i sinAnders Thunved drar
bok Privatisering socialtjänsten, vissa1993, slutsatser de uttalandenav av

gjorts i förarbetena till 13.den tidigare förvaltningslagen Hansom anser
begreppet myndighetsutövning inte bara innefattar vilkabeslutatt genom en



278 MYNDIGHETSUTOVNING RÄTTSSÄKERHET SOU 1994:139OCH DEN ENSKILDES

också enligt hansmyndighet ärende. Under begreppetavgör ett me-ryms
vidtas i kraftning sådana åtgärder under utredningen ärendeäven ettsom av

samhällets i förhållande till den enskilde.maktbefogenheterav
Thunved sådana utredningar socialtjänsten adoptionsut-hosatt somanser

familjehemsutredningar, utredningarredningar, utredningar i namnärenden,
skyddtill grund yttranden i åtalsärenden utredningar barnsför samt om

innefattar myndighetsutövning. anför utredningsförfarandet inrym-Han att
maktbefogenheter till-ställningstaganden alla utgår från de sommer som

14.kommer socialnämnden i förhållande till den enskilde
på ställen i den kommu-Begreppet myndighetsutövning används flera nya

1991:900nallagen bl.a. i kap. 21 kommentar till lagen, Ingvar4 I en-
182Westerling, 1993, framhållsPaulsson Curt Riberdahl Per att- -

frågan myndighetsutövning i kommunallagen har intebegreppet närma-om
beträffandeklargjorts. inte heller framhålls det skettDet har annanre --

tolkningarlagstiftning i litteraturen olikadär begreppet används. Därför har
utgångspunkt kan emellertidgjorts begreppets innebörd. allmänEnav mera

till brotts-enligt författarna de uttalanden gjorts i förarbetenavara som
balken. myndighetsutövning förstås beslut eller åtgärderMed där yt-som

till stånduttryck för samhällets maktbefogenheter och kommerärterst som
offentligrätts-och får rättsverkningar enskilde i kraftför eller denemot av
privaträttsligliga i övrigt reglerregler och inte på grund avtal eller avav

natur.
förvaltning utanförLena har i sin avhandling OffentligMarcusson myn-

myndighetsut-dighetsområdet, innebörden begreppet1989, behandlat av
övning skadeståndslagen och brottsbalken. Honenligt förvaltningslagen,

jämförelsevisa klarasammanfattningsvis begreppet inte har denattanser
lämpligt ioch betydelse fått motivera detavgränsade attansettsattsom
regelkomplexolika anknytningsmoment försammanhang utnyttja det som

skilda ändå förvaltningslagensslag. Lena MarcussonMen att myn-av anser
myndighetsut-dighetsutövning in. anförrelativt lätt ringa Honär attatt

för-övning handläggning ärende hosinnebär enligt förvaltningslagen av
skyldig-rättighet,valtningsmyndighet skall leda till bindande beslut omsom

het, förmån för enskild enligt offentligrättsligaetc, normer.
skadeståndsansvar i sittKommittén harför det allmännasöversyn av

SOU 1993:55, gjortbetänkande allmännas skadeståndsansvar,Det en ge-
genomgång i förs-nomgång myndighetsutövning.begreppet Denna avserav

ihand användning i skadeståndslagen andra lagar.begreppets äventa men
84 myndig-Sammanfattningsvis det står klartanför kommittén att att

och någonhetsutövningsbegreppet komplicerat och mångfacetteratär att
aldrig kommerslutgiltig, definition sannoliktheltäckande begreppet attav

sammanställningmöjligtkunna Kommittén det dock att genom enges. anser
tydlig nyanseradförarbeten, doktrin och praxis skapa i delar ochstoraav en

rättsteknisktbild använder uttrycketvad i dagnärav som avses man som
hjälpmedel i lagstiftningen.
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Allmänna råd från Socialstyrelsen10.2.5

pågårMed anledning det inom äldre- och handikappomsorgenatt enav
Social-omfattande utveckling verksamheter utförs i privat regi harav som

utfärdat allmänna råd privat för äldre och handikappa-styrelsen om omsorg
de, förordet till de råden framhålls det råder oklarhet1993:4. I allmänna att

i utsträckning möjligtvilken det lagligt för kommunerna läggaär att utom
verksamheter i privat regi. Socialstyrelsen har därför gått igenom antalett
avtal mellan kommuner och privata utförare och dragit slutsatsen detatt
finns klarlägganden.behov av

område riktlinjer myndighets-Ett där lämnas tolkningen begreppetär av
utövning. Härvid konstateras enligt regeringsformen får angelägenhetatt en

innefattar myndighetsutövning överlämnas i enskild regi bara detsom om
finns det i socialtjänstlagen finns inte något förstöd för lag. I lagstöd ett
sådant överlämnande. Vidare anför Socialstyrelsen följande 13

tillDen enskildes behov och begäran bistånd leder till utredning. Rättenom en
insatser på social-enligt socialtjänstlagen grundas denna utredning och beslut av
nämnden. Beslut insats och fastställande avgiften myndighetsutövning.ärom av
Även beslut omfattningen insatsen betrakta myndighetsut-ärett attom av som
övning, det myndighetens bedömningeftersom avgörande. Detsammaär ärsom
gäller beslut specificerat den enskilde skall bo.ett som var

Kommunerna fastställer ibland regler olika nivåer för hemtjänstinsatserna.om
fattar beslut vilken insatsnivå gäller för den enskilde AvMan ett personen.om som

sådant beslut bör klart framgå vilka insatser den enskilde beviljas. Detta beslutett
myndighetsutövning. den nivån variationer före-Inom beslutande kanär smärre

tillberoende på omständigheterna från dag till dag. En sådan anpassningtas,
förhållandena enligt Socialstyrelsens mening inte myndighetsutövning. Förstär om

förhållandena tidigaredet sker märkbar och bestående skillnad i och deten
beslutet därför behöver blir fråga myndighetsutövning.detomprövas, om

sådanNär någon ansöker insats utredning behovet. Närgörsom en en om en
utredning genomförs får nämnden inte sökandens medgivande inhämtautan upp-

från alltså själv inflytandegifter utomstående. Den enskilde har avgörande överett
innehållet i utredningen.

Utredningen skall ligga till grund för myndighetens bedömning i fråga om
biståndsinsatsen enligt mening led ioch därför Socialstyrelsensär att ettanse som
myndighetsutövningen. hindrar inte kommunen anlitar privata utförareDetta att
för uppgifter inom utredningsarbetet, intede för är attramen som anse som
myndighetsutövning. Enligt Socialstyrelsens mening det alltid myndighetsut-är

utredningsarbetet,övning för det samlade dvs. värdera ochatt attansvara sam-
manställa detta inför beslutsfattaren.

gång således från föredragandeArbetets behöriga kräver det börjanatt utses en
tjänsteman, de funktioner självklar del myndighetsut-utövar ärsom som en av
övningen fram till beslut. Till myndighetsutövningen räknas sådana åtgärder som

ytterligarebesluta skall kommuniceras i ärendet, vilkenavgöraatt att part attom
ställning till insyn i materialet och infordrautredning behövs, begärantasom om

intesekretessbelagt material från myndighet. Dessa åtgärder kan såledesannan
någon anställd eller uppdragstagare hos kommu-ärutövas av annan person som

sådana måste till för eventuellaEn med uppgifter kunna ställasnen. person ansvar
tjänstefel.fel i yrkesutövningenoch försummelser

Socialstyrelsen vidare driften inom äldre- ochbl.a. verksamheteratt avanser
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t.ex.handikappomsorgen driften servicehus eller utförandeettav av upp-
hemtjänstengifter inom inte myndighetsutövning. Någonär att anse som

åtgärd uttryck för samhällets maktbefogenheter det enligt styrel-är ärsom
inte fråga i dessa fall.sen om

10.3 Sammanfattande bedömning
den genomgångAv gjorts framgår uttrycket bestämma om äratt ettsom

viktigt kriterium för tolkningen begreppet myndighetsutövning. Myndig-av
hetsutövning föreligger enligt den tidigare frågaförvaltningslagen detnär är

befogenhet för enskilda bestämma sådant gynnande ellerärattom om som
missgynnande. I förarbetena till den tidigare förvaltningslagen vidaresägs

endast ärenden i bindande beslut omfattas begreppetatt utsom mynnar av
myndighetsutövning. Resultatet härav bestämma och i bin-utmynnaom-
dande beslut borde god vägledning för innebördenklarläggandege av av-
begreppet i den tidigare förvaltningslagen innebörd också ligger tillen som-
grund för tolkningen begreppet i socialtjänstlagen. Som tidigare angettsav
kan ifrågasättasdock förarbetena tillräckligt visarklara. Det ocksåärom
den genomgång gjorts juridisk litteratur på området.som av

Man kan ifrågasättabl.a. inte det skulle kunna räcka med kon-ettom
staterande åtgärden kan offentligrättsligt ingrepp i denutgöraatt ettanses
enskildes personliga förhållanden. Sådana ingrepp bådekan förekomma
under utredningsfas och under den fas då beslut stöd och hjälpetten om ge
verkställs. Beslut insats kan meddelas med tämligen vida förom ramar
utformningen insatsen.av

Att på flera håll inom den juridiska litteraturen vill begreppetman ge en
vid innebörd beror bl.a. på den uttunning har skettmera som man menar av

det. Därvid hänvisas bl.a. till gynnande beslut kan utgöraatt myn-numera
dighetsutövning.

Ett kritierium förs fram i den juridiska litteraturen detärannat attsom
skall föreligga förankring i offentligrättsliga finns knappastDeten normer.
anledning detta kriterium allmäntän äranta annat att accepterat som en
viktig faktor frågansför bedömning.

Men vidsträckt tolkning begreppet godtas inställerbör sigom en mera av
frågan hur då bör beskrivas intemellan vad respektivegränsen är ärsom
myndighetsutövning. HåkanProfessor Strömberg i sin referera-anser ovan
de artikel i Förvaltningsrättslig Tidskrift området för myndighetsut-att
övning inte kan all sådan verksamhet beträffande vilken samhälls-vara
intresset ställer krav på korrekt utövning. Det finns knappast anledning
invända häremot. Hans Ragnemalm och Gustaf försöker i sin kom-Petrén

till Sveriges grundlagar beskriva vad myndighetsutövning.ärmentar att som
De anför avgörande kriterium bör den enskildes personligaatt attsom anses
eller ekonomiska situation kan påverkas i väsentlig mån. naturligtvisDet är
svårt utifrån dessa och andra uttalanden refereratsatt görasom en mera
precis beskrivning skulle gå.gränsenav var



MYNDIGHETSUTÖVNINGSOU 1994:139 281RÄTTSSÄKERHETOCH DEN ENSKILDES

Avslutningsvis kan vad klartsägas åtgärdenatt är fatta detär att attsom
missgynnande eller gynnande beslutet myndighetsutövning.utgör Vad som
också klartär framgårär redogörelsen förarbetenaatt till densom av av-
tidigare förvaltningslagen vissa åtgärder faller utanför begreppet. Ett—
ärende uteslutande lämnande råd eller upplysningar ellersom avser av
andra oförbindande besked inte myndighetsutövning.utgör Men mellan vad

klart respektive inteär myndighetsutövningär det svårt draärsom att
bestämda slutsatser. Det också svårt med ledningär lagstiftningatt av annan
försöka klarlägga hur begreppet skall tolkas. Innebörden begreppet harav

tillåtits variera mellan lagstiftningarna. Jämförelser med skadeståndslagen
och brottsbalken försvåras dessutom bestämmelserna där gäller vadattav

sker vid myndighetsutövning inteoch i myndighetsutövning.som

10.4 Rättssäkerheten för den enskilde

10.4.1 Inledning

detI följande genomgång de konsekvensergörs i olika sammanhangen av
överlämnande förvaltningsuppgifter till privata rättssubjekt kan få.som av

De områden berörs bl.a. möjligheternaär del allmänna hand-att tasom av
lingar, sekretessen, tjänstefelsansvaret, yttrandefriheten och meddelarfri-
heten.

Primärt beskrivs vilka grundlags- och andra lagregler inte längresom
gäller överlämnandenär har skett. Därmed inteett den enskilde isagt att
alla avseenden skulle bli skydd. Det finns vissa regler i lagutan gällersom
specifikt för verksamhet bedrivs i privat regi. I entreprenadavtal kanettsom
också ställas krav beaktande olika rättssäkerhetsaspekter till skyddom av
för den enskilde.

Vidare finns den möjligheten inte för det enskilda fallet påmen en-
generell nivå stifta lag för förbättra enskildasatt rättsskydd.attny-

Rättsäkerhetsfrågorna inte relevantaär enbart beträffande verksamhet
läggs på entreprenad. principI dessa frågorut relevantaär för allasom

socialtjänstuppgifter utförs i privat regi.som

10.4.2 Möjligheterna del allmänna handlingaratt ta av

Tryckfrihetsförordningen

I 2 kap. l § tryckfrihetsförordningen föreskrivs till främjande frittatt ettav
meningsutbyte och allsidig upplysning skall varje svensk medborgare haen

del allmännarätt handlingar.att ta av
Allmän handling skall på begäran eller så det möjligt pågenast ärsnart

stället avgift tillhandahållas den önskarutan del den såta attsom av
handlingen kan läsas, avlyssnas eller på uppfattas. Handlingen fårsättannat

skrivas avbildasäven eller i anspråk för ljudöverföring 2 kap. §.12tasav,
Den önskar del allmän handling har med vissata undantagsom ävenav
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§.2 13kaphandlingenkopiaavskrift elleravgift fåfastställdrätt att mot av
skyndsamt.behandlaskopia skallavskrift ellerfåBegäran att

del allmänfånågon begärgrundfår inte påmyndighetEn att taatt avav
isin begäranmedsyfte han harvilketellerhandling efterforska han ärvem

myndigheten skall kunna prövabehövs förutsträckning än attstörre omsom
§.2 14kap.handlingen lämnashinder föreligger utmot att

myndig-vidare bl.a.innebärbestämmelserTryckfrihetsförordningens att
dem. Detdeldet gårordnadehandlingarna såmåste hållaheten att taatt av

Särskilda reglerhelst.hurinte får förstörashandlingarinnebär också att som
handlingar.gallringoch1990:782 arkiveringförfinns i arkivlagen av
handlingar hosfrånutgårtryckfrihetsförordningeniBestämmelserna

privattillförvaltningsuppgift överlämnaskommunalOm ettmyndigheter. en
iförstås deninkl. ärkommunmedlemmarna,rättssubjekt har partsom

förvaltningsuppgiften.itill insyngrundlagfästinte längreärendet, rätten
handlingardelkommunenmöjligheten hoskvarstårDäremot taatt somav

Naturligtvisförhållande till äriinsatser entreprenören.belyser kommunens
privati denenskilde får insyndenavtalet såutformaockså möjligtdet attatt

bedrivna verksamheten.
möjligheternasammanhangi dettaskall attviktiga tillägget attDet göras

sekretess-inskränkshandlingardel allmännahos myndighet ta genomaven
till denförhållandedock inte i är1980:100. gällerSekretessenlagen som

i ärendet.part
avnsitt 10.4.3.ibehandlasSekretessfrågorna närmare

företagKommunala

företag.i kommunalabegränsningarvissagäller medOffentlighetsprincipen
reglerkommunallagen. Nya17-18 §§finns i 3 kap.häromBestämmelser

då medjämställsvissa demjanuari 1995. Företageni kraft den 1träder av --
i sekre-somregleringendendetalj innebär görsimyndigheter. Mera nya

§ följande.tesslagen, 1 kap. 9
allmännadelbestämmelserTryckfrihetsförordningens rätt att ta avom

handlingar hosockså gällatillämpliga delarskall imyndighethandlingar hos
där kommu-stiftelserföreningar ochekonomiskahandelsbolag,aktiebolag,

omständigheterolikainflytande. Flerabestämmanderättsligtutövar ettnen
inflytande före-bestämmanderättsligtbedömningentillkan leda ettatt

medaktier i bolag änharexempel kommunenligger. Ett ettär att mer
inflytandekommunensi bolaget. Mensamtligahälften ävenröster omav

in-bestämmanderättsligtföreliggerså långt detinte sträcker sig ettatt
delskall haallmänhetenverka för rättbör att taflytande kommunen att av

handlingar hos företaget.allmänna
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10.4.3 Sekretess och tystnadsplikt

Sekretesslagen

Sekretesslagen innehåller regler förbud under vissa omständigheterattom
lämna allmänna handlingar och tystnadspliktut i det allmännas verksam-om
het.

Sekretess gäller inte enbart allmänheten också i principgentemot utan
andra myndigheter. Den gäller dessutommot andra verksamhetsgrenarmot

inom myndighet verksamhetsgrenarnanär betrakta själv-ärsamma att som
Ävenständiga i förhållande till varandra. inom och verksamhets-en samma

inom myndighet gäller sekretess på så tjänstemän intesätt hargren en att
titta i socialakterrätt det inte behövsatt fört.ex. när arbetets skull.

Som finns det långtgående sekretesskyddangetts inom social-ettovan
tjänsten. I 7 kap. 4 § sekretesssägs gäller inom socialtjänsten föratt uppgift

enskilds personliga förhållanden det inte står klart uppgiften kanom attom
röjas den enskilde eller någon honomutan närståendeatt lider Sekre-men.

gäller dock inte beslut omhändertagandetessen eller beslut vårdom om
samtycke.utan

Begreppet men har vid innebörd. Utgångspunkten för bedömningenen
den enskildesär upplevelse. Det innebär får försöka sig inatt sättaegen man

i den enskildes situation och fråga sig hur han skulle uppgiftenreagera om
lämnades ut.

Det finns vissa undantag från sekretessen. Således kan den enskilde
efterge den. Vidare föreskrivs i 1 kap. 5 § sekretess inte hinderatt utgör mot

uppgift lämnas det nödvändigtatt för denut, är myndigheten attom som
lämnar uppgiften skall kunna fullgöra sinut verksamhet. Regeln kan an-
vändas myndighet behövernär inhämtat.ex. remissyttrande frånetten en

myndighet och måste lämna underlag för remissen. Ett tredjeettannan
undantag sekretess inte hindrarär uppgiftatt lämnas tillatt en en annan
myndighet uppgiftsskyldighet följer lag eller förordning. Ett exempelom av
på det socialnämndenär i mångaatt sammanhang skyldig lämnaär att
uppgifter till andra myndigheter, domstolar. Ytterligare undantag finnst.ex.
också, dock inte berörs här.som

Undantagen till råder starkt sekretesskydd.trots Detta skydd ocksåett är
kompletterat med straffrättsligt Bestämmelser finnsett det i 20ansvar. om
kap. 3 § brottsbalken.

Överlämnas socialtjänstuppgifter till privat rättssubjekt bortfaller sek-ett
retesskyddet enligt sekretesslagen. Detta gäller emellertid inte uppgiftenom
överlämnas till företag där kommunen harett rättsligt bestämmandeett
inflytande regler träder i kraft den januaril 1995. Upphör sekretess-som
skyddet enligt sekretesslagen dock skydd tystnadsplikttar ett annat en-
enligt regler i socialtjänstlagen vid. För detta gäller också straffrättsligtett—

enligt 20 kap. 3 § brottsbalken.ansvar
Det skydd vid 71 § SoL. Dennaär paragraftar trädde i kraft den lsom a

juli 1993. Dessa regler vissa tidigare regler tystnadsplikt förersatte om
personal vid hem för vård eller boende.
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SoL71 §Tystnadsplikten enligt a
följande.föreskrivs71 § SoLI a

enskild verksam-yrkesmässigt bedrivenverksam inomvariteller harDen ärsom
därvid harröja vad hanobehörigenfår inteenligt denna laginsatserhet som avser

förhållanden.personligaerfarit enskildasom
vissaservice tillstöd ochpropositionenförslag itillkom efterParagrafen om

specialmoti-321. ISoU19, rskr.bet.prop. 1992/932159,funktionshindrade
för dentystnadspliktinförsförslaget200 framhållsveringen att genom

enskild verksam-bedrivenyrkesmässigtinomvarit verksameller harärsom
frågakansocialtjänstlagen. Detenligtinsatserhet, t.ex. omvarasom avser

hemtjänst. Tyst-vissombesörjerenligt kommunenprivat företag,ett som
beträffandeföretagetanställda hosför dedå gällanadsplikt kommer att

hjälptagare. Attolikafårverksamhetsindesådant veta omgenomsom
familje-exempelvisinnebäryrkesmässigtbedrivasskall attverksamheten

bestämmelsen.inte omfattasallmänhetioch kontaktpersonerhem av
medalltsåsekretesslagenregleringen iomfattande ersättstämligenDen

detMeni socialtjänstlagen.tystnadsplikt ärbestämmelsekortfattad omen
viktig frågaförsämringar. Enfrågadet skulledärmed inte givet att omvara

inte ifinnsdirektiv dettaNågratolkas.i § skallobehörigen 71hurär oma
propositionen.den aktuella

socialtjänstlagenreglerna itidigarefanns i deobehörigenBegreppet om
boende. I kommentarenvård ellervid hem förpersonaltystnadsplikt för

sjunde upplagan,Thunved,AndersochCarlsociallagarna, NorströmNya
blir be-obehörigenmedvadbedömningenföranförs att avsessomav

ocksåfårvägledande 149 Dettai sekretesslagen antasstämmelserna
beträffande 71bli fallet a

inutförarenprivatemed denmöjligt i avtaletnaturligtvis tadetHär är att
tystnadspliktstärka denförtydliga ellersärskilda villkor för att som man

bör gälla.anser

handläggningRättssäker10.4.4

skydd för1986:223 enskildeden attförvaltningslagenGenom ettges
Förvalt-uppfylls.rättssäkerhetskravviktigagår så tillhandläggningen att

samverkanserviceskyldighet,bl.a.innehåller bestämmelserningslagen om
handläggning,bl.a. snabbärendenhandläggningenmyndigheter,mellan av

uppgifter,anteckninghandläggning,muntligjäv,och biträde,tolk, ombud av
ochmotivering beslutomröstning,uppgifter,få delrätt attparters avav

bestämmelserandravissainnehållerunderrättelse beslut. Lagen även avav
processuell natur.

handläggningförvaltningsmyndigheters ären-gällerFörvaltningslagen av
Något förenklatunderkastad denna lag.verksamhetSåledes inte allden. är

beslutandemyndigheternasgällerförvaltningslagensåhar det uttryckts att
HellnersTrygvemed kommentarer,förvaltningslagenseverksamhet Nya

skilja49. Härifrån brukar1991,tredje upplagan,Malmqvist,och Bo mans
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sådan verksamhet består i faktiska handlingar. En vård- och behand-som
lingsinsats kan faktiskt.ex. handling. Socialtjänstenanses som utgören ett
område där de faktiska handlingarna har plats.storen

Vissa bestämmelser i förvaltningslagen omfattar också faktiska handlingar
eller det i 1 § förvaltningsverksamhet handläggningsom anges änannan— av

ärenden. De bestämmelser här bestämmelserär myndig-som avses om
heternas serviceskyldighet och samverkan mellan myndigheter 4-6 §§.

Bilden kompliceras vissa förvaltningslagensatt bestämmelser endastav av
gäller ärendetnär myndighetsutövning enskild. Det gäller bl.a.avser mot

få delrättparts uppgifter.att av
Om överlämnande tillett privat verksamhet enbart s.k. faktiskaavser

handlingar, vård- och behandlingsinsatser,t.ex. gäller inte längre reglerna
myndigheternas serviceskyldighet och samverkan förom verksamheten. Det

enbart dessaär regler kan gå förlorade. Skulle överlämnandesom ett avse
ärenden inte myndighetsutövningrör enskild,som ändåmot är attmen som

ärenden, handlar det ytterligare regleranse som inte skulle gälla förom som
verksamheten. Om ärenden myndighetsutövningrör enskild skullesom mot
handläggas i privat regi blir konsekvenserna vad förlust rättsskyddavser av
enligt förvaltningslagen Någotän hinderstörre. till privatamot att rätts-
subjekt överlämna uppgifter myndighetsutövningutgör finns inte. Där-som

krävs det lagstöd föremot överlämnmande skallatt få ske se 11 kap. 6§
regeringsformen.

10.4.5 Yttrandefriheten

Först skall konstateras yttrandefriheten inteatt i första hand handlar denom
enskilde klientens rättsskydd. Primärt handlar det frihet för anställda.om en
Förhållandet detsamma beträffandeär meddelarfriheten, behandlas isom

avsnitt.nästa Men detäven primärt handlar anställdas friheter kanom om
enskilda klienter beröras indirekt. Om anställda host.ex. bolagett som
bedriver socialtjänstverksamhet inte vågar berätta för massmedia om ev.
missförhållanden rädsla förlora sina anställningaratt kan det ocksåav drab-
ba klienterna.

Yttrandefriheten ingår i de grundläggande fri- och rättigheterna. Genom 2
kap. l § l regeringsformen varjeär medborgare det allmännagentemot
tillförsäkrad yttrandefrihet. Detta innebär frihet i tal, skrift eller bild elleratt
på meddelasätt upplysningarannat uttrycka tankar, åsiktersamt och käns-
lor.

Yttrandefriheten gäller alltså det allmänna.gentemot Yttrandefriheten
gäller således inte privata rättssubjekt,gentemot privat arbetsgivare.t.ex. en

Inom socialtjänsten råder, tidigare beskrivits, långtgående sekre-som ett
tesskydd. Möjligheterna till lämna upplysningaratt enskildasannan om
personliga förhållanden på grund häravär begränsade. Men upplys-om
ningarna inte enskildsrör personliga förhållanden, förhållandena iutan t.ex.
allmänhet på arbetsplatsen, finns inga hinder för den anställde lämna deatt
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deninteyttrandefrihet ärSådanvill.hantillochvillupplysningar han vem
arbetsgivare.singaranteradanställde gentemotprivat

Meddelarfriheten10.4.6

regle-tryckfrihetsrättsligai denbeståndsdelingårMeddelarfriheten som en
sägertryckfrihetsrätteniprincipendenutveckling somringen. Den är aven

detVanligenskrift. ärtrycktiinnehålletförskallbara enatt svarapersonen
skrift. Deperiodiskutgivarenbok eller personer somtillförfattaren av enen

friaprincipskall iskrifteni tillkomstendelövrigt varaipå olika sätt tar av
för sindömaskunnaskall inteochtrycktai detinnehålletfrån föransvar

undantagsfall.angivnasärskiltimedverkan änannat
publicering iföruppgifterlämnarmedverkandekategoriDen somav

tryckfrihetsför-ifinnsdetochmeddelarebetecknasbrukarskrifttryckt
§kap. 1slås i 1Sålundapå dem.siktereglersärskildaordningen tarsom

tryckfrihets-dåfallalla deifrittståskalldet attstycket fasttredje att envar
iunderrättelseruppgifter ochmeddelaföreskriverförordningen inte annat

skrift.i trycktoffentliggörandeförhelstvad ämne som
undantaginskränkningar. EttinteMeddelarfriheten utanär antyttssom

social-försekretesslagenenligtfinnstystnadspliktDärsocialtjänsten.gäller
verkstäl-dock intemeddela sig. Dettafrihethellerintegällertjänst att avser

samtycke.vårdbeslutelleromhändertagande utanbeslutlighet omomav
sekretessOmsocialtjänsten.inombegränsadalltsåMeddelarfriheten är

det rörBeträffande änmeddelarfriheten. annatdockråder gäller sominte
förhållandena isekretessintegäller t.ex.förhållandenpersonligaenskilds -

kansocialtjänsteninomanställdaarbetsplats. De ärpåallmänhet somen
yttrande-denredansigförföljer i ochmassmedia. Dettainformera avt.ex.

dockinnebär änMeddelarfriheten10.4.5.avsnittibeskrivits merfrihet som
Meddelar-beståndsdelar.andravissahörmeddelarfriheten ävenTilldetta.

helhet.ikomponent störreendastfriheten utgör enen
Detanonymitetsskyddet.s.k.detbl.a.hörbeståndsdelarnade andraTill

Vidareuppgifterna har rätt attlämnatdeninnebär anonym.varaatt som
tillkomstenmedbefattningtagitdemtystnadsplikt för av engäller som

publice-förmeddelandenhar lämnati frågaskrifttryckt somvemomm.m.
efterforskainteallmännaochmyndigheterfårtredjedetring. För organ

tillåtna.demingripanden ärdåfallandra motmeddelare i än
yttrandefrihetsgrund-imotsvarighetermeddelarskydd harReglerna om

televisionljudradio,imedborgaresvenska rätt atttillförsäkrasdenlagen. I
alltsåMeddelarskydd gällerhelst.i vilketuppgifter ämnelämna somm.m.

och TV.i radiopubliceringförmeddelandenlämnardemföräven som
Dettafunktionärer.offentligafullständigt förMeddelarskyddet är mest

allmännaförgällerenbartefterforskningförbudetframgår bl.a. motattav
yttrandefrihetsgrundlagen.enligtocksåEfterforskningsförbud gällerorgan.
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10.4.7. Tjänstefelsansvaret, m.m.

Bestämmelser tjänstefel finns i avsnitt 10.2.3nämnts intagna iom 20som
kap. §1 brottsbalken. Där föreskrivs den uppsåtligen elleratt oakt-som av
samhet vid myndighetsutövning handling eller underlåtenhet åsido-genom

vadsätter gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till bötersom eller
fängelse i högst två år. Om gärningen ringaär skall inteatt dömasanse som
till Vidare innehåller paragrafen bestämmelser tjänstefel.ansvar. grovtom

Det alltså detär sker vid myndighetsutövning kan föranledasom som
Begränsningen inte gärningenär skall ha företagitsatt iansvar. myndighets-

utövning. Till det straffrättsliga området förs således, enligt vad ut-som
talades föredragande statsrådet i den aktuella propositionen prop.av 1988/
89:113, 13, åtgärderäven inte innefattar myndighetsutövning. Stats-s. som
rådet anförde bestämmelsen kommeratt omfatta inte bara handlingaratt

självständigt myndighetsutövningutgör också vissasom andra åtgärderutan
står i naturligt och sambandett nära med myndighetsutövning.som Som

exempel härpå förberedande handlingar olika slag.angavs av
I propositionen diskuterades sedan ansvarsreglerna endast skulleom om-

fatta verksamhet hos myndighet eller verksamhet utanför också skulleom
omfattas. Härvid framhölls exempel på myndighetsutövningatt ett skersom
utanför myndighetskretsen den obligatoriskaär kontrollbesiktning ut-som
förs AB Svensk Bilprovning.av

I sitt ställningstagande i denna fråga hänvisade föredragande statsrådet till
syftet medatt ansvarsreglerna skyddaär medborgarna ochatt andra rätts-

subjekt fel vid utövandet denmot offentliga makten. Det fanns därförav
enligt statsrådet inte någon anledning ifråga bestämmelsernasatt till-om
lämpningsområde någon principiellgöra skillnad mellan myndighet och
enskilda har anförtrotts förvaltningsuppgifter innefattarorgan som som
myndighetsutövning.

Om skall försöka detta tillöversätta socialtjänstens område kanman först
konstateras överlämnandetatt förvaltningsuppgifter inne-om avser som
fattar myndighetsutövning, dvs. det privata rättsubjektet har fått rollen
motsvarande den AB Svensk Bilprovning har, följer tjänsteansvaretsom
med.

Men inte hela den förvaltningsuppgift innefattar myndighetsut-om som
övning överlämnas ställer det sig svårt ha någon uppfattning.att närmare
Det alltså svårtär bedöma vad skeratt sånär delarsägaattsom ettman upp
ärende. Skulle den del överlämnas innefatta myndighetsutövning detsom är
givet straffansvaret följeratt med. Men de överlämnade arbetsupp-om
gifterna inte innefattar myndighetsutövning ändå kan stå i ettmen anses

och naturligtnära samband med myndighetsutövning hos den överlämnande
myndigheten det svårtär bedöma vad skallatt gälla. Troligen börsom
tjänstefelsansvaret inte följa med. Ett grundläggande kriterium bör attvara
de överlämnade arbetsuppgifterna skall innefatta myndighetsutövning.

En utvidgning tjänstefelsansvaret så det med säkerhet inte skulleattav
påverkas vid utläggandet verksamhet på entreprenad förutsätter ändring iav
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såledesstraffansvarutvidgaavtalgår inte ettbrottsbalken. Det att genom -
hellerknappastkanbrottsbalken. Detitjänstefelsansvaretinte heller ses

tjänstefelsan-särreglerskapasocialtjänstområdetrealistiskt för omattsom
börtjänstefelreglernaförändringSkall det skei brottsbalken. omavensvar

sammanhang.idet ske störreett
s.k.dettjänsteniförsummelser ärfel ellerförform förEn ansvarannan

brottsbalkeninte ifinns utandisciplinansvarReglernadisciplinansvaret. om
omfattassocialtjänstenanställda inomarbetsområdet. Depåkollektivavtali

vidupphör ettDettadisciplinansvar.kollektivavtalsregler ansvaromav
sanktionssystemmotsvarandenågotintefinnsbekantSåvittöverlämnande.

området.privatapå det

Tillsynen10.4.8

Enligtriket.isocialtjänstentillsynSocialstyrelsen överharEnligt 67 § SoL
tillämpningsocialnämndernasföljabl.a.länsstyrelsernaskall av68§ SoL

lagen.
förundantagmedrättssubjekt,privattilluppgift lämnasOm över etten

intevårdhem,enskiltellerboendeellervårdhem föröverlämnande gesav
harutförs. Dettauppgiftenövervaka hurdirektförutsättningarlängre att

harlänsstyrelserna utöva.tillsyn attdenbetydelse förfrämst som
kanTillsyneninte helt.försvinnertillsynMöjligheterna avseutövaatt
kravdeuppfyllertillse entreprenörenför somkommunens attattansvar
alltså blikanavtalspartrollKommunensi avtalet.påställs honom som

tillsyn.föremål för
tillsynstatligförslag35 frami kapitelSocialtjänstkommittén lägger om

verksamhet.bedrivenprivatöver
påverkastillsynJO utövajustitieombudsmannenför attMöjligheterna

detäntillsynJO över annatävenöverlämnas.arbetsuppgifter utövarattav
läggsålderdomshemdriftenOmmyndighetsutövning. ettt.ex.utgör avsom
verk-dendirekt tillsyntill övermöjligheteringaJOentreprenad harpâut

iutförsarbetsuppgifterdegranskaintepågår. JO kansamhet somt.ex.som
vårdtagarnaanställda bemöterdetellerverksamheten sättdagligaden som

denförsittsköterkommunengranska hurJOkanpå. Däremot ansvar
entreprenad.pålagtsverksamhet utsom

kommentarerAvslutande10.5

privattillverksamhet rätts-överlämnande ettframgått innebärSom ett av
insyntillmöjligheternagäller samtgrundlagsskydd. Detsubjekt förlust av

vadeffekterocksåharöverlämnandemeddelarfrihet. Ettochyttrande-
lagstiftninggälla. DennaupphörSekretesslagensekretesskyddet. attgäller

innebärdettaOmsocialtjänstlagen.tystnadsplikt ireglerdockersätts omav
varitverksamhetenenskildedenskydd fördelar likai alla gott som omett
intelagstiftningEnbedöma.svårtregioffentligi somkvar är att annan
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längre gäller för verksamheten förvaltningslagen.är Här finns ingen annan
lagreglering vid. Annat antagligen påverkastar tjänstefelsansva-ärsom som

enligt brottsbalken. Vidare försämrasret möjligheterna för staten utövaatt
tillsyn verksamheten.över Detta inkluderar också OzsJ möjligheter utövaatt
tillsyn.

Vad här beskrivits de direkta effekternaär verksamhet intesom attav
längre utförs i offentlig regi. Därmed det ocksåär framhållits in-som-
ledningsvis inte den enskilde helt skulle blisagt att skydd. I avtaletutan-
kan ställas krav beaktande olika rättssäkerhetsaspekter till skydd förom av
den enskilde.

Kommunen har för de vistas i kommunen får detatt stöd ochansvar som
den hjälp de behöver. I detta också utgörsom ett ytterstaansvar, som ansvar
för kommunen, ställs krav på insatser många olika slag. Ansvaret dockärav
vidare så. Det handlar ocksåän för rättsäkerhetsfrågor. Viettom ansvar ser
det därför nödvändigt kommunen lägger vikt vidatt storsom över-att ett
lämnande arbetsuppgifter inte skall innebära försämringar denav av en-
skildes rättsskydd. Ett avtal bör således tillföras bestämmelser medsom,
beaktande sekretesshänsynen, möjligheter till insyn för den enskildeav ger
och allmänheten i den privat bedrivna verksamheten. Ett avtal bör också
kunna utformas så anställdas yttrande- och meddelarfrihetatt tillgodoses.

Däremot går det givetvis inte avtal föreskriva tjänstefelsansvar.att genom
Detta straffrättslig fråga.är Det naturligtvis inte hellerär möjligten att
avtalsvägen reglera frågor tillsyn.statensom

I sammanhanget kan vi längre fram i betänkandetnoteras att lägger fram
förslag bl.a. har syfte direkt eller indirekt stärkaatt den enskildessom som
rättsskydd vid verksamhet bedrivs i privat regi.som

Men iäven avtal skapar likvärdig reglering det gällernärom man en
insynsfrågor, yttrandefrihet och meddelarskydd måste ändå konstateras att
grundlagsskydd går förlorat. Fullständig kompensation för förlust grund-av
lagsskydd kan endast formen likadantta grundlagsskydd.ett nyttav

Vi återkommer till rättsäkerhetsfrågorna i kapitel 16.
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11 Socialtjänsten i framtiden

Vi tidigarehar tagit ställning till frågor kommunensrör ytterstasom ansvar
och till bistånd inom SOUsocialtjänsten 1993:30. Virätten har bl.a. ansett

kommunen skall ha kvar sitt för de vistas iatt yttersta attansvar som
kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Kommunen docksom ges
möjlighet i vissa fall föra talan återbetalning från huvudman.att om annan
Huvudprincipen vistelsekommunens förenas också med vissaom ansvar
undantag för undanröja oklarheter i ansvarsfördelningen mellan kommu-att
nerna.

Vi har också föreslagit nuvarande regler till bistånd i 6 § SoLråttatt om
kompletteras med bestämmelser. Vi har bl.a. föreslagit lagfäst mini-nya en
minivå för socialbidrag till försörjningen och har också lagt fram förslag som
innebär till bistånd preciseras i lagen. Vårarätten förslag beredsatt annat nu
inom regeringskansliet.

Vårt uppdrag och arbete med detta betänkande har tidigare redovisats i
kapitel för viHär fram våra allmänna synpunkter på socialtjänstens mål,
framtida inriktning och behovet ändrad lagstiftning i dessa avseenden.av

Som bakgrund till våra överväganden och förslag redovisas först någraen
siffror belyser socialtjänstens utveckling i kommunalt perspektiv.ettsom

Idag socialtjänsten i anspråk tredjedel kommunernastar änmer en av
totala driftkostnader. Under åren 1982-91 ökade kostnaderna för social-
tjänsten från 29,5 till 86,4 miljarder kronor. Räknat i fasta priser motsvarar
detta ökning med drygt 50 Under period ökade social-procent.en samma
tjänstens andel kommunernas totala driftkostnader från 23 till 30 procent.av

Under år 1992 kommunernas kostnader för vård och medsteg omsorg
ytterligare miljarder26 till drygt 112 miljarder kronor. kraftigaDenca
ökningen mellan åren 1991 och 1992 beror i huvudsak på kommunernaatt
sedan den januari1 1992 har det samlade för långvarig vård ochansvaret

Ädel-reformen.service till äldre och funktionshindrade personer
År 1993 uppgick antalet sysselsatta i kommunerna till 747 000 personer

motsvarande 593 000 årsarbetare. Ungefär hälften personalen arbetadeav
år inom socialtjänstområdet. jämförelseEn mellan åren 1982 ochsamma

1993 visar antalet årsarbetare inom socialtjänsten har ökat med 65att nästan
Ökningen gäller framförallt antalet anställda inom äldreomsorgenprocent.

och barnomsorgen. Inom barnomsorgen har antalet anställda ökat med
knappt 30 och inom äldreomsorgen har antalet anställdaprocent änmer
fördubblats. Personalutvecklingen inom äldreomsorgen till delär stor en

Ädel-reformenkonsekvens då 60 000-65 000 inom vårdenav ca personer
fördes från landstingen till kommunerna.över
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tillkommersärskilt detuttalasarbete synsättdirektiven för vårtI att som
betyderfast. Detskall liggamålformuleringar atti socialtjänstlagensuttryck

utgångs-bildarportalparagrafen,s.k.i 1§, denmålende övergripande
socialtjänstlagen.allmänför uppdraget översynpunkten göraatt aven

medvårdlagardetaljeradefrånuppbrottmarkerarSocialtjänstlagen ett
starki ställetspeglarDenmedborgarna.social kontrollinslag över enav

situation.sinförändraviljaförmåga ochmänniskanstilltro till attegen
målen,övergripandede1979/80:1 framhöllsprop.förarbetenI lagens att

itrygghet,solidaritet ochjämlikhet,demokrati,påbygger begreppensom
långsiktigasocialtjänstensriktmärken förpolitiskaförsta hand bör ses som

ochmänniskosynpositivmålen markerarbetonadesutveckling. Det att en
vägledandemänniskor. Nyamedi dagligaförhållningssätt det mötetnyttett

självbestämman-frivillighet ochnormalisering,ochprinciper helhetssynom
skyl-infördesSamtidigtfast.närhet slogsflexibilitet ochkontinuitet,de, en

inriktadestrukturinriktade, allmäntförför socialtjänstendighet att svara
insatser.inriktadeoch individuellt

giltigaportalparagrafeni ävenövergripande målen ärVi funnit dehar att
anställdaochförtroendevaldabådehosstarkt stödde haridag och ettatt

barnperspektivet i lagenförstärkaytterligaresocialtjänsten.inom För att
be-medkompletterasportalparagrafenemellertidföreslår vi att en ny

barnets bästa.stämmelse om
innehållsocialtjänstensöverblicksamladfåvarit svårt överDet har att en

detpåframföralltberorDetsocialtjänstreformen.efter attoch utveckling
informations-enhetligsamordnad ochoch kommunernasaknas för statenen

vissaendaststatistiken belyseroffentligadensocialtjänsten,struktur för att
ochföljsinteverksamhetersocialtjänstenssocialtjänstinsatser samt att upp

analyserabeskriva ochsvårtdärförsystematiskt. Detutvärderas är att
nivå.nationelllokal ochbåde påsocialtjänsten

målinriktatbedrivasskallsocialtjänsteninomall verksamhetVi attanser
integritetsintressenochrättssäkerhets-enskildesdenoch planmässigt, att

socialtjäns-ärendenenskildahandläggningenskall beaktas vid samt attav
börsocialtjänstenocksåVikvalitet.godinsatser skall atttens anservara av

kvalitetssäkringsarbetesystematisktfortlöpande ochbedrivaskyldig attvara
i lagen.till uttryckkommadetta böroch attmenar

och förbättrautvecklarättssäkerhetenskildesstärka denFör samtatt
utvärderas.ochföljasdokumenteras,måste insatsernaverksamheten upp

Sådanaavseenden.i dessabestämmelsertillförasbör därförLagen nya
tillsynsarbete.underlättaockså förbestämmelser behövs statensatt

bestämmelserförslag tilldock ingainnehållerbetänkandeDetta omnya
framgått itidigareSomsocialtjänsten.inomregisterdokumentation och

arbete.i vårtfrågordessabehandlakapitel vi1 kommer att senare
intehar vii samhälletmed vissaarbetetmålen förVad gäller grupper

Viidag.gäller redanmålde attanledningfunnit någon övergeatt ansersom
ungdombarn ochför växerskall verkai framtidensocialtjänsten attäven

leva ochmänniskor kanäldreförhållanden,godaochunder atttryggaupp
samhälletsdelta ifunktionshinder kanmänniskor medsjälvständigt,bo att



SOCIALTJÄNSTEN 293SOU 1994:139 FRAMTIDEN1

gemenskap och leva andra, människor missbrukar alkohol ellerattsom som
andra beroendeframkallande medel kommer ifrån sitt beroende och att
människor saknar medel till sitt uppehälle får möjlighet klara sinattsom
försörjning.

Vi vill också erinra allt det arbete anhöriga till äldre,uträttasom som av
sjuka och funktionshindrade och i tid räknat vida överstigerpersoner som
den vård och service inom den offentliga sektorn. När planerar,som ges man
utreder och debatterar vård och utgår i allmänhet från det ärattomsorg man
kommuner och landsting bär det och destörsta anhörigaansvaret attsom
kompletterar den offentliga Studier gjorts under åromsorgen. som senare
visar förhållandet det omvända.är Kvantitativtatt den offent-snarast ärsett
liga komplement till de anhörigas insatser. Samtidigt viettomsorgen vet att
de anhörigas vardag många gånger kännetecknas påfrestningarstoraav
fysiskt, psykiskt och socialt. Dessa omständigheter det motiveratgör att
tydligare idag visa de anhörigaän respekt och så långt möjligt försökaatt
tillgodose deras anspråk på stöd och avlastning. Mot denna bakgrund anser

lagen bör kompletteras med bestämmelseatt viktenpoängteraren ny som
socialtjänsten underlättar de anhörigas situation.attav

Enligt vår bedömning finns det inte några skäl den strukturövergeatt som
lagen anvisar beträffande socialtjänstens medel, dvs. strukturinriktade in-

allmänt inriktade insatser och individuellt inriktadesatser, insatser. Det
betyder socialtjänsten i framtiden bör skyldigatt även bedrivaattvara
socialt arbete på samhälls-, och individnivå.grupp-

Vår kartläggning visar emellertid socialtjänsten har haft svårt finnaatt att
sin roll det gäller medverkan inär samhällsplaneringen. Vi har också funnit

och områdesinriktat socialt arbeteatt utvecklat i mångaär svagtgrupp-
kommuner. inteDetta tillfredsställandeär med tanke på betydelsenatt av
strukturinriktade och allmänt inriktade insatser betonades särskilt i social-
tjänstreformen. Det talar för socialtjänstens uppgifter i dessa avseendenatt
bör förtydligas.

Enligt vår uppfattning bör lagstiftningen klarare vilka instrumentange
socialtjänsten bör använda för påverka utvecklingen i kommunen. Sam-att
tidigt finns det skäl i lagen tydligare markera socialtjänstens skyldighetatt

bedriva förebyggande arbete. Socialtjänsten måsteatt utformas på sådantett
människor det naturligtsätt vända sig dit deatt behöver hjälpatt närser som

för lösa sina problem. förutsätterDet allmänheten får informationatt att om
socialtjänsten på många olika Inte minst viktigt myndighetersätt. är att som
på naturligt kommer i kontakt med medborgarnaett sätt förtrognavälär
med socialtjänstens möjligheter och begränsningar. Socialtjänsten bör därför

skyldig informera både allmänheten och andra samhällsinstitutionerattvara
sin verksamhet.om

I socialtjänstens roll samhällets skyddsnät ligger uppgiftenyttersta attsom
på initiativ gripa in till stöd och hjälp för människor far illa.eget I ettsom
sådant perspektiv uppsökande verksamhet riktad tillär särskilt utsatta grup-

Äveni samhället viktigt inslag i socialtjänstens verksamhet.ettper grupp-
och områdesinriktat socialt arbete betydelse. Sådana verksam-är storav
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kost-behovetuppskjutaellerminskabedömningvårenligtheter kan av
dominerathittills harbehandlingsinsatserstöd- ochindividuella somsamma

också fungerakanGruppverksamheter ettverksamhet.socialtjänstens som
anhörigomsorgen.viktigt stöd inom

vägledande för detskallförarbetenlagensenligtprinciperDe varasom
hållbara. Detfortfarandebedömningvårenligtindividinriktade arbetet är
stället förihelhetssynpräglas ettskallverksamhetenbetyder att av en

sånormaliserasskallhjälpinsatser attstöd- ochsymptomtänkande, att
i hemmetinsatserutpekade,ellerstämpladesigkänner attmänniskor inte

hemmetsåanordnasskallvården näraochutanför hemmetgår vårdföre att
insats fårförlorad. Valetgårflexibilitetsprincipenmöjligt att avutansom

alltidmåsteåtgärdsmodellertillämpademekaniskt utaninte bestämmas av
ändamålsenligt i detfrån vadutgångspunkt ärmed mestbestämmas som

till denskallinsatsernainnebärsagdaenskilda fallet. Det att anpassas
åt-vidtagnatidigareoch behovförutsättningaraktuellaenskildes oavsett

registerbrettförfogamåstesocialtjänsten över ettbetydergärder. Det avatt
insatser.inriktadeindividuelltgällerhandlingsalternativ detnär

självbestämmandefrivillighet ochprincipergrundläggandeLagens gerom
1993:30 dockharSOUdelbetänkandevalfrihet. vårtIden enskilde stor

Vi harvalfrihet.enskildesdeninskränkermeningi visslämnat förslag som
biståndsin-alternativalikvärdigatilltillgångvidkommunenattt.ex. ansett

insatsdennaförutsattalternativetbilligastevälja det attmåste kunnasatser
denbistånd. Attbehovenskildesdentillgodoserlämpligtpå sättett av

tidisocial tjänstväljakunnafritt skullekostnadenskilde oberoende enenav
uppfattning intevårenligtkanekonomiskakrympande ansesresurserav

rimligt.vara
givnavalfrihet inomhaenskilde skallemellertid denVi storattanser

frånkonkurrensmångfald ochökadpositiva tillochekonomiska ärramar
verksamheter.socialtjänstensinomservicegivarevård- ochbl.a. alternativa

be-verksamhetersocialtjänstenstillbidraockså kunnabedömsDetta att
förhinderockså vissamening börEnligt vårkostnadseffektivt.drivs mer

undanröjas i lagen.samarbete mellan kommunerna
inne-intefår docksocialtjänsteninomverksamhetprivatökad andelEn

drivs iverksamhetenlägeienskilde kommer änden sämrebära ettatt om
naturligtvismåstevalfrihetocheffektivitetFrågorregi.kommunal av-om

Vi förutsätterrättssäkerhet.enskildesdengällerfrågorvägas mot som
avtali derättssäkerhetsaspekternabeaktarsåledes kommunerna somatt

medsluts entreprenörerna.
portalparagrafenimålenövergripandebör deEnligt vår mening vara

social-stödbedrivs medverksamhetprivatockså förvägledande avsom
under-skallvårdgivarnaprivatadeVi dessutomtjänstlagen. att varaanser

kvalitet,på godkravengällerdetregler kommunenkastade närsomsamma
idagliksomdetVidare börutvärdering.ochuppföljningdokumentation, --

regi.privativerksamheterbedriva vissafåtillstånd förpåställas krav att
all privatomfattatillutvidgasdessutomtillsyn börLänsstyrelsernas att

område.socialtjänstensinombedriven verksamhet
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Vi vill också framhålla betydelsen socialtjänsten samverkar medattav
andra för lösa sina uppgifter så effektivt möjligt. Behovetatt som av sam-
verkan med andra myndigheter och organisationer gäller både enskilda
ärenden och socialtjänstens uppgifter på övergripande nivå.en mera

Vad gäller samverkan mellan olika huvudmän har riksdagen lag-genom
stiftning olika försöksverksamheter tagit flera i riktningsteg mot attom
överbrygga sektorsgränser verkar hämmande på möjligheterna be-attsom
driva framgångsrik välfärdspolitik. För närvarande pågår både försöken
med kommunen huvudman för primärvården och försök med finansiellsom
samordning berör flera olika huvudmän. Resultat från dessa försöks-som
verksamheter bör enligt vår uppfattning avvaktas och läggas till grund för en
framtida diskussion eventuella huvudmannaskapsförändringar. Vi harom
därför avstått från behandla dessa frågor i vårt arbete.att

Till sist några ord de frivilliga organisationernas verksamhet. Frivilligtom
socialt arbete bygger på värdegemenskap och personligt Iengagemang.
detta ligger särskilt värde. Vi de frivilliga organisationernasett attanser
verksamhet viktigt komplement till de verksamheterär bedrivs inomett som
socialtjänsten. I vissa fall kan också frivillig verksamhet betraktas ettsom
värdefullt alternativ till socialtjänstens verksamheter. Enligt vår mening kan
det bättre härbärgesverksamhet och andra liknande verksam-t.ex. attvara
heter, vänder sig till de ömtåliga och i vårtmest utsattasom grupperna
samhälle, drivs andra myndigheten själv.änav

Vår SOUkartläggning 1993:82 visar emellertid de frivilliga organisa-att
tionerna helt beroende ekonomisktär och frånnästan stöd denannatav
offentliga sektorn för kunna bedriva sin verksamhet. Socialtjänsten böratt
därför stödja frivilligt socialt arbete.
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12 Ny lagstiftning

12.1 Val lagstiftningsmodellav

l2.l.l Inledning

Socialtjänstlagen betraktaär målinriktadatt ramlag. Den innehållersom en
grundläggande värderingar och principer för socialtjänstens verksamhet.
Principerna uttrycks i lagens första paragraf, den s.k. portalparagrafen.

Socialtjänstens huvudfunktioner och omfattningen dessa framgårav av
5 Där föreskrivs bl.a. det hör till socialnämndensatt uppgifter med-att
verka i samhällsplaneringen, informera socialtjänsten i kommunen, be-om
driva uppsökande verksamhet för ochsamt service,att svara omsorg upp-
lysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och bistånd till familjerannat
och enskilda behöver det.som

Vidare innehåller lagen särskilda avsnitt åtgärder missbrukmot samtom
barn och ungdom, äldre människor och människorom omsorger medom

funktionshinder. Reglerna i dessa avsnitt innehåller också målpreciseringar.
En paragraferna 6 § reglerar den enskildes till bistånd.rätt Rättenav - —

har knutits till den enskilde beroendeatt är socialtjänstens insatser för sinav
försörjning och sin livsföring i övrigt. Den enskilde kan också få hjälp med
stöd reglering i lagen. Härmed den skyldighetsregleringav annan avses som
finns, 10 § möjligheter fåt.ex. bl.a. hemtjänst. Lagen innehållerattsom ger
således två olika regelsystem för möjligheterna till stöd och hjälp. De båda

ofta tillämpligaär samtidigt.systemen En viktig skillnad mellan de båda
beslutär grundadesystemen på rättighetsregleringenatt kan överklagas i

den för förvaltningsbesvär gällande ordningen, medan beslut grundade på
skyldighetsregleringen inte kan det.

I socialtjänstlagen valdes i jämförelse med den tidigare vårdlagstift--
ningen medvetet mindre grad detaljreglering medborgarnasen av av-
rättigheter, socialvårdens förfaringssätt och förutsättningarna för stöd, hjälp
eller bistånd. Tanken denannat lagen framföratt allt skullevar nya ange
intentionerna och syftet med verksamheten i dess helhet, liksom för dess
olika delar. Inom dessa skulle kommunen betydandeettramar utrymmeges
för i samråd med de berördaatt välja de insatser och tillvägagångssätt som

bäst ägnade tillgodose föreliggande behov.att Denna inriktningvar sam-
manfattades i beskrivningen socialtjänstlagen målinriktad ramlag.av som en

Vår uppgift Översynenallmänär göraatt socialtjänstlagen.översynen av
bör inriktas vissa huvudområden. En delmot dessa områden har avhand-av
lats i vårt delbetänkande till bistånd inomrätten socialtjänsten SOUom
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betänkandeföreliggande ärbehandla iskallviområde1993:30. Ett som
skalldirektivenEnligtorganisation.inriktning ochframtidasocialtjänstens

barnomsorgenshandikappomsorgens,äldreomsorgens,utredavi bl.a. om
iansvarsområden ävenochuppgifterfamiljeomsorgensindivid- ochoch

lagstift-medsamordnaslag,ochiregleras annanframtiden bör sammaen
lagar.i skildareglerasellerning

socialtjänstlagstift-framtidadensåledesingår övervårt uppdrag attI se
skalldetperspektiv änvidareidock enmåste varaFråganningen. ett omses

Vadsamordnad lag.lagstiftningmeduppdelad ellersammanhållen, annan
användas.börlagstiftningsmodellvilkenaktualiserasockså är somsom

ellerlagstiftningdetaljeradellerramlagdet börHärmed enenvaraomavses
blandningellerskyldighetslagrättighetslag, avdet bör enenvara enom

lagstift-fråganförstbehandlarframställningenfortsatta omDenbådadera.
ireglerasbörsocialtjänstenfråganbehandlasHärefterningsmodell. om

skilda lagar.idelaslagstiftning ellermedsamordnaslag, uppannansamma

detaljlagRamlag12.1.2 -
målin-betraktasocialtjänstlageninledningsvis attär ensomSom nämnts

ramlagskarak-harÄven 6dvs.rättighetsbestämmelserna,ramlag.riktad
uppställandelagstiftareninnebärfåttlagenkonstruktion att genomDentär.

i mindreharLagstiftarenkommunerna.förväntasvadmål angett avsomav
socialtjänsten. Kommunerna,iinnehållettillställningtagitutsträckning

dengällervadrolltilldelatshardomstolarna storochSocialstyrelsen en
lagen.konkretiseringennärmare av

lagentillämpaskallMyndighetfördelar.vissaRamlagstekniken har som
individuellatill detanpassadtolkning ärväljafrihetstörre att somenges

Där-underlättas.enskildedensamråd mediproblemenpåLösningfallet.
möjligtintepå ärtillvaratas sättintressen ett omenskildesdenmed kan som

ocksåkanRamlagentillämparen.påstyrningseffektstark gelagen utövar en
basispåarbetssättochmetoderutveckla egenavmöjligheterbättre att

erfarenheter.ochkunskap egna
finnsRiskproblem.interamlagstekniken är utananvändningenMen av
medöverensstämmelsestår iintetillämpningspraxisutvecklingför somav

lagenförocksåRisken större attanda. äroch lagensintentionerlagstiftarens
meddockkanproblemlandet. Dettaipå olikatillämpas sättkommer att

tillsynsmyndighetersoch/ellerrättspraxisutvecklingminskastiden avgenom
insatser.

mednackdelarnaifrån mångakommerdetaljerad lagMed avmanen
blir oftaDetproblem.hellerintelagstiftning utansådan ärramlag. Men en

i deönskastillämpningdenfåsvårighetermedlagstiftning attstel somen
enskilda fallen.

socialtjänstlagstiftningen ärframtidaför dendetaljlagramlagFrågan om - utifrånbästadenlagstiftning ärvilkenfrågaenbartdock inte somomen
i dettaaktualiserasfrågautgångspunkter. En samman-juridiska somannan

till kommu-överlämnavillOmkommun.förhållandet statenhang statär -
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med frihet utforma socialtjänsten måsteatt dettastor också återspeglanerna
sig i lagstiftningen allmänt hållna regler. Vill detstaten motsattagenom
ligger detaljreglering till hands.närmasten

12.1.3 Rättighetslag skyldighetslag-
Begreppen rättighet och skyldighet ofta använda begrepp och frågarär man
sig kanske inte alltid vad de egentligen står för. Till börja med kanatt man

Ärfråga sig uppdelningen logisk. inte rättighetär automatisktom en en
skyldighet viceoch versa Man borde kanske lika kunna kallagärna en
rättighetslag för skyldighetslag och skyldighetslag för rättighetslag.en en en

Men torde ändå kunna använda begreppen rättighetslag och skyldig-man
hetslag fristående från varandra och inte enbart spegelbildersom som av
varandra. Vissa karaktäristiska drag för vad det och vadär ärsom ena som
det andra finns.

En rättighetslag kan rikta sig till densägas enskilde vadänmer en
skyldighetslag En skyldighetslag talargör. för myndigheten vadmera om
den skall i förhållande till enskilda. Råttighetslagengöra talar vad denom
enskilde har få myndigheten.rätt att av

Skyldigheterna kan eller mindre detaljerade. De kan liksomvara mer
rättighetsreglerna handla vad enskilda skall kunna få enligt lagen.om
Många bestämmelserna i den barnomsorgsregleringen i socialtjänst-av nya
lagen har sådan karaktär. Skyldighetsreglerna kan i andra fall vara mera
övergripande och vad människor skall kunna få ellerange grupper av vara

verksamhetsinriktade, dvs. vilka verksamheter skall be-mera ange som
drivas.

Handlar det övergripande skyldigheter kan det naturligtom attvara mera
tala målregler. Begreppen mål och skyldighet bör alltså i viss mån kunnaom

Om lag karaktäriseras målinriktad lag börses som synonymer. en som en
den således också kunna karaktäriseras skyldighetslag. Skyldig-som en
heterna kan dock eller mindre klart uttalade. Ett exempel påvara mer en
regel i nuvarande lag både kan skyldighetsregel ochsom ses som en en
målregel 20§ första stycket därär det föreskrivs socialnämnden skallatt
verka för äldre människor får goda bostäderatt dem behöversamt ge som
det stöd och hjälp i hemmet och lättåtkomlig service.annan

Men den kanske viktigaste skillnaden mellan rättighetslag och skyldig-
hetslag ligger på plan. Det inte fråga adressatenär förett annat reglernaom
eller formuleringen dem. Det handlar i stället möjligheternaom attav om
överklaga. Detta kan uttryckas så lagen rättighetslag denäratt nären
enskilde har möjlighet hos i ärendet neutralt och i förhållandeatt, tillett
beslutsmyndigheten i sammanhanget överställt få sitt ärende över-organ,

se Rätten till bistånd,prövat Sten Holmberg, 70.1984, Härmeds. avses
möjligheterna överklaga i den för förvaltningsbesväratt gällande ordningen.
Härvid kan domstolen beslut i detsätta överklagades ställe.ett Ennytt
fullständig omprövning kan ske.

Tilläggas skall beslut fattats på grundval skyldighetsregleringatt som av
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handlarHäröverklagas.kanvanligtvisocksåområdetkommunalainom det
ordningen.gällandekommunalbesvärföri denöverklagandedet dock om

intebeslut kanNågotbeslutet.lagligheten nyttendastHärvid prövas av
ställe.överklagadesi detsättas

Överväganden12.1

socialtjänstlag. Förnuvarandeövervägandenvåraför ärUtgångspunkten
bestå harbörinnebärlagdennamodelldenbedömningen somomav

konstruktioner.olikamednackdelarochredovisats för-
detaljera-till denåtergångmedinte önskvärtdetmeningEnligt vår är en
ställnings-Vårtsocialtjänstreformen.innanfannslagstiftningde form somav

ibör hahittills, attkommunerna, utrymmepågrundas bl.a.tagande att som
bästtillvägagångssätt ärochvälja de insatserberördadesamråd med som

nivånlokalapå denDetföreliggande behov. ärtillgodoseägnade somatt
och lokalabehovindividuellaefterinsatserutformaskickadbästär attman

flexibel ochnivånlokala ärockså den mestförutsättningar. Det är som
iförändringartillverksamhetenmöjligheterdärmed har bäst att anpassa

till framväxtenfortlöpande hänsynochbehovsbildoch taomvärld nyaatt av
lämpligdetaljlagstiftninginteVierfarenheter.ochkunskaper somenanser

syften.uppnå dessaför att
behovreglerdetaljerade närförhinderdock inteVad här utgörsagts mer

påregleringfått inslagharlagenbildenockså tillhördet.finns Det att avav
barnom-förreglernadefrämstHärmeddetaljeringsnivå.hög nyaavsesen

skall förasregler överföreslås dessabetänkandeföreliggande attIsorgen.
lagstift-denundvikasalltså intekanlagstiftningen. Det atttill den nyanya

i vårtbiståndtillförslagenOmregler. rättdetaljeraderelativtfårningen om
fårdettaMendetaljeringsgraden.ocksådetökargenomförsdelbetänkande

ytterligareomfattningi någonförförevändning störreanvändasinte attsom
målin-karaktärenbehållaviktigtdetaljregler. Detinslagen är attöka avav

ramlag.riktad
vår meningEnligtskyldighetslag.rättighetslag ellergällerfrågaEn annan

utesluten.skyldighetslagenbarttill lag ärmöjlighetenmåste ansesensomen
möjligheternågraskulleenskilde inte attdeninnebäraskulleDet att ges

ordningen.gällandeförvaltningsbesväri föröverklaga den
rättighets-enbartlag utgörskapaalternativetandraDet är att ensomen

enskildeutifrån denbyggsenbartlaginnebäraskullelag. Det uppsomen
bl.a. fåskullelag. Manenklaredå fåskulleNaturligtvisrättigheter. enman
bliinteskullefå insats. Detförregelsystemendastlag med att somett enen

nuvarande lagAttfå insats.förtvå regelsystemfinnsdet i lagen attatt ennu
delbetänkande,i vårtbelystharhänseendeproblem i dettatill medställer

SOU 1993:30.
ändåmåsterättighetslagha ute-enbartmöjligheternaMen ansesatt en

verksamheten. Detgälla förskallmålvilkafinnsslutna. Behov att somange
Viskyldighetsregler.hållnaallmäntuppställandeinnebär behov avseravav

alltså reglergruppnivå,ochsamhälls-påinsatserföreslå reglerockså att om
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inte direkt gäller enskilda till insatser. Vidare det svårträtt ärsom personers
kunna ha lag både ramlag och rättighetslag. Rättighets-att ären som en en

regler fordrar i regel hög grad precisering. Vi har föreslagit attav ovan
lagstiftningen bör behålla karaktären målinriktad ramlag. Detta val ute-av
sluter eller mindre tanken på lag enbart rättighetslag.ärmer en som en

Det tredje alternativet kombination skyldighets- och rättighets-är en av
lagstiftning, dvs. den konstruktion nuvarande lag har. dennaAtt kon-som
struktion inte problemfri framgår vadär Men visagts.av som ovan menar
ändå denna konstruktion den bäst lämpade för ändamålet. Därvidatt är vill
vi också vi i delbetänkandet SOU 2971993:30, lagt framnotera att s.
förslag handläggningsregel innebär socialtjänsten inte skallattom en som
kunna skilja sig från ärende stöd hjälpoch till enskildett prövautan attom
alla möjligheter stödet.att ge

12.2 Sammanhållen, uppdelad eller med
lagstiftning samordnad lagannan

Som vår uppgift bl.a.nämnts är den framtida social-prövaattovan om
tjänstlagstiftningen bör sammanhållen, samordnad med andra lagarvara
eller socialtjänsten bör reglerad i skilda lagar.om vara

Socialtjänstlagen bygger på den gamla barnavårdslagen, nykterhetsvårds-
lagen och socialhjälpslagen. Socialtjänstlagen innebar således skapandet av

enhetlig lagstiftning. Utanför socialtjänstlagen 1990:52står lagenen mer
med särskilda bestämmelser vård LVU 1988:870och lagenom av unga

vård missbrukare LVM.i vissa fallom av
LVU kompletterar socialtjänstlagen i situationer de frivilliga insatsernär

kan med stöd socialtjänstlagen otillräckliga. Lagen avseddär ärsom ges av
tillämpas först det visar sig det inte går fåatt när samtycke till denatt att

vård nödvändig för denär LVM uppbyggd på likartatär sättettsom unge.
LVU. Vård enligt LVM skall medel bryta destruktivett attsom vara en

utveckling för missbrukare. Som förutsättning gäller behovet inte kanatt
tillgodoses enligt socialtjänstlagen.

Vi intedet aktuellt möjligheterna läggaprövaatt attser som samman
LVU och LVM med socialtjänstlagen. Det förhållandet ochLVU LVMatt

särlagar i förhållande till socialtjänstlagenutgör har inte skapat några större
problem.

Ytterligare särskild lagstiftning på det sociala området lagenutgörsen av
1993:387 stöd och service till vissa funktionshindrade LSS. Denna lagom
innehåller bestämmelser särskilt stöd och särskild service till svårt funk-om
tionshindrade. Huvudmän enligt lagen kommunerna och landstingen.är

LSS s.k. pluslag till socialtjänstlagenutgör och hälso-och sjukvårdsla-en
1982:763. LSS avseddd den enskildeär möjligheter tillatt störregen ge

stöd och hjälp vad åberopandeän enbart socialtjänstlagen och hälso-ett av
och sjukvårdslagen innebär.

LSS har nyligen i kraft. Riksdagens beslut LSS innebärträtt attom en
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prop.lagstiftningenskeutvärdering kommerochtidig uppföljning att av
uppföljningenförhuvudansvaretSocialstyrelsen har1992/932159, 158s.

sammanläggningbereddaVi inte övervägautvärderingen.och är att ennu
ansvar socialtjänstlagen.medi gäller kommunensdelarLSS de somav

sammanläggningbereddavi inte övervägaMen är attäven avenom nu
inställningprincipiellavårändåsocialtjänstlagen attLSS meddelar ärav

generell.mån börmöjligastesocialtjänstområdet ilagstiftningen på vara
social-nuvarandedenbesvaratsockså frågan harDärmed att omanser

återgång tillinnebäravilket skullelagar,i flertjänstlagen bör delas enupp
ske.det böralltså inteVisocialtjänstreformen.förhållanden innan attanser

konstruktionlagstiftningens12.3 Den nya

Inledning12.3.1

socialtjänstlagstiftningenframtidadenovanståendeSlutsatserna är attav
ramlagmålinriktadbyggasnuvarande lagen,liksom denbör, enupp som

rättighetsregler. Detochskyldighets-kombinationinnehåller avensom
ändringardebestå medbörnuvarande lagendeninnebär dock inte att av

börläggs fram. Lageni sakde förslagföranledsbestämmelserna somavsom
redovisas dessa.följandeför det. I detskäl talaromarbetas. Flera

omarbetningMotiven för12.3.2

stödmänniskors behovsvårt allai nuvarande lagDet kan att avsevara
tydligtlika

gälleravsnitt. AvsnittenmålgruppsvisainnehållerlagennuvarandeDen
uppbygg-funktionshindrade. Dennaäldre ochmissbrukare,barn och unga,

tydligt. Destöd likabehovsvårt allasdetnad lagen kan göra att somavseav
uppmärksammasinteriskerari lagenmotsvarandeinte behandlas på sätt att

Somavsnitten.målgruppsvisai deingårmed demi konkurrensen som
psykiskttydligt kanlikafram nämnasinte kommerexempel på somgrupper

störda.psykisktochmissbrukaresjuka,till långvarigtanhörigastörda och
tydligt denlikaframkommer ärinte hellerkanskeEn grupp somannan

socialbidragstagarna.försörjning, dvs.sinproblem medhargrupp som
inte baragäller deti skymundankommertalarNär grupper somman om

ocksåstår i lagen harVadhjälp.stöd ochutgivandebeträffande somav
verksamhetsområdet.inomutvecklaskompetensbetydelse för vilken som

hjälp istöd ochbehöverlikväli lagenMålgrupper inte syns sommensom
personalen ärhososäkerhet äntillvaron, kan störremöta grupper som

främsthemtjänsten,beträffandegäller bl.a.i lagen. Detdirekt utpekade som
Även detverksamhetsplaneringenför ärbehov.efter de äldresutformats

kan detmålgrupperpå vissatonvikten läggsOmutformas.viktigt hur lagen
dessahandi förstaplaneringen till attstyra grupper.avse

målgruppsvisaindelningen ihanddock i förstakritik riktar sigVår mot
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avsnitt och inte det finns mål för insatser beträffande vissauppsattaatt
människor. Vi således den nuvarande målgruppsvisaattgrupper menar

indelningen med fördel kan undvaras. De målregler ändå bör finnassom
kvar bör främst utformas förtydliganden/konkretiseringar vadsom av som
gäller enligt portalparagrafen. Vi detta i lagensbör redangörasattanser
inledning.

Svårt målreglerkopplingen olikamellanatt se
problem med den nuvarande lagen det många gånger svårtEtt är äratt att se

kopplingen mellan de övergripande målen och olika målformule-typer av
ringar på verksamhetsnivå. Målformuleringarna påoch ochgrupp- grupp-
verksamhetsnivå inte heller alltid så lätta tolka. Många målformule-är att
ringar tillämpliga på situation. Som exempel kanär nämnasett attsamma

i 20§ första socialnämnden skall människordet stycket äldreattanges ge
behöver det stöd och hjälp i hemmet och lättåtkomlig service. Isom annan

10 § föreskrivs socialnämnden bör hjälp i hemmet underlätta föratt genom
den enskilde hemma och ha kontakter med andra. frågar sig hurbo Manatt

tvingande skyldigheten hjälp iäldre stöd och deär attpass en personge
avseenden Vi tydligare målstruktur bör skapas i denattsom avses. anser en

lagstiftningen.nya

vilkaDet bör tydligare verksamheter kommunerna skall elleranges som
bör bedriva

den nuvarande målgruppsvisa avsnitt finnsI lagens regler verksam-även om
visas vilkaheter. Lyfts dessa regler fram tydligare verksamheter kom-som

skall eller bör bedriva. Det inte står i lagen eller är vagtmunerna som som-
och allmänt utryckt kan få stå tillbaka för andra verksamheter.-

Vidare innebär tillkomsten de barnomsorgsreglerna harstegatt ettav nya
tagits i riktning förändring till verksamhetsinriktad lag.mot en en mer
Emellertid skapar de barnomsorgsreglerna obalans. Så får hem-t.ex.nya
tjänsten och färdtjänsten inte lika stark betoning barnomsorgen får.en som

kan få betydelse i prioriteringshänseende.Detta

Behov finns redaktionell översynav
Lagen har kommit få paragrafer, dvs. och b paragrafer. Omextraatt etc.a
förslagen i vårt delbetänkande till bistånd genomförs tillkommerrättenom
ytterligare finns redaktionell påparagrafer slag. Behov översynav samma av

redaktionell motiverasgrund härav. Behovet också be-översyn attav av
socialnämnd inte längre fullt adekvat. begrepp används påDettaärgreppet

flertal ställen i nuvarande lag.ett
också vissa ändringar iVi huvudsak redaktionell bör göras.att artanser av

Regler slag finns utspridda på flera ställen i den nuvarande lagen.av samma
gäller regler planering. Vi sådanaDet bl.a. samverkan och attom anser

i månregler möjligaste bör samordnas.



304 NY SOU 1994:139LAGSTIFTNING

den lagen12.3.3 Uppbyggnaden av nya

redovisning fram-omarbetning redovisats. Av dennaOvan har motiven för
kanlagstiftningen. Härutövergår utgångspunkterna för arbetet med den nya

tilläggas följande.
inteviktigtolika målgrupper detVad gäller målreglerna för attsomser
be-reglernabara skapa koppling mellan prövaävennärmare attutanen

på grundmotiveradei sig. Om reglerna inte längrehovet dem är avav
ocksåbörgivetvis Menändrade sakförhållanden bör de strävanutmönstras.

möjligheternamålregler. underlättarförsöka minska antalet Dettaattvara
viktigt ökavi detkoppling mellan reglerna. Vidareskapa bra attatt anseren

socialtjänstlagenHärmed kommerbetoningen på portalparagrafen. änmer
någoninte uteslutertidigare kunna framstå lagatt grupp.somsom en

börregleringen i socialtjänstlagenSom framgått också attovan anser
bedrivaskyldigpå stadganden kommunenske med ökad betoning är attatt

enskilda ochblir det lättare för bådeverksamheter. Genom denna metod
åvilar komunerna.få klar bild vilketkommunerna överatt ansvar somen

olika målgrupper.också målregler förGörs detta minskar behovet av
bedriva verksam-stadgandena skyldigheterinte avsiktenDet är attatt om

enskilda få del insatserna. Denheter skall grunda någon förrätt att av
tillpå insatsernaenskilde anspråkskall kunna rättengöra genomsom nu

för insatsen.bistånd regelsystem byggtseller något kommunalt uppsom
sådanaså möjligheter halagen bör skrivas kommunernasDen attattnya

regelsystem inte förändras.
de låserskyldighetsreglerna såVidare viktigt inte utformadetär attatt

utformning ochverksamhetenskommunerna det gäller närmarenär om-
Gra-till kommunernafattning. bör i normalfallet lämnasDetta avgöra.att

mellan olikaformuleringar dock varieraden precisering i dessa kanav
statsmakternastyrningområden, beroende på vilken grad ansettav som

nödvändig.
kapitelindelas.vi den böröka tydligheten i den lagenFör attatt nya anser

nuvarande.bör denDen lagen somnya ges samma namn
möjligheterna allmäntfråga diskuterats inom kommitténEn är attsom

dock problemen meddefiniera socialtjänst. Vivad medsom avses anser
fram någotmeningsfullt läggadetta alltför för det skall attattstora vara

så det klartlagen utformasförslag. viktiga enligt vår meningDet är attatt
insatser den gäller.framgår vilka riktar sig till och för vilkaden

socialnämnd inte längreanvändningen begreppetSom ärnämnts avovan
organisera sin verksamhetfrittfullt adekvat. kanKommunerna numera

för be-ersättninginom socialtjänsten. Vi har olika begreppprövat som
ansvarig nämnd ochsocialnämnd. Vi bl.a. begreppethar ävenprövatgreppet

dock enligt vårdessa begreppanvända begreppet kommun. Inget äratt av
socialnämnd.mening tillräckligt bra ersättning försom

social-användning begreppetlösning valts innebärI stället har avsomen
allmändet meningsfullttjänst vi enligt inte göraatttrots att enovan anser

socialtjänstuttrycketdefinition dagligt tal förknippas oftabegreppet. Iav
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med den kommunen bedrivna verksamheten enligt socialtjänstlagen. Somav
teknisk för underlätta tillgängligheten till denterm lagen bordeatten nya

begreppet använda.att
Vi föreslår lagen får 14 kapitel. Målreglerna för socialtjänstens mål-att

koncentreras till början lagen. Dock kommer vissa målreglergrupper attav
finnas längre bak. Samordning sker utspridda regler rörav som samma
fråga, reglerna samverkan och planering.t.ex. om

Vidare behandlas skyldighetsregleringen först och rättighetsregleringen
sedan. Reglerna till bistånd får således interätten lika framskjutenom en
placering fallet.ärsom nu

De förslag till ändringar i SoL vi lagt fram i vårt delbetänkande, SOUsom
1993:30, har fört in i den socialtjänstlagen.nya

Om vårt förslag till socialtjänstlag genomförs behöver redaktionellany
ändringar ske i LVU och LVM. Det torde förutsättas redaktionella ändringar

i flertal andra lagar. Viäven har inte gjort någon genomgångett avinärmare
vilken omfattning behov kan föreligga ändringar i andra lagar pågöraatt
grund våra förslag.av

Vi har inte heller gjort några överväganden i vilkennärmare om om-
fattning behov övergångsbestämmelser kan föreligga till den lagen.av nya





13 Mål och uppgifter

Vårt förslag:
övergripande målen i lagens inledande paragraf,De den s.k. portalpara-

grafen, ligger fast kompletteras med bestämmelse syftarmen en ny som
till barnensstärka ställning inom socialtjänsten.att

Socialtjänstens arbete med vissa i samhället konkretiseras igrupper en
sammanhållen målparagraf. Det föreskrivs socialtjänsten påattny, sam-

hällsnivå, och områdesnivå på individnivå skall verka församtgrupp-
vissa mål gäller barn och människor,ungdom, äldre människor medsom
funktionshinder, människor med missbruksproblem och människor som
saknar medel till sitt uppehälle.

Här också socialtjänstens främjauppgift goda levnadsför-attanges
hållanden livsmiljöeroch goda i kommunen och allmänt verka föratt att

fården enskilde arbete, bostad och utbildning.
Vidare föreskrivs socialtjänsten avlastningstöd och böratt genom

underlätta för närstående vårdar långvarigt sjuka, äldre eller männi-som
med funktionshinder.skor

För utföra socialtjänstens uppgifter det finnasskall personal medatt
lämplig utbildning och erfarenhet. bestämmelse innehållEn med dettany
förs in i lagens inledande kapitel mål, och uppgifter.om ansvar

Övergripande13.1 mål all verksamhetför

inom socialtjänsten
Socialtjänstlagen gäller alla människor i bådevistas Sverige. Den gällersom
barn och inte någonoch skillnad mellan svenska och utländskagörvuxna
medborgare.

Enligt våra direktiv skall det kommer till i social-uttrycksynsätt som
tjänstlagens målformuleringar ligga intefast. Vi har därför haft anledning att

några ändringar i lagens inledande paragraf, den s.k. portalpara-överväga
grafen, slår fast de övergripande målen för all verksamhet inom social-som
tjänsten.

Portalparagrafen socialtjänstens uppgift på demokratins ochattanger
solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet,
jämlikhet i levnadsvillkor aktiva ioch deltagande samhällslivet. Verksam-

skallheten under hänsynstagande till människans för sin och andrasansvar
sociala situation inriktas på frigöra utveckla enskildasoch ochatt gruppers
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på respekt förföreskrivs verksamheten skall byggaDet attegna resurser.
människornas självbestämmanderätt och integritet.

bådei funnit portalparagrafen har starkt stöd hosVi har vårt arbete att ett
Enligt vår mening bör denförtroendevalda och tjänstemän i kommunerna.

till stärka barnensdock kompletteras med bestämmelse syftar atten som
i kapi-inom socialtjänsten. fråga behandlasställning Denna nästanärmare

tel.

iMål arbetet med vissa13.2 för grupper
samhället

Även målgrupps-till sin karaktär vissa avsnitt i lagenlagen generell ärärom
inriktade. gäller följande lagavsnitt.Det

§§12-18Omsorger barn och ungdomom
Åtgärder 11 §missbrukmot

21 §handikappOmsorger människor medom
§§19-20Omsorger äldre människorom a

mål kompletterats meddessa avsnitt har portalparagrafens övergripandeI
viljeinriktning för social-precisa mål. syfte tydliggöra samhälletsI attmer

vissa itjänsten föreslår målen för socialtjänstens arbete medatt grupper
anslutningi paragraf och denna placeras isamhället förs enda attsamman en
uppgiftockså socialtjänstenstill portalparagrafen. denna paragrafI attanges

livsmiljöer i och all-främja goda levnadsförhållanden och kommunen att
utbildning.verka för den enskilde får arbete, bostad ochmänt att

mål i den aktuella bestämmelsen skallDe närmast ses somsom anges nu
någonkonkretisering övergripande målen i portalparagrafende utanen av

måleninbördes rangordning olika målgrupper. nationella kanmellan De
vid planering, genomförande och uppföljninginte vidare användasutan av

måste konkretiserassocialtjänstens verksamhet i kommunerna. De ytter-
i praktisk verksamhet. Vi dettaligare för användbara attatt anservara

på kommunal nivå.arbete bör anförtros ansvariga politiker
uppgifter fast i dendet följande kommenteras de mål och läggsI som nya

bestämmelsen.

levnadsförhållandenSocialtjänstens skyldighet främja ochgodaatt
livsmiljöer i kommunen

till samhälle för alla kommerSocialtjänstens skyldighet medverkaatt ett gott
innehåller bl.a.framförallt till uttryck i 5 och §§ SOL. paragrafer7 Dessa

infor-socialtjänstens i samhällsplaneringen,bestämmelser medverkanom
mation och uppsökande verksamhet.

främjaVi socialtjänsten skall kvar uppgiften goda levnads-ha attattanser
bl.a. socialtjänstenförhållanden och miljöer i kommunen. Det förutsätter att

myndigheter ochdeltar i kommunens planering och samverkar med andra
organisationer.
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Vi också socialtjänsten skall verka för den enskilde får bostad,att attanser
arbete och utbildning. Socialtjänstens för boendefrågor begränsatäransvar

20till särskilda boendeformer för SoLäldre § andra stycket och bostäder
med särskild service för människor 21med funktionshinder § tredje stycket
SoL. Ansvaret för människor har tillgång till vanliga bostäder, arbeteatt
och utbildning ligger inte hos socialtjänsten hos andra statliga ellerutan
kommunala myndigheter.

Ändå fyller socialtjänsten viktig funktion påtryck-utövaatten genom
ningar och hävda den enskildes behov i kontakten med dessa myndigheter.
Vi vill med detta understryka betydelsen socialtjänsten har näraatt ettav
samarbete med sådana verksamheter i kommunen.

det följandeI redogör kortfattat för hur vi på socialtjänstens uppgiftser
verka för den enskilde får arbete.att att

Att människor har arbete och bostad grundläggande betydelse förär av
möjligheterna leva aktivt och självständigt liv. Samtidigt hållerviatt ett som
fast vid arbetsmarknadspolitiken statlig angelägenhet vill vi fram-äratt en
hålla betydelsen socialtjänsten intar aktiv hållning i frågoratt rörav en som
arbete och sysselsättning. Många de människor socialtjänsten kom-av som

i kontakt med har svårigheter hävda sig på arbetsmarknaden.stora attmer
inteDet gäller minst lågutbildade invandrare invandrareoch dåligtsom

behärskar det svenska språket. Det gäller också många missbrukare. Deras
svårigheter gäller både möjligheterna få och behålla arbete. Enatt ett annan

har svårt sig gällande på arbetsmarknadengöra ärattgrupp som unga,
Ävenensamstående kvinnor småbarn.med ungdomar tidvis svårig-har stora

heter få arbete. Utöver de ocksåhar människoratt nämntsgrupper som nu
fysiskamed och psykiska funktionshinder omvittnade svårigheter fåatt ett

vanligt arbete.
Socialtjänsten skall naturligtvis verka för alla arbetslösa har kon-att som

takt med socialtjänsten får arbete eller lämplig sysselsättning. Viannan
ändå socialtjänstens åtgärder i första hand gällabörattmenar gruppen

restarbetslösa, dvs. konjunkturläge har svårtoavsett attpersoner som
sighävda på arbetsmarknaden. Vilka dessa från tid tillär avgörspersoner
och beror också på hur den lokala arbetsmarknaden Någonut.annan ser

skyldighet för socialtjänsten i regi erbjuda möjligheter till arbeteatt egen
och sysselsättning föreskrivs inte i lagen. Varje kommun får själv bestämma
vilken policy skall tillämpas i dessa frågor. Vi vill i detta sammanhangsom
hänvisa till kapitel där vi redovisat exempel på hur kommunerna idag tar
sig frågor gäller arbete och sysselsättning.an som

Mål för arbetet med barn och ungdom

12bestämmelse §Den reglerar socialtjänstens barn ochsom omsorger om
innehållerungdom fem olika delar. Enligt paragrafens första stycke skall

socialnämnden förverka barn och ungdomar under ochväxeratt tryggaupp
goda förhållanden. I andra stycket det socialnämnden isägs näraatt sam-
arbete med hemmen skall främja allsidig personlighetsutveckling ochen en
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Paragrafensungdom.utveckling hos barn ochfysisk och socialgynnsam
i första ochmålanvisa till deövrigtinnehåll i kan vägensägas angessom

socialnämndensförstyckena uttryckTredje och fjärdestyckena.andra ger
föreskriftstycket finnsskydd. I femteskyldighet ingripa till barnsatt omen

och hjälpsärskilda behov stödtillgodose detsocialnämnden skallatt somav
avgjortsharvårdnad ellersedan tvistföreligga umgängekan enaven om

domstol.
inordnasparagraferiparagrafen delasinnebärVårt förslag treatt somupp

första stycke,paragrafensVii olika avsnitt lagen. att angersomav anser
underbarn och ungdomverka förskyldighet växersocialtjänstens attatt upp

målformule-övergripandebör väljasgoda förhållanden,ochtrygga som en
målformule-ungdomar.barn och Dennasocialtjänstens arbete medring för

personlighetsut-allsidigfrämjauppgiftenfår innefattaring attäven enanses
ungdom,ochutveckling hos barnfysisk och socialveckling och en gynnsam

stycke.paragrafens andraisom nu anges
skall be-ungdomsarbeteochsocialtjänstens barn-anvisningEn attom

inteuppfattningenligt vårbehöversamarbete med hemmendrivas i nära
bedrivs idetta arbetesjälvklart näradetskrivas in i lagen. För är attoss
frivillighet ochpåsocialtjänstlagen byggereftersommed hemmensamarbete

för sina barn.huvudansvarigaföräldrarna är
Vi åter-iavsnitt lagen.till andrainnehåll i övrigt flyttasParagrafens

fram.till detta längrekommer

Mål människorför med äldrearbetet

äldreskall verka försocialnämndenföreskrivs detnuvarande 19 § attI att
aktiv ochsjälvständigt haochleva och bofår möjlighetmänniskor att en

ilämnasföreskriftergemenskap med andra. Detillvaro imeningsfull som
föranvändasskallprecisering medelbedömningenligt vår20 § är somaven
förskall verkasocialnämndenmål. föreskrivsnyssnämnda Häruppnå attatt

stöd ochbehöver detdembostäder ochfår godaäldreatt somgepersoner
ocksåföreskrivsservice.lättåtkomlig Dethjälp i hemmet och attannan

omvårdnadochför serviceboendeformerinrätta särskildaskallkommunen
övergången frånsärskilt stödbehovmänniskor med ettför äldre samt attav

stöd. 20 §ochinformationliv skall underlättasyrkesverksamt annat agenom
för äldre.sina insatserplaneraskyldighethandlar kommunens attom

bör väljasordalydelsesin nuvarande över-19§ iVi att som enanser
människor. Dearbete med äldresocialtjänstensmålformulering förgripande

handlar5 kap.i den lagensanvisas i 20 § reglerasmedel omsomnyasom
individnivå.påinsatser

uppgiftsocialtjänstensvi också kommenterasammanhang vill attdettaI
från yrkes-övergångenunderlättainformation och stöd ettannatgenom

liv.verksamt
förhållandevisförarbetensocialtjänstlagensI stort utrymmeettupptas av

menings-behovensamhet ochsysslolöshet,gäller de äldresfrågor avsom
1970-taletansågs i slutetsocialtjänstenaktiveringsåtgärder.fulla Den avnya
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viktiga uppgifter fylla i dettaha avseende. Detta kommer också tillävenatt
uttryck i den aktuella lagbestämmelsen.nu

finns idagDet antal studier visar i synnerhetett stort attsom yngre
pensionärer lever mycket aktivt liv. talar enligt vårDetta bedömning förett

övergången från yrkesverksamt liv till livet pensionär inteett äratt som
något problem i 1990-talets Sverige. vissaI fall kan pensioneringenstort
naturligtvis upplevas många övergångar i livet. Påsmärtsammasom en av
många arbetsplatser och bland fackliga organisationer pågår också aktivite-

syftar till underlätta denna övergång. Sådana insatser hör enligtattter som
vår uppfattning naturligt hemma hos arbetsmarknadens och börparter

knytas till dessa del socialtjänstens ansvarsområde.än utgörasnarare en av
anledningen föreslårAv den vi den aktuella bestämmelsen i 20§att ut-

lagen.mönstras ur

Mål för funktionshindradearbetet med människor

Socialnämnden skall enligt 21 § första stycket verka för människoratt som
fysiska, psykiska eller andra skäl betydande svårigheter i sinmöterav

livsföring får möjlighet delta i samhällets gemenskap och levaatt att som
andra.

paragrafens andra stycke finnsI föreskrift socialnämnden skallatten om
medverka till enskilde fården meningsfull sysselsättning och hanatt atten
får påbo efter hans behov särskilt stöd.sätt ärett anpassatsom av

tredjeI stycket föreskrivs det kommunen inrättaskall bostäder medatt
särskild service för dem till följd sådana svårigheter i förstasom av som avses
stycket behöver sådant boende.ett

Också denna paragraf innehåller både mål och medel. Vi attanser para-
grafens första stycke bör väljas övergripande målformulering detnärsom en
gäller socialtjänstens insatser för människor med funktionshinder. Målen får

innefatta uppgiften medverka till den enskilde får bo påatt sättatt ettanses
efter hans behov detta skrivs in i den aktuellaär anpassat utan att nusom

bestämmelsen. medelDe kan komma ifråga för nå målen,att t.ex.som
hemtjänst och dagverksamheter regleras i lagensfärdtjänst, femtenärmare

innehållerkapitel också bestämmelse socialtjänstenkapitel. Detta atten om
för människor fysiska, psykiskaskall sörja eller andra skälatt mötersom av
svårigheter i sin livsföring erbjudasbetydande kan meningsfull sysselsätt-

ning.

Mål för arbetet med människor har missbruksproblemsom
11§bestämmelse idag reglerar socialtjänstens åtgärderDen motsom

missbruk innehåller delar. Paragrafens två första stycken handlartre om
socialtjänstens förebyggande informerandeoch arbete. tredje stycket före-I
skrivs det socialnämnden aktivt skall sörja för enskildeden miss-att att
brukaren får hjälp och vårdden han behöver för komma ifrånattsom
missbruket. Det föreskrivs också nämnden i samförstånd med denatt en-
skilde skall planera hjälpen och vården och bevaka planen följs.attnoga
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Vårt förslag fasta på det mål uttalas i tredje stycket nämligentar attsom -
den enskilde missbrukaren skall komma ifrån sitt missbruk. I den lagennya
har ordet missbruk med ordet beroende, internationelltersatts är ettsom
vedertaget begrepp inom vården människor missbrukar alkohol,av som
narkotika eller andra beroendeframkallande medel. innehållParagrafens i
övrigt kommer till uttryck i andra bestämmelser kommenteras längresom
fram.

Mål för arbetet med människor saknar medel till uppehålletsom
Någon motsvarighet till ovannämnda mål-medelparagrafer finns egentligen
inte det gäller socialtjänstens insatser för människor söker hjälp förnär som

de saknar medel till sitt uppehälle. I nuvarande 5 § socialnämn-att nämns
dens uppgift för ekonomisk hjälp målangivelser.närmareatt utansvara
Reglerna till bistånd i 6§ målet skälig levnadsnivårättom anger men
gäller inte bara ekonomisk hjälp också många andra insatser. finnsI 7 §utan

generell bestämmelse socialnämnden i sin verksamhet skall främjaatten om
den enskildes till arbete, bostad och utbildning.rätt

Vi socialtjänstens uppgift stödja människor har för-att attanser som
sörjningsproblem bör komma till uttryck i den sammanhållna målpara-
grafen. Vi har valt formulering innebär socialtjänstenatten som genom
insatser på samhälls-, och individnivå skall verka för människorattgrupp-

saknar medel till sitt uppehälle får möjlighet klara sin försörjning. Iattsom
denna formulering ligger allt det arbete i anslutning till social-görssom
tjänstens handläggning ekonomiskt bistånd. gäller bådeDet enkla utbe-av
talningar och komplicerad ekonomisk utrednings- rådgivningsverksam-och
het också socialtjänstens samverkan med försäkringskassa, utbildnings-men
institutioner och arbetsmarknadsmyndigheter.

Stöd till anhöriga

Socialtjänstens uppgift underlätta för närstående vårdar långvarigtatt som
sjuka, äldre eller människor med funktionshinder behandlas utförligt i nästa
kapitel.

13.3 påInsatser samhällsnivå, ochgrupp-
områdesnivå på individnivåsamt

Av den bestämmelse föreslås framgår socialtjänsten liksom idagattsom nu
skall verka på olika nivåer. Men i stället för använda begreppentre att
strukturinriktade, inriktadeallmänt individuelltoch inriktade insatser har
valt insatsertala på samhällsnivå, och områdesnivå påatt samtom grupp-
individnivå.

Med insatser på samhällsnivå socialtjänstens deltagande i kommu-menas
planering vissa andra uppgifter på övergripande nivå.samtnens en mera

Insatser på och områdesnivå kan bedrivas i många olika former.grupp-
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Det kan gälla uppsökande, rådgivande, informerande, stödjande och be-
handlande verksamheter riktar sig till vissa bestämda målgrupper, t.ex.som
ungdomar i riskzonen, långtidsarbetslösa, invandrare eller andra grupper

Ävenkan behöva samhällets särskilda stöd. lokalt förändrings- ochsom
utvecklingsarbete syftar till analysera, planera och samordna in-attsom

i bostadsområde hör dit. Socialtjänstenssatser insatserett på samhälls- samt
och områdesnivå behandlas i kapitel 21.grupp-

Med insatser på individnivå både avgiftsbelagda serviceinsatser ochmenas
individuellt behovsprövade stöd- och behandlingsinsatser. Socialtjänstens
skyldighet tillhandahålla sådana insatser behandlasatt i kapitlennärmare
23-26.

13.4 Personalen inom socialtjänsten
I gällande lag saknas bestämmelser socialtjänstens personal. När denu om

bestämmelserna barnomsorg träder i kraft den 1 januari 1995 kom-nya om
pletteras socialtjänstlagen med bestämmelse personal inom barnom-en om
sorgen.

Socialtjänstens personal endast kortfattat iomnämns lagens förarbeten
prop. 1979/80:1. Det uttalas bl.a. 130 socialarbetarna delega-att genom
tion har kommit få hand allt det individuella behandlings-att om mer av
arbetet inte kräver principiella beslut. Vidare uppmärksammassom perso-
nalens svårigheter individinriktade insatser brytaatt destruktiva draggenom
i samhällsutvecklingen.

Det 126också socialarbetare i direkt klientkontakt börattanges
arbeta med flera vårdområden samtidigt. Viss specialisering i fråga om
ärendenas eller särskild kompetens hos vissa socialarbetareart kan enligt
propositionen nödvändig och lämplig under förutsättning sådanattvara
specialisering inte leder till helhetssynen på olika problem försummas.att

Vad gäller socialtjänstens skyldighet arbeta förebyggandeatt poängteras
bl.a. vikten insatta utformas ändamålsenligtatt och realistisktav resurser om
socialtjänstens insatser i olika avseenden skall få förebyggande effekten
136. En förutsättningarna härför enligt propositionenär det socialaav att
arbetet har yrkesmässig kompetens omfattar såväl teoretiska kun-en som
skaper praktiska erfarenheter. Personalens kompetens och uppgiftersom
berörs också i avsnittet äldreomsorg 294.289,om s.

Bestämmelser personal finns i både HSL och LSS. I hälso- ochom
sjukvården skall det finnas den personal behövs för meddela godattsom

13vård HSL.§ Enligt 6 § LSS skall det för verksamheten enligt nämnda
lag finnas den personal behövs för stöd och god serviceatt ett gottsom en
och omvårdnad skall kunna Som tidigare kommer social-nämnts ävenges.
tjänstlagen inom kort kompletteras med bestämmelseatt personalen om
inom barnomsorgen.

Mot denna bakgrund vi den socialtjänstlagen bör kom-attanser nya
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tillVårt förslagpersonal.bestämmelsehållenmed allmäntpletteras omen
lyder.bestämmelse

med lämpligpersonalfinnasskall detuppgiftersocialtjänstensutförandeFör av
och erfarenhet.utbildning

mandat verkabredamed sittsocialtjänsten attligger i sakensDet attnatur
skiftandemedpersonalindividnivå behöver ut-ochsamhälls-,på grupp-

social-helaviktiga inomKunskapsfrågornaerfarenhet. ärbildning och
allainomspecialistkunskaper nästanbehövs detverksamhet. Idagtjänstens

centraluppfattningenligt vårkunskapsutvecklingFrågorområden. är avom
kvalitet.godinsatsererbjudamöjlighetersocialtjänstensförbetydelse att av

utbildningsfrågor-ochvi till kompetens-framgått återkommerSom tidigare
anledning härinte någondärförfinns attvårt arbete. Detisenarena

på område.framställningen dettafördjupa



14 Barnperspektivet i den nya
socialtjänstlagen

Vårt förslag:
När socialtjänstens åtgärder barn skall barnets bästarör i främstasättas

En bestämmelse detta införs i socialtjänstlagensrummet. inledandeom
paragraf, den s.k. portalparagrafen.

åtgärdNär barn skall barnet beredasrör möjlighetett uttryckaen att
sin åsikt. Barnets åsikt skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets
ålder och mognad. bestämmelseEn med detta innehåll förs in i lagens
andra kapitel innehåller allmänna bestämmelser för socialtjänstenssom
verksamhet.

De bestämmelserna innehållet i artiklarna 3 och i12motnya svarar
FN:s barnkonvention.

14.1 Inledning
Socialtjänstlagen gäller både barn och Barnets bästa utgångs-ärvuxna.
punkten för all lagstiftning barn. I situationer då barns behovrör står isom
konflikt med det barnets behov harär företräde. Av skälvuxnas som som

utvecklas nedan föreslår tvånärmare bestämmelser syftar till attnya som
stärka barnets ställning och bli respekteraträtt individ medatt som en egen

åsikter inom socialtjänsten.egna
sådantEtt skäl Sverige undertecknatär och förbehåll godkäntatt utan

FN:s barnkonvention. Den har därigenom blivit folkrättsligt bindande för
Sverige. Vi detta förhållande bör avspeglas i socialtjänstlagen.attanser

Ett vägande skäl den kritik riktats socialtjänstensannat tungt är motsom
barn- och ungdomsarbete. Samtidigt de anställda inom socialtjänstensom
förutsätts respektera den självbestämmanderätt och integritet skallvuxnes
socialtjänsten för barn får sina grundläggande behov tillgodosedda.attsvara
Denna uppgift kräver både goda kunskaper barns behov och utvecklingom
och förhållningssätt barnets bästa i främstaett sätter rummet.som

kritikDen riktats socialtjänstens arbete med barn handlarmotsom om
brister i båda dessa avseenden gäller handläggning och dokumen-ävenmen
tation enskilda ärenden. Det saknas också metoder och rutiner för samtalav
och med barn i olika åldrar.möten
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barnkonvention14.2 FN:s

kortväljerbestämmelsertillvåra förslag attvi kommenterarInnan nya
innehåll.huvudsakligabarnkonventionensredovisa

1989 kon-20 novemberdengeneralförsamlingnationernasFörenta antog
grund-tillförsäkrar barnKonventionenrättigheter.barnetsventionen om

omfattarutnyttjande ochochskyddrättigheter ochläggande övergreppmot
behandlarartiklarna l-41,omfattarartiklar. Delsammanlagt 54 som

rättigheter.sigrättigheter. Detbarnets rör tre grupper avom

utvecklingtill liv ochRätten
skyddochtill trygghetRätten

självt.barnetmening i frågorsinuttrycka rörRätten att som

finns be-42-45,artiklarnaomfattarkonventionen,tvådelI somav
ochkontrollerasskallkonventionenefterlevnadenstämmelser hur avom

särskildhandhasföljskonventionenKontrollen attgaranteras. av enav
expertkommitté.

innehållet iförbehåll godkäntochundertecknatSverige harAtt utan
följande:betyder bl.a.konventionen

offent-vidtasåtgärdervid allaiskallbästaBarnets sättas centrum avsom
lagstiftandemyndigheter elleradministrativadomstolar,liga somorgan

artikel 3.organ
admini-lagstiftnings-,lämpligavidta allaförbundit sigSverige har att

irättigheter erkännsdegenomföraåtgärder föroch andrastrativa att som
4.artikelkonventionen

åsikter,för sinafritt uttrycktillförsäkratsSverige hariBarn rätten att ge
skall dååsikteråsikter. Barnetsbilda sigi ståndbarnetnär är att egna

12.artikelmognadålder ochförhållande till barnetsibetydelsetillmätas
september 1990.i kraft den 2konventionenträddeSveriges delFör

svensk lagstift-ändringar inågraföranledde intekonventionentillTillträdet
kon-förordningarlagar ochtillämpningenbrister ivissaning även avom

staterades.
tillförstasinnovember 1992 avlämnathar i expert-Sverige rapport

befattninginrättadärefter beslutatRiksdagen harkommittén. att somen
i första handskallBarnombudsmannenjuli 1993.1Barnombudsman den

ungdomsfrågor utifrånochbevakning barn-övergripandeför avensvara
Barnombudsmannenslagstiftning.svenskbarnkonvention ochFN:s upp-

i särskild lag.gifter regleras en

tillskrivelseBarnombudsmannens14.3

Socialtjänstkommittén
Socialtjänstkommitténskrivelse tillhar i attBarnombudsmannen ansetten

Sverigeanledningändras medsocialtjänstlagen börparagrafer i attflera av
barnkonvention. DeFN:sförbehåll godkäntochundertecknathar utan
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förslag till preciseringar läggs fram i skrivelsen berör bl.a. portalpara-som
grafen, 12 de särskilda reglerna till skydd för underåriga i 25 och 26 §§

50§ socialnämndens skyldighetsamt dröjsmål inledaattom utan ut-en
Ävenredning. 71 § anmälnings- och uppgiftsskyldighet berörs.om

Barnombudsmannen socialtjänstlagens formuleringaratt så långtanser
möjligt bör stämma med formuleringarnaöverens i FN:s barnkonvention.
Det förslag till lagtext utarbetats Barnombudsmannen innehållersom av
därför många detaljer och hänvisningar till olika artiklar i konventionen.

Enligt den inkomna skrivelsen får Barnombudsmannen ständigt höra att
socialtjänsten till delen arbetarstörre med de problem inte harvuxnas men

eller förmåga tillgodose barnens behov. Betydelsenattresurser detattav
finns barnkompetens inom socialtjänsten understryks särskilt. Vidare före-
slås arbetet med s.k. 71 §-anmälningaratt formaliseras och kanaliseras till en
särskild anmälningsupptagare med bred erfarenhet arbete inom social-av
tjänsten. Barnombudsmannen dessutom det i varje kommun börattanser
finnas kommunfullmäktige handlingsplan för barnantagen ochen av ung-
dom innefattande områden såsom barnomsorg, förskola, skola, skolbarns-

fritid, kultur hälso- och sjukvård. Planensamt föreslåsomsorg, avse en
period minst år och bör enligt skrivelsentre revideras årligen i sambandav
med budgetarbetet.

14.4 Våra slutsatser och förslag

Vi i likhet med Barnombudsmannen socialtjänstlagen bör tillförasanser att
uttryckligt barnperspektivett med anledning FN:s barnkonventionav men

inte bereddaär fullt tillmötesgå Barnombudsmannensatt ut önskemål. Vi
socialtjänstlagen redan idagatt och med de förtydligandenänmenar mer

och kompletteringar längre fram föreslås tillgodoser många dessasom av
önskemål. I våra direktiv inte hellersägs vi bör ställning till frågan huratt ta
svensk lagstiftning i detta fallet socialtjänstlagen bör till inne-anpassas- -
hållet i barnkonventionen. Vi denna principiellt viktiga frågaatt böranser

iövervägas sammanhang.ett annat
Vi mycket allvarligt på den kritik riktats socialtjänstensser motsom

arbete med barn. Socialtjänstens särskilda befogenheter och skyldigheter att
ingripa till barns skydd ställer naturligtvis höga krav på personalens kompe-

Socialstyrelsen har påtens. regeringens uppdrag vidtagit rad åtgärder fören
delvis Ävenavhjälpa bristerna Barn iatt fokus-projektet. situationenom

har förbättrats under år återstår det enligt vår bedömning mycketsenare att
för utveckla socialtjänstensgöra kompetensatt inom detta område.

Enligt vår bedömning kan lagstiftning bidraäven till stödja ochattny
påskynda sådan Vi föreslår därför två bestämmelseren process. nya som
syftar till stärka barnets ställning inom socialtjänsten.att

Den bestämmelsen uttryck för principen barnets bästa skallena attger
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Denbarn.socialtjänsteninom röråtgärderi främsta närsättas rummet
i sakersin åsiktuttryckatillförsäkrar barnet rättbestämmelsen attandra en

personligen.barnetrörsom

Barnets bästa

paragraf, den s.k.inledandei lagensförs inbästabarnetsBestämmelsen om
Vi harparagrafen.isistplacerasbestämmelsenportalparagrafen. Den nya

självbe-denförrespektenmarkeraplacering förvalt denna attatt vuxnes
barnetsfår vika förstycketredjeparagrafensiintegritetochstämmanderätt

be-Därigenomvarandra.stårintressenochbarns emotbästa när vuxnas
barnkonvention.i FN:sockså artikel 3aktas

i det före-vissa begreppanledning kommenterafinnaskan härDet att
individnivå, dvs.påinsatseråtgärderMed närmasttillägget.slagna avses

behandlingsinsatser.stöd- ochutrednings-,
alla givet. Begreppet ärförgångintebästabarnetsVad ärär ensom

på hurberoendemänniskorolikasaker förbetyder olikaochrelativt man
i takttidocksåförändras överinnebördbehov. Begreppetsuppfattar barns

förändras.samhälletivärderingarochframkunskapmed växeratt ny
12 ochsocialtjänstlageniställenpåidagfinns redanBegreppet ett par

bestämmel-1980:52 särskildamedalls i lageninte§§ förekommer27 men
föräldrabal-igenomgåendedockLVU. användsDetvård ungaavser om

ochvårdnadkapitel umgänge.sjättekens om
gamlafrån denöverfördessocialtjänstlagenibestämmelsernaaktuellaDe

innebörd. Ikring begreppetskommentarerbarnavårdslagen närmareutan
prop.ochvårdnad umgängebestämmelsergällandetillförarbetena omnu

innebörd. Detbegreppetsvissa26 dockförs1990/9128, resonemang oms.
inte kanbarnförfall bästenskiltivad är ettbedömningen ettsägs att somav

i justomständigheternaberoendeblimåsteschablonmässigtgöras utan av
måste deregelsystemetdärförharLagstiftarenfallet. attdet ansett ge

olikabeaktaförspelrumtillräckligtmyndigheterna atträttstillämpande
förhållanden.individuella

riktlinjer förvissa allmännadockföräldrabalken lämnas6 a§6 kap.I
vidföreskrivs där rättenbästa. Detbarnets attvadbedömningen ärsomav

särskilt vidavseendeskall fästaför barnetvad bästbedömningen ärsomav
föräldrarna.bådamedkontaktgodochbehovbarnets näraav en

slå vaktmåsteledstjärnabästabarnetslagstiftning har omEn somsom
hurmeningarolikafinns detsamhällevårtgrundläggande behov. Ibarns om

fram-särskiltanledningendenVi villtillgodoses.skallbästbehovbarns av
vetenskapligpåvilarbedömningarsocialtjänstenshålla betydelsen attav

in-socialtjänstensutvärderinguppföljning ochsystematiskgrund avsamt
ungdomar.ochför barnsatser
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Barnets rätt komma till inomtals socialtjänstenatt

Av 56 § första stycket SoL framgår barn har fyllt 15 år haratt rätt attsom
själva föra sin talan i mål och ärenden enligt denna lag. I andra stycket sägs

barn bör höras detär kan tillatt för utredningensom nyttayngre om vara
och barnet inte kan skada det.antas ta av

Barns talerätt i familjerättsliga och sociala mål och ärenden i domstolarna
har nyligen behandlats Justitiedepartementet Ds 1994:84. I promemori-av

föreslås bestämmelser barns komma till itals målrätt ochattan nya om
ärenden vårdnad och adoptionsärenden ochumgänge, namnärenden.om
Dessa förslag berör socialtjänstenäven ofta medverkar i sådana ut-som
redningar. Det föreslås den verkställer utredningen skall, om detatt som
inte olämpligt, söka klargöraär barnets inställning i frågan och redovisa den
för rätten. De bestämmelserna föreslås träda i kraft den l juli 1995.nya

Den bestämmelse vi föreslår bestämmelserna i 56 §ersätter andrasom nu
stycket SoL. Den bestämmelsen har vidare tillämpningsområde ochettnya
gäller andra situationer utredningsarbete.även Det kanän gälla både var-
dagliga situationer och traumatiska händelser berör barnet på ellerettsom

Det viktiga lyssnarsätt. på barnetär och försökerannat sigatt in isättaman
hur barnet upplever sin situation.

Det inte alltid idag. I nyligengörs publicerad tillsynsrapport frånen
länsstyrelsen i Stockholms län redovisas socialnämndernas handläggning av
ärenden placering barn i familjehem.rör Undersökningen omfattarsom av
139 barn. Drygt hälften dessa barn hade varken observererats eller fåttav
möjlighet tala med socialtjänstens företrädare innan placeringen.att Att
bristerna inom familjehemsvårdenär bekräftas också istora Medrapporten
barns Om barnrelaterat förhållningssättögon. i familjehemsvården Hag-ett
bard Esping, 1992.-

Enligt vår mening det allvarligt socialtjänstensär företrädare inteatt
regelmässigt samtalar med barn berörs så ingripande åtgärdsom av en som

Ävenförestående familjehemsplacering. möjligheterna samtalaen attom
med barnet begränsas barnets ålder måste rimligen kunna begära attav man
socialtjänstens företrädare har träffat barnet innan sådant beslut. Omett

samtalar med barnet innan och under vistelse i familjehemman etten
hjälper också barnet förstå och bearbeta det hänt. Enskildaattman som
samtal kan också till hjälp för barn i många andra situationer.stor Förvara
barn berörs vârdnads- och umgängestvister kan utomståendesom av en

vill och vågar samtala med barnet betyda mycket för barnetsperson som
möjligheter klara omställningen till situation. Vi villatt därför särskilten ny
framhålla betydelsen metodutveckling på detta område.av
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15 Stöd till anhöriga

Vårt förslag:
Socialtjänsten bör stöd och avlastning underlätta situationen förgenom
närstående vårdar långvarigt sjuka, äldre eller människor med funk-som
tionshinder. En bestämmelse med detta innehåll förs in i lagens in-ny
ledande kapitel mål, och uppgifter.om ansvar

15.1 Inledning
Det först under år anhörigomsorgenär har blivit uppmärk-senare som
sammad. Tidigare fokuserades intresset främst till samhällets åtgärder och
insatser för dem behöver hjälp. Så sker givetvis också idag, be-som men
tydelsen de anhörigas hjälpinsatser framhålls allt oftare.av

Med anhörig här den inom familje- eller släktkretsenavses person som
bistår Ibland förekommer också och träder in iatt vänneren annan. grannar
anhörigas ställe och funktionen anhörig. Begreppet anhörig fårantar som
därför vid definition och blir med begreppet närstående isynonymten
regeringens proposition prop.för äldre 1987/88:176.ansvaretom

Med anhörigomsorg här olika former hjälpinsatseravses av som ges av
anhöriga till på grund sjukdom, ålder eller funktionshinderpersoner som av
inte längre klarar vardagen på hand.egen

Med anhörigstöd eller stöd till anhöriga olika insatser primärtavses som
syftar till fysiskt, psykiskt och socialt underlätta den anhörigesatt situation.

15.2 Anhörigomsorgens omfattning
Idag anhörigas hjälpinsatser mycketvet omfattande.att är Resultatman
från olika undersökningar pekar anhörigomsorgen överstigermot att sam-
hällets samlade hjälpinsatser flera gånger om.

I studie baserad på Pensionärsundersökningen från 1975 redovisadesen
data pekade på anhörigomsorgen gånger såatt inästan tresom storvar -
timmar räknat- samhällets hjälpinsatser. Uppskattningen baserades påsom
vad pensionärerna själva hade uppgivit och inte relaterad till någravar
uppgifter faktiska hjälpbehov.om

I Johanssonstudie 1985 baserad på Statistiska centralbyrånsen annan
s.k. ULF-studier 1980/81 fann anhöriga till den hjälpbehövandeatt mestman
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rörelsenedsättningellermedår65-84 somdvs. syn-personergruppen,
svaradehygien,personligoch/ellerpåklädningochmedhjälpbehöver av-

Även blandvården.offentligadenhjälpinsatsersådubbeltför stora som
inköpoch/ellermatlagningmedhjälpbehövdebaradedem attangavsom

samhället.insatserlikaåtminstoneföranhöriga stod stora somfann attman
årundergjortsstudieriframkommer även senareSamma mönster som

20-44urvalriksrepresentativtstudie1991. IJohansson yngreett avaven
dennaframkomsjukbidragstagare attochförtidspensionärer gruppår

sina80tillhjälp, procent,omfattandemycket an-får avhjälptagare upp
bordehälftenMerföräldrar.sina änfår hjälp yngrehöriga. De avyngsta av

studeradei den40medan procentföräldrahemmet gruppeniockså kvar ca
förtids-roll iblygsammycketspelarHemtjänsten ungabor enensamma.
Social-hemtjänstenhjälpfårtiondeldrygtBaravardag.pensionärers aven

1992.styrelsen,
detvisar1988/89och1980/81 attfrånULF-studiermellan varJämförelser

Samtidigt1980/81.1988/89samhället änhjälpfickfärre avsompersoner
period harunderanhörigafår hjälpantaletvisas sammaavatt sompersoner

15-20medökat procent.

15.3 Den tysta omsorgen
vårdasäldreMångai detoftaanhöriga sker tysta. avDen avsom gesomsorg

andraellerhemtjänstenmedkontaktingenellerlitenharanhöriga som
dåochisoleradeblir lättanhörigaDe omsorgensamhällsorgan. ensamma

Även tillanhörigomsorgenanspråk.ioch orkall tidsjukeden omtarom
årpåstudierantalväxandehari det senareettdel tystaärstor omsorgen

utförs ochinsatservilkaanhörigadevilka är,kunskapökad somgett om
anhöriga.till destödsamhälletsifinnsbristervilka som

Även inteanhörigade ärunik.relationanhörigsituation och ärVarje om
för hurgenomgående mönsterändåkan ettnågon homogen semangrupp

blir be-närståendeförsituation däri ansvaretanhöriga hamnar enen
tungande.

anhörigaDe äriredovisasanhörigvårdare rapportenmedIntervjuer som
ställeranhörigaallra flestade1987 visar upp avSocialdepartementet att

saken. Detkring ärså mycketreflekteraomtankeochkärlek attutan
tidigare. Ingenrelation sedanpositivfinnsdethjälpa ochsjälvklart att en

detvård och utantidpunkt förgivenvisssig vid att omsorgbestämmer geen
Attfortgåendeirollenin ianhörige geså. Den växer process.blir bara en

och kännabundenblidockinnebärhjälpoch att ansvarpassningtillsyn,
hända.skullenågothandstillalltid finnasmåsteMandygnet omrunt.

detkansjälvklartoch sättenkeltpåhjälpochtillsyn ettEftersom startat
avlösning.ellerordnasvårt emottaökar,vårdbehoven attnär varasenare,
till.räckaintesvekkännas attkanhemtjänsten ettanlitaAtt som -

med devarierar yttreanhörigomsorgenocksåvisargjortsStudier attsom
Åldern harellersamboendeavgörande ärMest ärbetingelserna. manom
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betydelse, likaså kön, hjälpbehov, bor, socialklassstor Ityp av var man osv.
Socialstyrelsens Den försök stöd tillrapport tysta attomsorgen om ge-

SoS-rapportanhöriga 1992:14 redovisas erfarenheter sammanlagt 67av
utvecklingsprojekt inom anhörigomsorgen för äldre. Rapporten visar denatt

anhöriggruppen äldre kvinnorstörsta vårdar sjuk make.är Densom en som
hjälpen ofta själv gammal och ålderssvag.ärger

15.4 Samhällets på stödet till anhörigasyn
Vem ansvarig samhället ellerär familjen för äldre och funktions-att- -
hindrade får sina behov vård och tillgodosedda Denna fråga ärav omsorg

central betydelse diskuterar de anhörigas inomnär roll äldre- ochav man
handikappomsorgen. I svensk lagstiftning berörs detta både i äktenskaps-
balken och i föräldrabalken.

ÄktBäktenskapsbalkenI 6:1 finns bestämmelse makar,atten om var
och efter sin förmåga, skall bidra till det underhåll behövs för atten som
deras och personliga behov skall tillgodoses.gemensamma

Enligt föräldrabalken FB 6:2 har den har vårdnaden barnett ettsom om
för barnets personliga förhållanden. Vårdnadshavaren skall tillansvar attse

barnets Barnbehov enligt 1 § har till omvårdnad,rätt trygghet och goden
uppfostran blir tillgodosedda och för barnet får den tillsynäven attsvarar

behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständig-som
heter. Barnets vårdnadshavare skall också bevaka barnet får tillfredsstäl-att
lande försörjning utbildning.och

Någon motsvarande skyldighet för barn hand sina föräldrar finnsatt ta om
inte i svensk lag. Däremot har riksdagen vid behandlingen propositionenav
Äldreomsorgen inför 1987/88217690-talet lagt fast vissa riktlinjer för sam-
hällets stöd till närstående vårdar äldre Enligt propositionensom personer.
bör kommunerna undersöka ioch sin planering beakta behoven stödin-av

från samhällets sida till den vårdar närstående. Vidaresatser sägs attsom en
huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten aktivt bör in-
formera det stöd kan erbjudas närståendevårdarna och slutligen, attom som
primärvården och den sociala hemtjänsten bör använda sina på ettresurser
sådant den vårdar närståendesätt bästa möjligaatt stöd.som en ges

Ovanstående policyformuleringar gäller i första hand anhörigas insatser
för äldre. I Socialstyrelsens publikation Lagen Stöd och Service till vissaom
funktionshindrade Socialstyrelsen,LSS 1994 förtydligas vilket ansvar-
samhället har för stöd och service till vissa handikappadeatt ge grupper av

Lagens anda normalisering. Oberoendeär handi-ärpersoner. av om man
kappad själv eller förälder till handikappat barn, har till stöd ochett rättman
service. Den omfattas lagens personkrets har med stöd lagensom av av
möjligheter få omfattande hjälpinsatser. Flertalet de 10att rättigheter-av

ina LSS har direkt avlastande funktion för de anhöriga. Detta gälleren
till avlösarservice i hemmeträtten och till korttidsvistelset.ex. utanförrätten

det hemmet.egna
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stöd tillsamhälletsförriktlinjernarefereradetidigaremed deJämfört
till depreciseringLSSinnebäräldrevårdarnärstående enpersoner,som

Även fåmöjligtvaritharockså tidigaredet attanhörigas fördel. om-om
ansprå-åtökad tyngdlagstödethandikappadhjälpfattande ennugersom

hjälp.ken på
stördaspsykiskt1993/94:218 angåendeprop.propositionregeringensI

Vidstöd.och behovsituationanhörigasockså deframhållsvillkor utsatta av
påbidragstatligtbeslutadespropositionenbehandling ettriksdagens omav

anhörigastödet tillförbättrapå år i syftefördelat45 miljoner kronor atttre
anhörigutbildningars.k.skallbidragetförstörda.psykiskt Inomoch ramen

prioriteras.

förstödformerpå olikaExempel15.5

anhöriga
frånhjälpanhörigas behovdesvårt skiljamånga gångerkanDet att avvara

stödin-innebärOftahar.hjälpmottagarenenskildedenhjälpbehovdet som
barnet,handikappadedetäldre,direkt till densidafrån samhälletssatser

underlättas.situationanhörigasdeindirektsjukeden psykiskt ävenattosv.
anhöriga.till desig direktriktarockså insatserdet behövsMen som

Avlösning15.5.1

fåefterfrågar kunnaochhand behöver äri första attanhörigahjälpDen
kanolika former. DetmångaiAvlösning kanvårdsysslan.frånavlösning ges

ellerålderdomshempå sjukhem,tidvis vistashjälpmottagareninnebära att
avlösnings-välbehövlig vila. Dessafåanhöriga kandeservicehus så att en

bestämdavidregelbundetåterkommerså deplanerasvistelser kan att
växelvård.tillfällen, s.k.

också braslag kanolikadagverksamheter ettDagvård eller varaav
möjligt för dendetanhöriga. kanmånga Detavlösningsalternativ för göra

andra ellerumgås medsysslor,andraskötaarbeta,anhörige fortsätta attatt
Även medlandethåll ipå vissahar prövatsnattverksamhetbara vila.

eller flerafår nätterhjälpmottagaren överinnebärframgång. Det att sova en
anhöriga.för avlastanattvårdeni veckan på tröttaatt

idirektskerdenavlösningshjälphuvudformen ärtredjeDen somav
från hemtjänsteninsatserhandlar detOftasthem.hjälpmottagarens somom

frånbortkommanågra timmarföranhörigemöjligt för dendet attgör
vårduppgiften.
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15.5.2 Personligt stöd

Många anhöriga vill inte bära för vården helt vill få tillansvaret utanensam
stånd ömsesidigt ansvarstagande och samarbete med den offentligaett om-

Praktiskt kan detta ske olika hjälpinsatser i dettanämnssorgen. genom som
kapitel. Men det finns också personligt stödbehov. Det handlarett mer om

fortlöpande personlig kontakt med få information ochatten attomsorgen,
själv bli respekterad samarbetspartner. Anhöriga klagar ofta över attsom

inte till deras synpunkter eller inte tillräckligttar lyhördärattman vara man
för deras situation. Det också känt många anhörigaär upplever denattegen
psykiska belastningen den allra svåraste delen värdåtagandet. iAttsom av

förtrolig relation få möjligheter uttrycka sina känslor och upplevelseratten
vårda innebär lättnad för många anhöriga.attav en

Man kan tycka anhörigas behov personligt stöd borde kunna till-att av
godoses de kontakter de anhöriga har med den offentligagenom som

Så fungerar det ofta i praktiken det sker inte alltidomsorgen. automa-men
tiskt. Det förekommer också speciell kontaktpersonatt utserman en som
har till uppgift särskilt uppmärksamma de anhörigas situation.att Det kan
gälla vårdbiträde fungerar kontaktlänkt.ex. mellan deett anhörigasom som

Ävenoch hemtjänsten. ansvarig handläggare kan fylla viktig funktion nären
det gäller hålla fortlöpande kontakt med de anhöriga.att

Förutom individuella kontakter kan anhöriga också stöd i Attges grupp.
regelbundet samla anhöriga i mindre för information,att ut-grupper ge
bildning och ömsesidigt stöd och kontakt har blivit allt vanligare inom
vården de åren. Anhöriggrupper finns för anhöriga tillsenaste patienter som
drabbats stroke, för anhöriga till psykiskt sjuka, förståndshandikappadeav
barn och för anhöriga vårdar anförvanter i hemmet Densom osv. gemen-

kannämnaren anhörig till medär vissattsamma vara man en person en
diagnos t.ex.eller sjukdom demens eller anhörig tilläratt man en person

befinner sig i viss vårdsituation t.ex. anhörig till någon vårdassom en som
på sjukhem.

De här nämnda stödinsatserna kan naturligtvis kombineras allt efter den
enskildes behov. Utöver vad finns det naturligtvisnämnts mångasom nu
andra stödja de anhöriga.sätt att

15.5.3 Ekonomisk ersättning

Som anhörig kan under vissa förutsättningar få ekonomisk ersättningman
för sin vårdinsats från försäkringskassan eller från kommunen. De ersätt-
ningar kan utbetalas socialförsäkringssystemet Vårdbidrag,ärsom genom
handikappersättning och närståendepenning. Vissa svårt funktionshindrade

kan erhålla assistansersättningäven med stöd den lagenpersoner av nya om
assistansersättning, LASS. Här behandlas endast de förmåner regleras isom
lagen allmän AFL.försäkringom
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från försäkringskassanersättningEkonomisk

Vårdbidrag

erhållakani hemmetbarnhandikappatsjukt ellervårdarFörälder som
föräldernsbåde förersättningskallVårdbidragetvårdbidrag. mer-vara en

handikappellersjukdommerkostnader barnetsför deocharbete gersom
förpensionspoängochinkomstskattepliktigErsättningentill.upphov är ger

vårdbidragetdelstorlek kanvissmerkostnadernaATP. Om är avenenav
skattepliktig ellervarkendelmerkostnadsdel. Denna ärbestämmas som

tills barnetfödelsefrån barnetserhållasVårdbidrag kanATP-grundande.
år.fyller 16

Handikappersättning

vissaunderår kan16fyllthandikappad och harellersjukDen ärsom
bl.a.gällervillkorSomhandikappersättning. attfåförutsättningar man

livsföring,dagligklaraförtidskrävande hjälp attbehöver personannanav
på grundmerkostnaderbetydandeharstudier ellerarbete, avatt man

ochålder65 årsuppstått förehahjälpbehovetVidare måstesjukdomen. vara
själv-och kanskattefriHandikappersättningenår. ärminst som engesett

folkpensionen.tilltilläggförmån ellerständig ettsom

Närståendepenning

närståendesjuksvårtvårdaförförvärvsarbeteavstår frånDen att ensom
anhörigaräknasnärståendeTillnärståendepenning.få s.k.kan menperson

hälsotill-svårt sjukMedeller attandra vänneräven t.ex. menasgrannar.som
liv.sjukesdenhotpåtagligtföreliggerdet motså nedsattståndet ettär att
denutgåjuli 1992med den 1 ävenfrån ochkanNärståendepenning om

iErsättningen ärboendeformer.särskildaeller inompå sjukhussjuke vårdas
medochfrånoch kansjukpenningendagberäknadedenlikaregel stor som

varjeförsammanlagtdagar60under högstbetalasjuli 1994den 1 personut
vårdas.som

frånersättning kommunenEkonomisk

gälla förskallriktlinjervilkasjälv bestämmafriVarje kommun är att som
ersättning,förvillkoreninnebäranhörigvårdare. Dettillstöd attekonomiskt

kommu-mellanvarierarhandläggningsrutinernastorlek ochersättningens
urskiljas.dock allmäntkanhuvudformerNågranerna.

anhörigvårdareAnställning som
timmarantalvisstföranhörigvårdareanställas ettanhörig kan perEn som

kollek-ireglerasanställningarsådanaförVillkorenmånad.vecka eller per
personal.anställdkommunalttivavtalet för
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Anhörigvårdare uppdragstagaresom
kan också välja anlitaKommunen anhörig uppdragstagare.att en som

Utifrån fastställt vårdbehov utbetalas visst belopp månad iblandett per -
kallat Vårdbidrag till den anhörige. anhörige lämnarDen varje månad en-

underlag för eventuella avdrag beror på hjälpmot-rapport attsom som
vistats på sjukhus eller vårdaren själv har varit sjuk. Ersättningentagaren att

skattepliktig.är

Ekonomisk form kontantbidragersättning i av
Även kontantbidrag ofta kallat hemvårdsbidrag kan utgå tillnumera- -
anhöriga vårdar anförvanter i hemmet. Bidraget utbetalas till hjälpmot-som

själv förutsätts den anhörige. Bidrag i detta fallersättatagaren som som
utbetalas direkt till hjälpmottagaren betraktas inte skattepliktig in-som
komst.

15.6 anhörigasDe erfarenheter olikaav
stödformer

ingen självklarhetDet anhörigvårdare får hjälp och stöd frånär att man som
samhället. Under årende har flertal undersökningarsenaste ett presenterats

redovisaralla bristande stöd till anhöriga se Thoraeus-Olsson,ett t.ex.som
1990; Johansson, 1991; Lundh, 1992; Grafström, 1994; Sällström, 1994. En
del anhöriga känner sig direkt motarbetade samhället. statistisktRentav

kan också påvisa samboende äldre får mindre samhällshjälpsett att änman
ensamboende åldersgelikar med hjälpbehov SCB, 1993.samma

Även finnsdet positiva undantag det alltså långt ifrån självklartär attom
får hjälp anhörig. Huruvida så sker beror oftast på hur påstridigman som

den anhörige själv Det förutsätter i sin vad kanär. tur göraatt vetman man
anspråk på. Som anhörigvårdare också beroende den kommunalaär man av
handläggarens på betydelsen stödja Mauritzon,anhöriga 1992attsyn av
eftersom kommunerna i allmänhet inte har utvecklat någon kommunalännu
policy för Mossberg,anhörigstöd 1994.

Några vetenskapligt grundade kunskaper olika stödinsatsernyttanom av
för anhöriga finns inte i Sverige. finns däremotDet flera studierännu och en
hel del praxiskunskap värdefull kunskap de anhörigassom ger om er-
farenheter olika stödformer.av

Demensförbundet genomförde våren 1989 enkät till anhöriga tillen per-
med åldersdemens. Enligt enkätsvaren hade två tredjedelar desoner av

hemmaboende stöd från hemtjänsten. del ocksåEn hade stöd delta-genom
gande i dagverksamhet. 40Nästan de tillfrågade helt nöjdaprocent av var
med stödet, drygt 40 delvis nöjda och 11 inte allsprocent procentvar var
nöjda med det stöd de fick samhället. femtedelEn de tillfrågade hadeav av
inte fått någon avlösning alls. ständigaDen tillsynen hade inte medgett
någon längre vila under flera år.
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omnämndatidigareSocialstyrelsensredovisas ierfarenheterDe rap-som
SoS-rapportanhörigatillstödförsökDen attport tysta geomsorgen om-

stödinsatser. Juanhöriga förnåsvårt1992:14 bl.a. det tyngrevisar är attatt
vård ochanhöriga hartid delängreomvårdnadssituationer och gett

åtstödhjälp och näranå.svårare de Dendesto är att engersomomsorg,
ifrån sighellerintelämnarhjälp ochinte självmantanförvant ber om

tillriktadedirekthjälpinsatserEnligthelst.uppgiften hur ärrapportensom
Ävenanhöriga.mångastödet försjuke det bästaellerfunktionshindradeden

finns hjälpdetanhöriga;viktigt för attpsykologiska stödetdet veta attattär
har det.förstår hurfinns någonfå, detatt veta att mansom

Ädel-utvärderingen redovisasinom förgenomförtsarbeteI ett ramensom
Mossberg,sin situationpåanhöriganställdahur deerfarenheteräven serav

fråga-anhöriganställdautvaldaslumpvis4001994. enkätstudie bland 1I en
ivisade sigönskade sig. Detanhörigahjälp devilken attde bl.a. manman

handi andralön/ersättning ochönskade högre tryggareförsta hand an-
Önskemål tredje hand.först iavlastning/avlösning komställningsformer. om

mediavlösning hemmet,tillfälligså föredrogavlösningBeträffande man
institutionsanknutenVäxelvård ellerså behövdes.varselkort av-merom

efterfrågat.litemycketlösning däremotvar
Ändå positivaanhöriga harmångatyder pådet mycketfinns attsom

växel-Erfarenheternaavlösning.institutionsanknutenerfarenheter avav
anhörigaockså finnsdethuvudsak positivavård i ävenär som ansert.ex. om

tillfälliga vistelsenunder dentillstånd försämrats utan-hjälpmottagarensatt
för hemmet.

hjälpmottagareanhöriga ochvårdpersonal,blanddet bådeVidare finns
Fördelen medavlösningsinsatser.hemtjänstenserfarenhetermycket goda av

sitt hem. Detlämna ärslipperhjälptagarenalternativ egetdetta attär att
i någon formi hemmetavlösningordna änenklareoftast mycket att av

boende.särskilt
dagarkontorstid femtillkoncentreradvanligtvisdagverksamhetenIdag är

påskalldagverksamheten öppen ävenvillMånga anhörigai veckan. att vara
avlastning.behovderasför bättrekvällar och helger motatt avsvara

bedömningSammanfattande15.7

iredovisatssiffrorbetydande. DeomfattningAnhörigomsorgens är som
gäller dess-överraskandeuppfattaskankapitel och stora,detta varasom

hjälpbehövandehemmaboende äldre. Detillhjälpinsatser mestendastutom
särskilts.k.i formsamhället1992 får hjälpca 130 000 avavpersoner

sällskapfunktionviktiganhörigamångaOckså fyllerboende. här somen
vårdbehövande.för denoch stöd

till hem-hjälpinsatsermed mycketgår insamhälletMen storanäräven
endasthjälpentäckerfunktionshindrademaboende äldre och enpersoner

personereller 4358Endast 4timmar.24bråkdel dygnets procent avav
ellertimmarmed 120hjälpfick 1992hemtjänstmottagaresamtliga permer
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månad, dvs. 30 timmar i veckan eller drygt fyra timmar dag. Detca per
betyder den offentligaatt kvantitativt kom-rent utgörsettomsorgen ett

Ävenplement till anhörigomsorgen. högst marginella volymförändringar av
anhörigomsorgen skulle sannolikt åstadkomma mycket kännbara påfrest-
ningar på den offentliga vård- och omsorgssektorn.

Åtskilliga anhöriga till långvarigt sjuka och funktionshindrade personer
lever under fysiskt, psykiskt och socialt påfrestande förhållanden. Anhöriga
kan olika skäl känna sig tvingade hjälpa sin Det inte självklartatt nästa.av är

anhörig vill, kan, orkaratt eller lämpad hjälpa.är Det inteman som att är
heller självklart den behöver hjälp vill beroendeatt anhörig.som vara av en
Sociala förväntningar, könsrollsmönster och psykologiska bindningar bidrar
sannolikt till många anhöriga på sig vårdansvaratt de har svårttar ett som

mäkta med. Det naturligtvisatt olyckligtär och kan leda till allvarliga
konsekvenser för båda Den vårdbehövande får kanske inteparter. sina
behov vård och tillgodosedda och riskerar bli fört.o.m.av attomsorg utsatt

Ävenfrånövergrepp pressad och tröttkörd anhörig. anhöriga kan i vissaen
avseenden riskgrupp iutgöra samhället. Detta har nyligen påtalatsen av

forskare Sällström 1994, följt anhöriga vårdadeen som en grupp som
dementa under flera år. Sällström fann de hade svårast bemästraatt attsom
situationen också själva hade dålig hälsa och oftast dåligt fungerandeen
relation till vårdtagaren. Enligt Sällström borde uppsökande verksamhet,
hälsokontroller, genomgång boendesituationen, tekniska hjälpmedelav etc.

självklara åtgärder till anhörigas hjälp.vara

15.8 Våra överväganden och förslag
Som visats i detta kapitel finns det i Sverige omfattande anhörigomsorgen
till hjälp för äldre, sjuka och funktionshindrade Det emellertidärpersoner.
svårt klarlägga i vilken utsträckning deatt anhöriga får samhällets stöd i sin
roll vårdgivare. Ett vanligt det måsteärargumentsom att rätt attvara
prioritera vårdinsatser primärt riktas till den vårdbehövande. Anhörigasom
skulle då indirekt få avlastning. Problemet dock detär omvända.snarast
Erfarenheten visar den enskilde ofta får mindre hjälp frånatt samhället när
det finns anhöriga villiga hjälpa till.är attsom

Vi det behövs perspektiv på vårdatt ochett nyttanser ettomsorg -
perspektiv utgår från de anhörigas grundläggande betydelse inom vår-som
den äldre och funktionshindrade Ett sådant perspektiv kanav personer.
sannolikt leda till och möjligen effektiva lösa vård-sätt ochnya attmer
omsorgsproblemen.

Vårt förslag syftar till åstadkomma integreratatt ett omsorgssystem som
bygger på samarbete mellan den offentliga vården och anhörigomsorgen.
Stödet till anhöriga vill på sig vårdansvar måste därförta utvecklas.ettsom

Vi medvetnaär utökat stöd till anhöriga kan innebäraatt ett riskom en
för familjens och de anhörigas roll inomatt uppvärderas i akt ochomsorgen
mening lägga på de anhöriga.att större Viett bedömer det dockansvar som
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anhöriga.från deinsatsermed störreräknaframtiden ännuiorealistiskt att
bedömavi kansåvittidag ärställa änmöjligheteranhörigasDe att merupp

generationerkommandehellerinteVi avattbegränsade.tämligen tror
vårdansvar.axlaoreflekterat ettanhöriga attaccepterar

anhörigin-framtvingaförsöka störretillalltså intesyftarförslag attVårt
fortsättaanhörigaförunderlätta attgäller ärsaken attVad närmastsatser.

hittills.insatsergodamed somsamma
denödvändighetenframförallt attmotiverasanhörigstöd avbättreEtt av

bästDetta görsdearbete uträttar.detförerkännandefåranhöriga somett
självanhörigedenhjälpaanhörige attden utanhjälper attatt mangenom
led-måstepreventivapsykiskt. Den ansatsenoch varafysisktblir utsliten

anhörigstöd.utökatförstjärnan ett
beaktasvärdfrågan är attdimensionytterligaredockfinns somDet aven

vårtfamiljen. Iochsamhälletmellanansvarsfördelningengälleroch som
kontraktsocialtfinnsdettala ettibland attbrukarsamhälle omman

föreskriverkontrakt attDettamedborgarna.ochstaten/samhälletmellan
Omsattbehov.vård efterservice ochpå bl.a.anspråkkanmedborgarna göra

skallsamhälletanhörigadeocksåsig attförväntarsituationanhörigasdetill
kontraktet. Detta ärenligtmotprestationhjälpmedställa ensomupp

samhällsinsatservilkamedvetnaanhörigaför äruppenbartsärskilt omsom
fråganblirperspektivsådantIställdeintede ettbehövasskulle upp.omsom

förtroen-måste kännaAnhörigaförtroendefråga.anhörigstöd ytterst enom
den.behövererbjudahjälp närsamhället har attde för manatt

underlättaavlastningstöd ochsocialtjänstenbörförslagvårtEnligt genom
medmänniskorelleräldresjuka,långvarigtvårdarnärståendeför som

föreskrifternågrainte närmareinnehållerlagförslagVårtfunktionshinder.
skäländå finnas attkanDetutformas.anhöriga börtill destödethurom
kapitel.i dettaredovisatshartidigarestödformerdenågot kommentera som

måste kunnadeavlösningsinsatser attolika formergällerAllmänt avom
Trygghetentillfällen. attplaneradevidochbehovakutavidbådeerbjudas

inträffar akut ärnågonting storhjälpfåanhörig kan avomattveta somman
vårda.medorkaskallanhöriga attförbetydelse att

föroch bör göras attkanmycketockså förtalarErfarenheterna att
Vadanhöriga.förfunktionavlastande somdagverksamhetensmaximera

kanbehov. Detanhörigasutifrån deöppethållandetiderflexiblabehövs är
på helger-ochkvällstidbedrivasbör ävenverksamhetersådanainnebära att

na.
växelvårdstillfällen,flerbarainteemellertidgälleranhörigstödutökatEtt

kvalitativUtan ut-dagverksamheter.flerellerhemtjänsttimmar enfler
värde.ringahjälpenökadeblir denhjälpeninnehållet iveckling avav

hjälpmottagarensanhöriga attdetfinnstidigareSom nämnts ansersom
kanDetutanför hemmet.vårdtillfälligmedsambanditillstånd försämras

förhjälpdenna ävennej till egentackaranhöriga typ manomleda till avatt
vistel-iinnehålletmåsteundvika dettaavlösning. Förbehöva attskulledel

enbartoch inte utgörapositivtnågontinghjäpmottagarentillföraävensen
annorlunda sätt attochinnehåll ettförbättratEtthotellerbjudande.ett
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organisera stödet till de anhöriga alltså förutsättning förär nå syftetatten
med utökat anhörigstöd.ett

Även informationen till de anhöriga behöver förbättras. Olika studier
visar många anhöriga dåligt insatta i vilka hjälpmöjligheteratt är finns isom
samhället 1988 års policy-uttalandetrots kommuneratt ochuppmanar
landsting informera tillgängliga hjälpmöjligheter seatt 15.4.avsnittom

Vi vill också erinra anhöriga för sin skull kanatt deom egen vara en av
socialtjänsten kan ha anledning söka Vi återkommerattgrupper som upp.

längre fram till socialtjänstens informationsskyldighet kapitel 19 och skyl-
dighet bedriva uppsökande kapitelverksamhet 21.att





Överlämnande16 uppgifter inomav

socialtjänsten till annan

Vårt förslag:
Nuvarande bestämmelse i 4§ tredje stycket socialtjänstlagen 19802620/
SoL kommunen får sluta avtal med utföra kommu-att attom annan om

uppgifter inom socialtjänsten skall bestå. Undantaget från bestäm-nens
melsen skall också bestå. innebärDet uppgifter innefattaratt som myn-
dighetsutövning inte heller fortsättningsvis skall kunna överlämnas till ett
bolag, förening, samfällighet, stiftelse eller enskild individ.en en en en

Bestämmelserna överlämnande kompletteras i visst avseende. Ge-om
avtal får kommun, för effektivt utnyttja sinaett attnom en resurser,

tillhandahålla tjänster åt kommun. innebärDetta frånavstegen annan
lokaliseringsprincipen i l991:900/KL.kommunallagen

Det pris kommun får för tjänster åt kommun fårta utsom en en annan
inte understiga de kostnader kommunen har för tillhandahållaattsom
tjänsterna.

Regeringen bör tillsätta utredning användningen begreppeten om av
myndighetsutövning inom offentlig förvaltning. Begreppet bör utredas i

brett perspektiv i syfte så långt möjligt samordna användningenett att av
det.

16.1 Gällande bestämmelser

§I 4 tredje stycket SoL föreskrivs kommun får sluta avtal med någonatt en
utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Uppgifterattannan om

innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd denna be-som av
stämmelse överlämnas till bolag, förening, samfällighet, stiftelseett en en en
eller enskild individ.en

I propositionen ökad konkurrens i kommunal verksamhet anförs bl.a.om
följande angående dessa bestämmelser 1992/93:43, 8.s.

I 4 § socialtjänstlagen ändrad 1990:1043 föreskrivs kommunernassenast att
uppgifter inom socialtjänsten skall fullgöras den eller de nämnder kom-av som
munfullmäktige bestämmer. Ordalydelsen den bestämmelsen kan föranledaav
tolkningen samtliga uppgifter inom socialtjänsten i praktiken måsteatt utföras av

kommunal nämnd. Att bestämmelsen inte skall såtolkas framgår docksnävten av
rättspraxis. Lagstöd för lägga förvaltningsuppgifter innefattar myndig-att ut som
hetsutövning saknas dock i socialtjänstlagen.
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ellerförskoladriftenläggasålunda kommunhindrar t.ex.Inget utatt enaven
kommunalt företagpersonalkooperativ,tillentreprenadpå etthemtjänsten ett

privaträttsligt subjekt.någoteller annat
i social-tilläggbörmöjligheterråder dessaoklarheter ettEftersom genomom

utföraandramedavtalfår sluta attkommunenklargörastjänstlagen att om
möjlighetdennaklargörasSamtidigt böruppgifter enligt lagen. attkommunens

myndighetsutövning.innefattaruppgifterinte gäller som
klargörandeförsök tillinte endastinnebärbestämmelserna ettDe avnya
rättssubjektprivatavtal medslutaför kommunmöjligheterna ettatt omen

klargöraocksåAvsiktensocialtjänsten.inom är attarbetsuppgifterutföraatt
landstingellerkommunmedsluta avtal ettkankommun omatt en annanen

inteavtalslutamöjligheternadockarbetsuppgifter. Här attutförande ärav
propositionenrättssubjekt. Iprivatochkommunmellanlika ettstora ensom

endast ikommunerandra21. framhöllsDetockså dettaredovisades att
kom-ligger inomuppgifterutsträckning får utförabegränsad annanensom

den s.k.konsekvensbegränsningkompetensområde. Denna är avenmuns
16.3.avsnittse vidarekommunallagenilokaliseringsprincipen

21 redogörspropositionen,tredje styckettill 4 §specialmotiveringenI s.
socialtjänstenmyndighetsutövning inompåexempelvissa typiskaför som

biståndformerolikaBeslutpåöverlåtaslagstöd kaninte avutan omannan.
överlåtas. Ettintekanfamiljeomsorgenindivid- ochstödåtgärder inomoch

miss-1988:870 vårdenligt lagentvångsåtgärderexempel är avomannat
bestämmelser1990:52 särskildamedLVM lagenochi vissa fallbrukare

frågori dessabeslutsfattandeframhöllsLVU. Därvidvård attav ungaom
enligt för-uppgifterSocialnämndensentreprenad.påinte läggaskan ut

underhållsbidragochfaderskapfastställandemedsambandäldrabalken i av
Slutligen kanmyndighetsutövning. nämnas attocksåansågstill barn utgöra

social-inomuppgifterkommunensförframhölls detdet ansvaretytterstaatt
överlåtas.inte heller kantjänsten

enskildesoch denMyndighetsutövning16.2
rättssäkerhet

avtal medsluta över-möjligheternaframgått begränsasSom att omannan
myndighetsutövning.hjälp begreppetmedarbetsuppgifterlämnande avav

framgår häravavsnitt 10.2. Somibegreppgjorts dettagenomgång harEn av
ocksåhelt klar. Dettaintebegreppettolkningenkan manvaransesav
råderdetdenIfråga lades fram.propositionen i sägs attmedveten närom

7.begreppetinnebördenvad gällerrättslägetosäkerhetviss avomen
rättssäker-gällerfrågorgenomgång gjortsharavsnitt 10.4I somaven

kon-regi. Härvidprivatbedrivs iverksamhetenskildedenheten för när
verksamhetenomfattandelika närrättsskyddet inte ärattstateras som

offentlig regi.bedrivs i
betänkan-i sittKonstitutionsutskottetanslutning härtill kanI nämnas att
demokratilokalpropositionen1993/94:KU40 anledningmedde omav
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1993/942188 anfört samlad uppföljning och bedömning bör görasatt en av
de reformer och omfattande förändringar har genomförts inom densom

42.kommunala verksamheten Bilden den kommunala demokratin ärav
enligt utskottet splittrad. fåDet angeläget sammanhållenär att en mer
uppföljning och utvärdering grund för den framtida utvecklingen.som

Enligt utskottet bör uppföljningen och utvärderingen bl.a. omfatta de
effekter de olika organisatoriska förändringarna och de verksam-som nya
hetsformerna inom kommunerna har haft i olika avseenden. viktigEn annan
fråga härvid framhålls det offentlighetsprincipens tillämpning inomär - -
den kommunala verksamheten, vilket bl.a. innefattar frågor meddelar-om
skydd och anonymitetsskydd.

Vidare anför Konstitutionsutskottet utskottet i likhet med regeringenatt
det önskvärt allmänheten har insynsmöjligheter i någon formäratt attanser

i kommunal verksamhet drivs på entreprenad. Alltmer detsom av som
medborgarna har uppfattat del den offentliga verksamhetensom en av
bedrivs i privat regi med allmänna Frånmedel. demokratisk synpunktnu
kan det enligt utskottet finnas risker med delar den offentligaatt stora av
verksamheten undandras den grundlagsskyddade till insynrätten attgenom
den drivs enskilda företag.av

Utskottet de regeringen i propositionen föreslagna föränd-attanser av
ringarna bl.a. det kommunala inte tillräckliga för till-äransvaret attom
godose det behov medborgerlig insyn och kontroll sig gällande.görav som
Utskottet frågan ytterligare åtgärder för tillgodose allmän-att attanser om
hetens insyn i entreprenadverksamhet ingåbör i arbetet med den upp-
följning och utvärdering bör komma till stånd. arbeteDetta bör enligtsom
utskottet också omfatta frågan allmänhetens behov insyn innanom av

bundit sigkommunen i avtal med entreprenör.ettupp en

Lokaliseringsprincipen16.3

Om kommun vill ingå avtal med kommun kan konstaterasetten en annan
bestämmelserna i tredje4 § stycket SoL inte så vida de i förstoneäratt som

kan intryck Som tidigare får kommun endast i begränsadnämntsge av. en
utsträckning utföra uppgifter ligger inom kommuns kompe-som en annan
tensområde. Begränsningen hänförlig till KL:skommunallagens lokali-är
seringsprincip, används för bestämma vad kommunalärattsom som en
angelägenhet, dvs. vad kommun i kraft allmännyttiga intressen haren av
laglig möjlighet inom för KL.göraatt ramen

Lokaliseringsprincipen finns reglerad i 2 kap. 1 § kommunallagen. Para-
grafen har följande lydelse.

Kommuner och landsting får själva ha hand sådana angelägenheter allmäntom av
intresse har anknytning till kommunens eller landstingets område eller derassom
medlemmar och inte skall handhas enbart kommun,staten, ettsom av en annan

landsting eller någonannat annan.
Av bestämmelsen framgår bl.a. det de kommunmedlemmarnaäratt egna
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kommunbehovdessaförförgrunden. Deti ärsätts ensompersonerssom
kommu-kommunalskatt. Denenligt ochverksamhet KLbedrivaskall uppta

behandlalandsting skallochkommunerlikställighetsprincipennala attom
skyddarskäl förfinns sakligaintedetlika, annat,sina medlemmar om

särbehandling.andra frånintemedlemmarnakonsekvensenligt de menegna
vissautmejslatslokaliseringsprincipenförinomrättspraxis harI ramen

anknytnings-till denhänförasbrukarbefogenheterkommunala s.som
kommuninnebärbefogenhetellerkompetens attkompetensen. Denna en

utnyttjatillåtsomfattningbegränsadlandsting i mycket atteller enett
verksamhet.överskottskapacitet externgenom

medutförsarbetsuppgifterkompletterandekommunSådana för somen
deprimärt intedeutmärksanknytningskompetensenstöd att gagnaravav

undersyftei stället tillharintressen. De attkommunmedlemmarnas enegna
användning kommunensändamålsenligståndperiod få tillviss resur-aven

utanför detmarknadtilltjänster ellererbjuda somatt envarorser genom
utmärkande förenligt Detkompetensenligt KL.betraktanormalt är att som

laglighets-målfall isådanabedömningförvaltningsdomstolarnas omav
anknytning mellankvalificeradpåvarit kravblandprövning har annat en

kompletterande delen.och denhuvudverksamheten
på densig intillåtsintekommunvaritkrav harEtt attannat geen

behålla jämni syfte kunnaenbartentreprenadverksamhetenallmänna att en
verksamhetenexpanderaeller förpersonalenför densysselsättning attegna

förvaltnings-kravytterligarebehov. Ettden kommunensutöver somegna
denersättning förvarit kommunernashar externaställtdomstolarna attupp

densamma.försjälvkostnadernafår överstigainteverksamheten
godtagits kommunförvaltningsdomstolarnatid harPå att ensenare av

inomochsäljer tjänsteranknytningskompetensenmed stöd externt varorav
RÅ tillhandahåller61 landsting tvätte-ref. och1992räddningstjänsten att

RÅ 12.ref.1993privat företagritjänster till ett
hinder förrättsligtlokaliseringsprincipen i KLSom framgått attettutgör

ellerkommunbiståkommunmöjligheterna för ettöka att annanenen
måste ske förLagändringsocialtjänsten.inomlandsting med åtgärder att ett

stånd.tillskall kommakommunernasamarbete mellanutvidgat flexibelt

överväganden16.4

infördessocialtjänstlageninfördes itredje stycket4§Samtidigt med att
1982:763 ochsjukvårdslagenhälso-ochslag i bl.a.bestämmelser sammaav

1985:125.tandvårdslagen
myndighetsutövning innebärtolkningen begreppetOklarheterna avom

socialtjänstuppgifter kanomfattning över-i vilkensvårigheter bedömaatt
i de andraöverlämnandebestämmelsernautgår fråntill Vilämnas attannan.

tolka.alldeles lättalagarna inte heller är att
överlämnandebestämmelsernaformuleramöjlighetenVi har övervägt att

lösningsådanmyndighetsutövning. Enanvända begreppeti SoL attutan
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skulle innebära i lagen klart vilka arbetsuppgifter fåratt man anger som
överlämnas. ändring börEn dock helst ske samtidigt i samtliga bestämmel-

överlämnande. Det inte vår uppgift eventuella för-är prövaattser om
ändringar i de andra lagarna.

Som tidigare framgått används begreppet myndighetsutövning i ytter-
ligare antal lagstiftningar betydelse för verksamheten på socialtjänst-ett av
området. gällerDet bl.a. skadeståndslagen, förvaltningslagen, kommunalla-

och brottsbalken. Vidare uppställs i regeringsformen direkt förbudettgen
särskilt lagstöd överlämna offentlig förvaltningsuppgift tillmot att utan en

enskilt rättssubjekt, uppgiften innefattar myndighetsutövning.om
förhållandenDessa ställer krav på begreppet myndighetsutövningatt är

definierat innebördoch dess så enhetlig möjligt. Av redovis-ärattnoga som
ningen i avsnitt 10.2 framgår detta inte fallet I stället finns på fleraäratt .rättsområden betydande gråzoner", där osäkerheten vad i mångaom som

Ävensituationer gäller besvärande. del klargörandenär kan över-om en
lämnas åt rättstillämpningen och efter hand framgå rättspraxis för-ärav
hållandena knappast tillfredsställande.

Det finns enligt vår mening behov generella klarläggandenett stort av av
vad begreppet myndighetsutövning skall stå iför modernt rättssam-ettanses
hälle. De bestämmelser för närvarande finns i skilda författningar harsom
tillkommit olikavid tidpunkter och i flera hänseenden inbördesutan an-
passning och samband. Problemen har uppmärksammats inte bara i den
juridiska litteraturen. Vi har under hand erfarit Kommittén hälso-att om
och sjukvårdens finansiering och organisation HSU 2000 i sitt utrednings-
arbete fråganbehandlat främst från hälso- och sjukvårdslagstiftningens syn-
punkt och därvid funnit behov lagstiftningsförtydliganden. Något be-av
tänkande där denna fråga har dock inte framlagts.tas ännuupp

För vår del blir slutsatsen den innebörden begreppetnärmareatt av
myndighetsutövning bör utredas i brett perspektiv, där det så långtett
möjligt kan klargöras vad lagstiftaren begreppet används i lagstift-näravser
ningen på olika områden. Socialtjänsten visats, i hög grad berördär, som
liksom många andra rättsområden. Framför allt det angeläget analyse-är att

vilka samhällsintressen i samhälle under ständig utvecklingettra som - -
verkligen behöver tillförsäkras särskild övervakning speciellaatten genom
skyddsnät ibland byggts kring uppgifter myndighetsutövning.utgörupp som

det också viktigtMen de många gråzonernaär i dag kanatt änmer
elimineras domstolsavgöranden först skall behöva avvaktas.utan att

En sådan utredning med brett anslag ligger utanför vårt uppdrag göra.att
Vi förordar därför så vi uppfattat det i samförstånd med hittills gjordasom-
överväganden inom HSU 2000 regeringen på lämpligt låter utredaatt sätt-
den rättsliga innebörden begreppet myndighetsutövning i syfte såattav
långt möjligt samordna användningen begreppet.av

Vi alltså inte beredda föreslå ändrad lydelse bestämmelsernaär iatt nu av
socialtjänstlagen överlämnande. Bestämmelserna bör dock kompletterasom
i vissa avseenden gäller möjligheterna överlämna arbetsuppgifterattsom
kommuner emellan. Detta behandlas i det följande.
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ändringförvälfärdsmotiv kan anföraseffektivitetsskälSåväl somensom
kommunbiståmöjligheterna för kommuninnebär attatt annanenen

personella ellerdär kommunsgälla situationerkanutökas. Det t.ex. en
så kommunenhemhjälp eller barnomsorginomandra är stora attresurser

kommunalla-flera andra kommunerbistå ellermöjlighethar trots attatt en
överträdas. Inomskulle kommalokaliseringsprincip därigenom attgens
uppdragsgivaren,ellerområde, dvs. hos uppdragstagarenvilken kommuns

samarbetet.därvid inte laglighetenpåverkaranvändsdessa avresursersom
sådantmöjligheten tillocksåsociala verksamheter börvissaInom ett sam-

anbudsgivare.andramedtill ökad konkurrensarbete kunna uppmuntra en
beaktande härav.medöverlämnande utformasföreslår reglernaVi att om

huvudsakligainte har sinåtagandenförhindra kommunalaFör att som
någonkan behövasbehov spärrgrund i den kommunens mottyp avegna

arbetsuppgiftersyftet skötaföretas medexpansiva satsningar enbart attsom
erbjudandeför denSådana åtgärder kanandra kommuner.åt eller fleraen

och innebäramycket kostsammavisa sigskattebetalarekommunens ettvara
böravtal endastVi därförresursutnyttjande på lång sikt.ineffektivt attanser

resursutnyttjande för deneffektivtutifrånkan motiverasfå träffas det ettom
tillhandahåller tjänsterna.kommun som

principnågonsjälvkostnadsprincipen ellerfrågaEn är annanomannan
Då prissätt-arbetsuppgifterna.aktuellaprissättning skall gälla för deför en

menligt påprisnivå inverkakanutifrån självkostnaden högstaning som
till lägstai ställetsjälvkostnadendet lämpligtkonkurrensen kan görsattvara

därmed bli möjlig i deskulleVinstgivande verksamhetmöjliga prisnivå.
Viåt andra kommuner.uppdragsverksamhetgällerdelar ansersom en

prisnivå.möjligatill lägstasjälvkostnaden börhärvid görasatt
till vissa funk-1993:387 servicestöd ochstycket lagen17 § förstaI om

med bibehålletLSS kommun fårföreskrivstionshindrade att ansvaren
lag.enligt dennatillhandahålla insatsernågonavtal medsluta attannan om

lokaliseringsprincipenordning gälla ävenVi inte någonkan än attannanse
tillöverlämnamöjligheterna för kommunhär begränsar att annanenen

Vienligt LSS.verksamhetenvår uppgift utredaintekommun. Det är att
i SoLbestämmelsernakompletteringdock vid eventuellatt avmananser

i LSS.motsvarande åtgärdbör överväga
rättsskydd.frågan den enskildesSlutligen till om

Sam-riktar sig till deSocialtjänstens verksamhet utsattamest grupperna.
och behov.intressentillgodose derassärskilt förhället har attett ansvar

offentliga verksam-det inom denbl.a sörjt förLagstiftaren har därför att
sekretesskydd, yttrande-tillgodoser behov insyn,finns reglerheten avsom

regi finns intebedrivs i privatverksamhetmeddelarfrihet Föroch etc. som
skyddsreglering.rättsligasamma

socialtjänstområdetinomprivat verksamhetSamtidigt kan konstateras att
känt iinteunder lång tid. Detomfattning funnitsi begränsad är närmarehar

Påproblem.tidigare har beretträttssäkerhetsfrågornaomfattningvilken
verksamhet påprivatökade inslagutveckling sketttid har mot avensenare

Ökningen entreprenadverksam-socialtjänstområdet. har kanske avsettmest
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förhållandena granskninghet. De motiverar rättssäker-närmarenya en av
hetsfrågorna.

Konstitutionsutskottet har begärt samlad uppföljning och bedömningen
de reformer och förändringar har genomförts inom den kommunalaav som

på tid. viktig fråga offentlighetsprincipensverksamheten En till-ärsenare
lämpning inom den kommunala verksamheten. Vad Konstitutionsutskottet

rskr. 1993/94379.anfört härom har riksdagen godkänt Vi har i avsnitt 10.4
gjort genomgång frågorna enskildes rätisskydd, bl.a. vaddenen av om avser
offentlighetsprincipen, rättssäker handläggning och tjänstefelsansvar. Vi ut-
går från i den kommande utredningen sig rättssäkerhets-att tarman an
frågorna i stort.





17 på god kvalitetKrav

Vårt förslag:
Socialtjänstens insatser skall god kvalitet. En bestämmelsevara av som

detta införs i den socialtjänstlagen.anger nya

I gällande lag saknas generella bestämmelser kvalitet i socialtjänstensnu om
verksamhet. föreslagna bestämmelsen såledesDen är ny.

Vårt syfte med den föreslagna bestämmelsen kvalitet stödär att ettom ge
utvecklingen fortlöpandetill och den förbättringen socialtjänstens kvali-av

systematiskutifrån kontroll kvaliteten i det löpande vardags-tet en av
arbetet.

Kunskapen vad med kvalitet inom socialtjänsten hittillsärom som avses
begränsad. Dock vi vissa faktorer betydelse för uppnå godärvet att attav
kvalitet. Bl.a. skall socialtjänstens insatser i enlighet med de mål ochges
övriga bestämmelser lagen på sådant densättsamt ett attsom anger en-
skildes stöd och hjälpbehov tillgodoses och syftet med insatsen ellerav

uppnås.verksamheten Detta förutsätter personal med lämplig utbildning
och erfarenhet och med sådant förhållningssätt till de hjälpbehövandeett att

trygghet i med socialtjänsten i vårddessa upplever och den Imötet som ges.
socialtjänstlagen föreslår viden också bestämmelse innebärnya en ny som

uppgiftersocialtjänstens skall fullgöras personal med lämpligatt ut-av
bildning och erfarenhet.

En förtroendefull samverkan mellan den enskilde och socialtjänstens per-
sonal liksom respekten för den enskildes personliga integritet ocksåär av

betydelse för Vidare det väsentligt socialtjänsten visarkvaliteten. ärstor att
lyhördhet för inlevelseförmåga i den enskildes förhållandenoch samt att

har insyn Samman-denne i och reellt inflytande de insatseröverett ges.som
har de olika aspekterna betydelse för kvaliteten inom social-taget stor

tjänsten.
betydelsefull också vården tillgängligEn kvalitetsfaktor lätt förär äratt

den behöver den. Med tillgänglighet såväl den geografiska när-som avses
tillgänglighet i fråga socialtjänstens öppethållandetider ochheten som om

telefontider väntetiden enskilde få sitt behovför den skallsamt att att av
hjälp och stöd och tillgodosett rimlig.prövat är

detta vill vi särskilt framhålla betydelsen socialtjänstensI sammanhang av
jourverksamhet. Människor mår illa eller fungerar dåligt i familjensom

inte sällan kroppsliga eller psykiska besvär de inte sjuka ikänner ärtrots att
sig sjukvården, vanligtvisvedertagen mening. De vänder därför ofta till som
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den lättillgängliga vårdformen. Socialtjänstens jourverksamhet skul-är mest
personligtpå adekvat kunna tillgodose dessa människors behovsättett av

stöd och hjälp på andra tider kontorstid.än
Vi vill särskilt framhålla bestämmelsenavsikten med den föreslagnaatt

bedrivs i dekvalitet kvalitet i den verksamhet ochär att garanteraom som
insatser inte insats skall beviljas. För be-att garantera attsom ges en-
hovsprövning insatser bl.a. bestämmelserna i 6 kap.och beslut gäller omom

till bistånd.rätten
1993/94:11Sedan riksdagen beslutat regeringens propositionanta om

utvidgad på barnomsorgsområdet införs den 1 januari 1995lagreglering
Enligt departementschefenbestämmelser kvalitet inom barnomsorgen.om

område uttryck förden utvidgade lagregleringen på barnomsorgensär ett
den grundläggande barnomsorgen har i dagens samhälle. Detbetydelse som

i vilka kvalitetskravdärför nödvändigt också lagen preciseraattanses som
sin uppgift i samhället,skall ställas för barnomsorgen skall kunna fyllaatt

både i förhållande till och till barnen.föräldrarna
i förskoleverksamhet och skol-I propositionen betonas personalenatt

barnsomsorg den viktigaste kvalitetsfaktorn för verksamheten. Detär anges
föruttryckligen i på personalens utbildning eller erfarenhetlagen krav att

god pedagogisk verksamhet.tillgodose barnens behov ochomsorg enav
och skolbarns-Vidare i lagen barngruppen i förskoleverksamhetattanges

skall lämpligt sammansatt.omsorg vara
Även 1993:387 funktionshindradei stöd och service till vissalagen om

LSS kvalitet. 6§ stycket förfinns bestämmelser I andra attangesom
förverksamhet enligt LSS skall finnas den personal behövs att ett gottsom

specialmotivering-stöd god service omvårdnad skall kunna Ioch ochen ges.
prop. innebärtill 6 § uttrycks bestämmelsen1992/93:159 171 attatten s.

varjekan krävas förpersonalen skall ha den utbildning och erfarenhet som
specifik uppgift.

också på kvalitet i verksamheten.hälso- och sjukvården gäller kravInom
1982:763 i 2 a§Genom tillägg i hälso- och sjukvårdslagen attett anges

på god vård.hälso- och sjukvården skall bedrivas så den uppfyller kravenatt
kvalitet tillgodoseinnebär skall särskilt god ochDetta denatt vara av

2 1. påpatientens i vården och behandlingen § Kravetbehov trygghet aav
pålätt tillgänglig och byggagod vård innebär också vården skallatt vara

integritet främja godarespekt för patientens självbestämmande och samt
2 2-4.personalen §kontakter mellan patienten och a

god kvalitet innebärVårt förslag socialtjänstens insatser skallatt vara av
olika delar ochsåledes överensstämmelse mellan socialtjänstensbättreen

oftasocialtjänsten sjukvårdens verksamheter,mellan och hälso- och ärsom
integrerade, inom den kommunala äldreomsorgen.nära t.ex.

individinriktad. vårtAll inom socialtjänsten inte specifikt Iverksamhet är
i § har särskilt betonatsförslag till målgruppsinriktade bestämmelser 1 kap. 3

skall såväl påsocialtjänstens för de angivna målgruppernainsatseratt ges
Även områdesin-individnivå. ochsamhälls- och gruppnivå det grupp-som

på god kvali-riktade sociala arbetet skall enligt vårt förslag uppfylla kravet
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sådant förhållningssättpersonal medförutsätter kompetentDetta ett atttet.
demedinflytande i verksamheternainsyn och garanteras samt attgruppers

efterlevs.övriga bestämmelser i lagenbestämmelserna ochallmänna
kvalitet skall gälla bådeframhålla kravet på godSlutligen vill vi särskilt att

regi och för den verksamhet,verksamhet bedrivs i kommunensför den som
privat regi.bedrivs isom





18 Planering, uppföljning och
utvärdering

18.1 Målinriktning och planmässighet i
socialtjänstens verksamhet

Vårt förslag:
I den socialtjänstlagen införs bestämmelse all verksamhetattnya en om
enligt denna lag skall bedrivas målinriktat och planmässigt.

Den nuvarande socialtjänstlagen 1980:620/S0L har karaktären målin-av
riktad ramlag. Valet sådan lagstiftningsmodell motiverades lagstift-av en av

bl.a. med mindre grad detaljreglering socialnämndernasattaren en av av
verksamhet och insatser skulle kommunerna betydande förett utrymmege

i samråd med enskilda välja och utforma de insatseratt bäst tillgodosågsom
de aktuella behoven.

Begränsade ekonomiska i kommunerna i kombination medresurser nya
principer för styrning och ledning verksamheterna bl.a. i form konkur-av av

och marknadsanpassning har medfört ökade krav på lokal uppföljningrens
och utvärdering den verksamheten. förutsätterDetta lokala politis-av egna
ka mål för den kommunala verksamheten. Inte minst gäller detta inom
socialtjänsten, där kommunen har lagreglerad skyldighet tillhandahål-atten

insatserla för enskilda behöver stöd hjälp.ochsom
Enbart konkretisering målen inom socialtjänsten dock enligt vårären av

mening otillräcklig för lokala styrningenden verksamheten. Det krävsav
också långsiktig strategisk planering verksamheten för nåatten uppsattaav
mål. Endast kombination uttalade mål och planmässighet kangenom en av
kvalitet, resultat och effektivitet utvärderas. Vi föreslår därför lagenatt
tillförs bestämmelse innebär socialtjänstens verksamhet generelltatten som

skall bedrivas målinriktat och planmässigt.sett Den föreslagna bestämmel-
kommer följande bestämmelser.ersättaattsen

I 20 och 21 §§ SOL finns bestämmelser kommunens skyldighet ia atta om
samverkan med landstingen andra samhällsorgan planera sina insatsersamt
för äldre respektive för funktionshindrade I lagen uttalas emeller-personer.
tid inte något krav på särskilt plandokument.ett

I 23 § andra stycket SoL finns bestämmelse innebär skyldigheten som en
för kommunerna och landstinget planatt upprätta övergemensamt en
behovet hem för vård eller boende. I planen skall redovisas hur för-av
delningen för hemmens inrättande och drift skall fördelas.ansvaretav
Planen skall redovisas för länsstyrelsen.
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medsamförståndiskyldighet för kommunendet attEnligt 11 § SoL är en
förbehöverenskildedenvård atthjälp ochdenenskilde planeraden som

missbruk.från sittkomma
skyldiga1995 upprättajanuariden 1fram till attKommunerna är en

träder iSoL,ibarnomsorgsregleringendenbarnomsorgsplan. Med somnya
barnomsorgsplan.bestämmelsenjanuari 1995, slopaskraft den 1 om

all verk-planeringlångsiktigmålinriktad ochmeningEnligt vår är aven
kvalitetsutvecklingförförutsättningsocialtjänsteninomsamhet menen

förockså grundenPlanmässighetresursutnyttjande. äreffektivtockså för ett
påindividnivåpå såvälutvärdering insatseruppföljning och grupp-somav

bestämmelsegenerellföreslår därförViområdesnivå.och sagts enovansom
plan-bedrivasskallsocialtjänstlagenenligt denverksamhetallatt nyaom
dettahurfårsjälva avgörakommunernainnebärBestämmelsenmässigt. att

redovisade planertillellerdokumentsärskildaske. Någraskall staten anser
krävas.vi inte bör

socialtjänsteninsatserindividuelladeockså förgällerBestämmelsen som
innebärgällande lagen,§ i deni 11Bestämmelsentillhandahåller. ensomnu

såledesomfattasenskilde,denvården förochhjälpenskyldighet planeraatt
målin-ochplanmässighetbestämmelsegenerelltillvårt förslagockså omav

vårddenplaneraskyldighetsocialtjänstensFråganriktning. att somom
kapitel 26.ibehandlashemmet närmarebereds enskilda utom

vibestämmelseutformadgenerellt atthuvudsakligt skäl förSom anseren
börfinns i kommunernabehovförutsättningar ocholikade av-varasom

verksamhets-planeringsinutformarsocialtjänsten oavsettgörande för hur
område.

särskildabestämmelserönskemålframförtshåll harFrån olika omom
i kommunen.ungdomsarbetetochför barn-planer

understrukit be-harBarnombudsmannenungdomsråd ochBåde Statens
ocksåharungdomsarbetet. Deochi barn-samverkanbredtydelsen av
dettasärskild plan förutarbetaskyldigbörkommunen attansett att envara

uppfattningÄven liknandeframförttidigareharSocialstyrelsenarbete. en
också enighet1990:3. råderDet attvälfärdsland, SoS-rapportVäxa i om

splittradföljdtillhar ökatområdepå dettasamlad politikbehovet avav en
åtstramningar i kommunerna.ekonomiskaochnämndorganisation

kravinförasocialtjänstlagenibakgrund ettdennaVi har övervägt attmot
vårfinns enligtungdomsplaner. Detochsektorsövergripande barn-på me-

för kommunernaskyldighetföreslå atttalar fördelning att enen som
och ungdoms-barn-på riskernamed tankebl.a.sådana planer attupprätta

sammankomsterkommitténsVidnedprioriteras.besparingstideriarbetet
dekommunerfrån fleraocksåframhöllsföreträdaresocialtjänstensmed

sektorsövergripan-följer upprättaeffekterpositiva att enprocessenavsom
föreningslivetförvaltningar och gemensamtkommunalaolikade plan. Att

i kommunenungdomsarbetetochbarn-policy förlångsiktigutformar en
bland barnförebyggande arbetetdetstöd förhållfrån flera ettvarauppgavs

planerredan i dagocksåhar ut-kommunerMångaoch ungdomar. som
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formats i bred samverkan mellan olika samhällsorgan och föreningar för
barn- och ungdomsarbetet.

Det finns således flera skäl talar för särskilda barn-och ungdoms-som
planer. Vi emellertid det bör till varje kommun utifrånattanser attvara upp
lokala förutsättningar och behov särskildavgöra plan behövs och hurom en

i så fall vill utforma planen planeringen skall komma tillsamtman om
uttryck i särskilt plandokument.ett

18.2 Socialtjänstens uppföljning och
utvärdering kvalitetssäkringsamt

Vårt förslag:
Socialtjänsten skall skyldig följa och utvärdera den verksam-attvara upp
het, bedrivs med stöd den lagen. I detta ingår bedrivasom attav nya
fortlöpande och systematiskt kvalitetssäkringsarbete. Bestämmelser om
detta införs i den lagen.nya

Samma krav skall också gälla för privat verksamhet yrkesmässigtsom
utför uppgifter enligt den lagen.nya

kapitelI 9 har redovisats gällande bestämmelser för tillsyn, uppföljning och
utvärdering. detta avsnittI har också redovisats olika utredningars, arbets-

och propositioners överväganden och förslag de åren igruppers senaste
frågor uppföljning och utvärdering. Syftet med denna kartläggning harom
bl.a. varit försöka klargöra innebörden i begreppenatt uppföljning och
utvärdering. Bl.a. bakgrund denna kunskapsöversikt harmot vi i kapitelav
36 gjort vår tolkning innebörden i begreppen tillsyn, uppföljning,av ut-
värdering och kvalitetssäkring inom socialtjänsten. Här återges kortfattat
vår tolkning.

Begreppet tillsyn föreslås för kontroll rättssäkerhetstatensreserveras av
och laglighet i individärenden och verksamheter. Frågor kostnader ochom
effektivitet bör normalt föremålinte för tillsyn.vara

Med tillsyn fortlöpande och regelbundet och beskrivaatt mätaavses
behov, verksamheter resursåtgångoch i behovstäckning/tillgäng-termer av
lighet, prestationsvolymer, produktivitet, kvalitetsindikatorer personel-samt

och ekonomiska nyckeltal. Uppföljning skall översiktlig bildge en av
verksamhetens utveckling och kunna tjäna signalsystem för attsom upp-
märksamma avvikelser tidigare verksamhet eller verksamhet hosgentemot
andra huvudmän.

Med utvärdering analysera och värdera kvalitet, effektivitet ochattavses
resultat verksamhet i relation till de för verksamheten fastställdaav en
målen. Detta kräver komplettering och fördjupning de rutinmässigt in-av
samlade uppgifterna specialinriktade undersökningar.genom

Med kvalitetssäkring den i vilken personalen i viss verk-avses process en
samhet fortlöpande och systematiskt beskriver, och värderar kvalite-mäter
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utifrån dettamåluppställdarelation tilliverksamheteni den samtten egna
in-Kvalitetssäkringsarbete ärkvaliteten.förbättrarvid behovarbete en

detvärderingkontroll ochkommandeunderifrånellerifrån egnaav
utomstående,utvärderingfrånskillnad görskvalitet tillarbetets som av

ellerkommuneninomellerförvaltningenantingen i den annanavegna
staten.

fram-socialtjänstensförbetydelseavgörandedetEnligt vår mening är av
socialtjänstensdärmed föroch avnämarekunskapsutveckling atttida upp-

resultat ochfrågamåluppfyllelse ipåutvärdering fokuserasföljning och om
ocksåuppnåsindivider kunnatenskilda ärvad förkvalitet. Frågan somom

legitimitet.socialtjänstensfråga omen
allkvalitetssäkring involveraockså tillsyftarVårt förslag att perso-genom

kvaliteten iförbättringsarbetekontinuerligtiinom socialtjänstennal ett av
utvärderinguppföljning,bådevår meningEnligtverksamheten. ärden egna
socialtjäns-kunskapsutvecklingen inomnödvändig förkvalitetssäkringoch

be-med lagensi enlighetservicefå vård ochenskilda skallför attten
i den lagenbestämmelsermeningenligt vårDärför behövsstämmelser. nya

verksamhetsocialtjänstensutvärderafölja ochbådeskyldighet att uppom
kvalitetssäkringsarbete.bedrivasamt att

ochhälso-inomKvalitetssäkring18.3

sjukvården

sjukvårdslagenochi hälso-bestämmelserfinnsi kapitel 17Som nämnts
Vadkvalitet.godskallvård1982:763/HSL, den somatt vara avgessom

enligt vårkankvalitetenutvecklasjukvården förochgjorts inom hälso- att
kvalitetssäk-framtidasocialtjänstensvägledning förtill vissmening vara

ringsarbete.
1985:796 med vissaförordningenstycketstöd 3 § förstahar medHSL av

komplette-föreskriftermeddelaSocialstyrelsenbemyndiganden för att m.m.
ochlegitimerad hälso-åläggs allEnligt dessaföreskrifter.bindandemedrats

systematiskt ochfortlöpande,bedrivaskyldighetsjukvårdspersonal atten
kvalitetssäkringföreskrifternakvalitetssäkringsarbete. Idokumenterat om

tillämpningenvidaktuellabestämmelserochde författningar ärsomanges
föreskrifterna.av

medmetodik,densjukvårdenochkvalitetssäkring inom hälso-Med avses
utifrån denkvalitet skervårdensutvecklingfortlöpandevilken egnaaven
deframgårföreskrifterSocialstyrelsens momentkvalitetsanalysen. Av som

förgrundmålbeskrivningkvalitetssäkringsarbetet. Bl.a.ingår i somanges
arbete.ingår i dettaverksamhetenvärderingochuppföljningden somav
tillvaraochmålavvikelsernegativaminskaföringår åtgärder taVidare att

kvalitetssäkringsarbetetiSlutligenpositiva erfarenheter. momentanges som
i arbete.dettautvärderafölja ochatt processenupp
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I kvalitetssäkringsarbetet utnyttjas i första hand den basdokumentation
finns i patientjournalen, förs på sådant uppföljningsom ett sätt attsom

möjliggörs.
I ledningsansvaret för hälso- och sjukvården ingår övergripandeett ansvar

för kvalitetssäkringen, omfattar verksamhet vilken såvälutövassom av
legitimerad icke legitimerad personal. Detta innebär tillsom att attansvar se
personalen informeras och instrueras metoder, rutinersystem, Iom m.m.
ledningsansvaret ingår följaäven hur personalen utför sinaatt delarupp av
kvalitetssäkringsarbetet. Viktigt också utfalletär kvalitetssäkrings-att av
arbetet kontinuerligt återförs till dem deltar i vård- och behandlings-som
arbetet.

I föreskrifterna för kvalitetssäkringsarbetet förutsättningen förattanges
framgångsrikt kvalitetsarbeteett de för hälso-är och sjukvårdenatt an-

svariga medvetna viktenär denna aktivitet och betydelsenom av attav
stimulera medarbetarna till kvalitetstänkande i det dagliga arbetet.

Den hälso- Ädel-reformenoch sjukvård kommunernasom genom an-
för, omfattas också dessa föreskrifter kvalitetssäkring.svarar av om

18.4 Kvalitetssäkring inom socialtjänsten
Uppföljning och utvärdering syftar primärt till information huruvi-att ge om
da enskilda får den hjälp vårdoch de lagstiftning tillförsäkratssom genom av
samhället. Uppföljning och utvärdering den verksamheten syftarav egna
också till lokala politiker kunskapatt hur lagen tillämpas vilkage samtom
resultat uppnås med de används inom socialtjänstens olikasom resurser som
verksamheter.

Det syftet med kvalitetssäkringsarbetetyttersta inom socialtjänsten är att
fortgående systematisera kunskap och erfarenhetergenom en process som

grund för kontinuerligt förbättra kvalitetenatt i arbetet.
Att finna metoder och former för kvalitetssäkringsarbetet inom social-

tjänstens olika verksamheter föremål förär uppmärksamhet både på lokal
och central nivå. I dag saknas i utsträckning både mått ochstor metoder för
den lokala nivåns uppföljning och kontroll den verksamheten. Attav egna
utveckla sådana metoder långsiktigtär arbete.ett

Forskarnas insatser kommer behövas i detta arbete. Varkenatt veten-
skapssamhället eller Ävenpraktikerna kan dock ensammaklara uppgiften.

den lokala nivån har huvudansvar för utvecklingsarbetetett kommerom
samverkan mellan forskare och praktiker krävas. Praktiska försök ochatt
lokalt utvecklingsarbete kommer därför viktigutgöra grund föratt atten
utveckla kunskap kring mått och metoder. Därtill kommer krävasatt att
frågor utvärdering får plats både i grundutbildning, fortbildning ochom en
vidareutbildning. Internationell erfarenhet och kunskap måste också tas
tillvara.

Arbetet med utveckla mått och metoder föratt den lokala uppföljningen
och utvärderingen har redan inletts bl.a. på Socialstyrelsen. Samarbete har
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och För-kommunförbundetSvenskaSocialstyrelsen,mellaninlettsockså
initiativgruppnationellförSocialchefer inomSverigeseningen omramen en

ochpraktikernakvalitetssäkring hoskunskapenochförintressethur om
Svenska kom-förbättras.ochstimulerasskallverksamheteransvariga för

kvali-utbildningsprojekt kringtillinitiativockså tagitharmunförbundet ett
individ- ochochäldreomsorgeninom barnomsorgen,tetssäkringsarbetet

familjeomsorgen.
bestämmelsernaföreslagnainnebär dei kommunernasocialtjänstenFör

ipersonal kommer ut-ochpolitikerkvalitetssäkring att engagerasattom
kvalitetsmål påoperativaformuleragällerdetbl.a.vecklingsarbetet när att

och kon-förkriterier mätarelevantafinna attverksamhetsnivå och att
kontrollerabådehärhandlarDetmåluppfyllelse. attochkvalitettrollera om

denochsocialtjänstensbetydelse för avnämaredirektkvalitet harden som
le-personalutveckling ochorganisation,kvaliteten, bl.a.inre styrsystem,
förbetydelseindirekt ävenharkvalitetsfaktorernadarskap. De ensenare

insatser.socialtjänstensefterfrågarenskilda, som
kvalitetssäkrings-och förutvärderinguppföljning ocheffektivFör en

Dokumentationenbetydelse.dokumentationfråganarbetet storär avom
social-ADB-användning inomtillmöjligheternasamband medhar näraett

tjänsten.
erfarenhetoch ägnaoftasaknar attsocialtjänsteninomPraktikerna vana

få struktursyfteiarbetetdetdokumentation attsystematiskåtsig egnaav
iakttagelser ochinneburitbl.a.hari arbetet. Detta attgeneraliserbarhetoch

enkelt kunnatintevardagsarbetet ta stegetfrånerfarenhetpraktisk vunnen
detsvårigheter förinneburitsinivilketetablerad kunskap,till turöver

också begränsathargrunder. Dettasakligapåutvecklaspraktiska arbetet att
källmaterial från denanvändbarttillfå tillgångmöjligheterforskarnas att

socialadetforskningenbidragit tilli sinnivån, vilketlokala atttur om
utvecklad.effektivitetkvalitet och ärresultat, svagtarbetets

fort-förutsätterkvalitetssäkringsarbetetframhållavillKommittén att en
arbetspro-tjänster,utfördadokumentation bådesystematisklöpande och av

arbetedettaförutgångspunktviktigresultat. Enuppnåddaochcessen av
fortsattakommitténsärendet. Ienskildai detdokumentationenutgörs av

behandlas.frågordessa närmarearbete kommer att

entreprenadverksamheterKvalitetssäkring i18.4.1

sammanhangi dettaverksamhetmedviframhållaslutligenVi vill att egen
lagförslagi vårt10 §1 kap.med stödverksamhetdenockså avsomavser

entreprenadavtal.stödmedutförastill ettöverlämnas entreprenör att aven
harentreprenadverksamhetförharkommunenvilketFrågan ansvarom

propositio-demokrati. I1993/94:188 lokalpropositionenibehandlats om
sådanomfattaockså skalluttryckligennämndernasföreslås att ansvarnen

föreslås itill Dettaöverlämnasverksamhetkommunal ansvarannan.som
§6 kap. 7tillförsstycketredjeförtydligaspropositionen nyttatt ettgenom

nämndernastadgasparagraf1991:900/KL. nämndaI attkommunallagen
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och inom sitt område skall till verksamheten bedrivs i enlighetattvar en se
med de mål och riktlinjer fullmäktige har bestämt de föreskriftersamtsom

gäller för verksamheten. Nämnderna skall också till verksam-som attse
heten bedrivs på i övrigt tillfredsställande I propositionenett lokalsätt. om
demokrati föreslås tillägg till 6 kap. §7 KL innebärett kommunensattsom
nämnder har vården angelägenhetnär med stöd 3samma ansvar av en av
kap. 16 § KL har överlämnats till någon annan.

Av propositionen lokal demokrati framgår också förutsättningattom en
för nämnd skall kunna fullgöra sitt föratt verksamhet över-en ansvar som
låtits till med stöd 3 kapentreprenör 16§ KL nämnden harär atten av
möjlighet kontrollera och följa verksamheten.att Därför föreslås iupp
propositionen bestämmelse i kommunallagens tredje kapitel, 19en ny

innebär skyldighet för fullmäktige till kommunen tillför-attsom atten se
säkras sådan möjlighet innan kommunal angelägenhet överlämnas tillen en

Bestämmelsen har följande lydelseannan.

Innan kommun eller landsting lämnar vården kommunalett överen av en an-
gelägenhet till någon i 17§ skallän fullmäktige tillannan som attavses se
kommunen respektive landstinget tillförsäkras möjlighet kontrollera ochatten
följa verksamheten.upp

Riksdagen har i juni 1994 beslutat i enlighet med förslagen till be-nya
stämmelser i 3 kap. l9§ 6 kap. 7§ bet.KL 1993/94:KU40, rskr.samt
1993/94:379.

Vårt förslag socialtjänsten skall följa utvärderaatt och kvalitetssäkraupp,
sin verksamhet gäller verksamheten bedrivs i kommunaloavsett regiom
eller entreprenadverksamhet.som
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19 Samverkan, information, tidiga
insatser m.m.

19.1 Samverkan

Vårt förslag:
Socialtjänsten skall samverka med andra samhällsorgan, organisationer
och enskilda för fullgöra de uppgifter åvilar socialtjänsten. Nuva-att som
rande bestämmelser samverkan samordnas till enda generelltom en
utformad bestämmelse i den lagstiftningen.nya

19.1.1 Gällande bestämmelser

Socialtjänstens skyldighet samverka med andra kommer till iuttryckatt
flera bestämmelser i nuvarande lag.

En bestämmelserna gäller isamverkan enskilda ärenden. gällerDet 9 §av
socialtjänstlagen 1980:620/SoL där det föreskrivs socialnämndens in-att

för den enskilde skall utformas och genomföras tillsammanssatser med
honom. skallHär nämnden vid behov samverka med andra samhälls-

och med organisationer och andra föreningar.organ
5 §En bestämmelse gäller bl.a. socialtjänstens medverkan iannan sam-

hällsplaneringen. Här nämndens uppgift i samarbete med andraattanges
samhällsorgan, organisationer och enskilda främja goda miljöer i kommu-
nen.

När det lämpligt skall nämnden ocksåär samverka med andra samhälls-
organisationer och föreningar i den uppsökande verksamheten,organ, som

syftar till upplysa socialtjänsten och erbjuda och enskildaatt om grupper
§.sin hjälp 8

I lagen finns slutligen två parallella, relativt bestämmelser kom-nya om
skyldighet samverka med landstinget andra samhällsorganatt samtmunens

och organisationer. Det gäller kommunens skyldighet planera sinaatt
insatser för äldre och för människor funktionshinder 20med § och §.21a a

Lagen alltså redan idag skyldighet för socialtjänsten attgenomsyras av en
samverka med andra både på samhälls-, och individnivå.grupp-

I detta avsnitt behandlas först samverkan inom den offentliga sektorns
verksamhet. Därefter behandlas socialtjänstens samverkan med frivilliga
organisationer.
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offentliga sektorndeninomsamverkanModeller för19.1.2

sektornoffentliga ärdeninom attförnyelsearbetetmål förviktigtEtt
be-möjligheternapåhämmande attverkarsektorsgränseröverbrygga som

fungerandevälbl.a.krävervälfärdspolitik. Detframgångsrikdriva enen
Även idetregi.offentligbedrivs iverksamhetermellansamverkan omsom

dettainomsamverkanmodeller förmånga brautvecklatsfrågorvissa har
männi-tillserviceochvårdgällerockså brister. Detdetområde finns t.ex.
männi-äldrerehabiliteringenstörningar,ochpsykiska problemmedskor av

funk-förmöjligheternamissbruksproblemmedmänniskor samtskor och
uppgift kräversysselsättning. Enfå arbete ochtionshindrade somatt annan

och före-inriktadeallmäntdetmyndigheterolikamellan ärsamordning
detvisatharErfarenhetenungdomar. attochbland barnarbetetbyggande

område.dettatillfredsställande inominte heller fungerar
medbådebedömningvårenligtsammanhängerfinnsproblemDe som

otillräckligtocholikakunskaper, synsättbristandeoklara ansvarsgränser,
socialtjänstensförsammankomsterkommitténsVidsamverkan.med tid för

förfinnstjänstemänmånga attdet hosocksåframkomföreträdare att en oro
minskarbeställar-utförarmodeller utrymmetochekonomiska styrsystemnya

kostnads-ökatManyrkesgrupper. ettolika attsamverkan mellanför menar
mind-sektorn lämnaroffentligadenresultattänkande inomochmedvetande
ocksåDetomedelbart.sig ärbetalarinteuppgifterförutrymme somre

hinderåberopasbestämmelser1980:100 ettsekretesslagensvanligt somatt
fram.längretill dettaåterkommerViärenden.i enskildasamverkanför

utsträckning varitiutvecklingsarbete harochårs reform- storSenare
verksamhetermellansamverkanbättrepå åstadkommainriktat somatt

skerutvecklingenfunnitVilandsting. haroch attbedrivs kommunerstat,av
huvudlinjer.olikaefter tre

mycketsåtilldelashuvudmanochinnebärlinjeEn ansvaratt sammaen
inneburit ökatÄdel-reformen harLSS-reformen ettoch t.ex.möjligt.som

riks-förstärksytterligareför kommunerna genomett somansvaransvar -
villkorstördaspsykisktpropositionregeringensbeslutdagens att anta om

1993/942396. Ettrskr.1993/94:SoU28, annatprop. 1993/94218, bet. ex-
pågår medförsöksverksamhetdenutvecklingslinjeempel på denna är som

Helsingborg,Kävlinge,kommunerlandetsprimärvård i sjukommunal av -
Sigtuna.Håbo ochKatrineholm,Ale.Aneby,

någonsamverkanlokalmässiglångtgående utanlinje innebärEn annan
detta kanpå nämnasexempelSomhuvudmannaskapet.förändring ge-av

försäkringskassan,medarbetslösaförmottagningar personermensamma
isocialtjänstenAMI ochAF ocharbetsmarknadsmyndigheterna samma

Hagalund i SolnaFamiljecenterexempel7.kapitel Ett ärselokaler annat
förskolabarnhälsovård, öppenmödra- ochförlokalermed engemensamma

4.kapitelsefamiljeomsorgindivid- ochsocialtjänstensoch
försöksperiod medfemåriginledaockså beslutatharRiksdagen att en

verk-Sådanservice.offentligförmedlingsamladförmedborgarkontor av
särskild lag kanstödMedi landet.på tiotali dagbedrivssamhet orterett av
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kommunerna fr.o.m. den 1 juli 1994 träffa avtal med statlig myndighet,en en
allmän försäkringskassa eller landsting åt dessa utföra förvalt-ett attom
ningsuppgifter inte innebär myndighetsutövning. Av 1993/94:287som prop.

låg till grund för riksdagens beslut framgår frågan myndighetsut-attsom om
övning vid medborgarkontor utreds vidare.

En tredje linje innebär finansiell samordning mellan olika myndigheter.
Som exempel på detta kan de s.k. Finsamförsöken gällernämnas som
finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso- och sjukvård. Tids-
begränsade försök pågår för närvarande på fem olika håll i landet. Försöken
innebär sjukvårdshuvudmannen för hälso- och sjukvårdatt utöver ansvaret-

har begränsat för utgifter för sjukpenning och rehabiliterings-ett ansvar-
1962:381ersättning enligt lagen allmän försäkring, för sjukpenningom

enligt 1976:380lagen arbetsskadeförsäkring kommitsamt, parternaom om
det, medel för försäkringskassans köp yrkesinriktadeöverens rehabi-om av

literingstjänster.
Riksdagen har nyligen beslutat lokal försöksverksamhet med finansiellatt

samordning får omfatta prop. 1993/94:205, bet. 1993/94:SfU 19,tre parter
rskr. 1993/941369. Försöksverksamheten, begränsad till högst femärsom
försök, får inledas den 1 juli 1994 pågåoch längst till den 31 december 1997.
Riksdagens beslut innebär allmän försäkringskassa, landsting ochatt etten

kommun kan komma föra ekonomiskaöverens atten om samman resurser
för berörda sektorers verksamhet till s.k. finansiell Denen gemensam ram.

för försöksverksamheten också för kostnaderna försom ansvarar ansvarar
de delar berörda sektorer skall ingå i försöksverksamheten. Parternaav som
får själva komma vilka områden inom angivenöverens om som en ram- -
skall ingå i försöksverksamheten.

19.1 Socialtjänstsekretessen

1980:100Sekretesslagen uppfattas i allmänhet svårtolkad i arbetetsom
med enskilda ärenden. Det kan därför finnas skäl reda vad gälleratt ut som
för sekretess inom socialtjänsten.

De särskilda reglerna för sekretess inom socialtjänsten finns i 7 kap. 4§
sekretesslagen. Enligt denna bestämmelse gäller sekretess inom socialtjäns-

för uppgift enskilds personliga förhållanden inteom det står klartten om
uppgiften kan röjas den enskilde eller någon honom närståendeatt utan att

lider s.k. skaderekvisit.men Begreppet har vidomvänt men be-en
tydelse i detta sammanhang. Utgångspunkten för bedömningen denär en-
skildes upplevelse. i principDet räcker med någon tycker det äratt attegen
obehagligt uppgift honom eller henne lämnas Det innebäratt ut. atten om

får försöka sig in i den enskildes situation och fråga sigsätta hur hanman
skulle uppgiften lämnades ut.reagera om

Sekretess gäller både i förhållande till allmänheten och mellan olika
myndigheter. Sekretess ocksåkan gälla inom och myndigheten samma om
den uppdelad i olika verksamhetsgrenar betraktaär själv-är attsom som
ständiga varandra.gentemot
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social-dockmedgeri sekretesslagenVissa undantagsbestämmelser att
sekretess. Etthinderuppgifteri vissa fall kan lämnatjänsten utanut av
Enligt dennasekretesslagen.i kap. 5 §bestämmelsen 1sådant undantag är

detuppgift lämnashinderingetbestämmelse sekretess utattutgör mot om
fullgöra sinskall kunnamyndighetenutlämnandenödvändigt för denär att

socialtjänsten lämnakanbestämmelseverksamhet. Med stöd denna utav
Social-vårdgivare.privatamyndigheter och tilluppgifter både till andra

uppgifter tillsekretesskyddadelämnatjänsten kan att uttvungent.ex. vara
verksam-ungdomspsykiatriskaden barn- ochbarnhälsovården, skolan eller

enskiltvårdgälleri utredningför få medverkanheten deras ettatt avsomen
till denuppgifterlämnaSocialtjänsten också behövakanbarn. ut som

privataoffentliga ellerför denenskilda barnetvården detanförtros attom
tillfredsställandepåsitt uppdrag sätt.vårdgivaren fullgöraskall kunna ett

ilämnasuppgifter börvilkanaturligtvis svårt bedömaDet utär att som
brytaåberopas föreffektivitetsskäl får inteenskilda ärendet. Enbartdet att
visstförutsättning förnödvändigdet skallsekretessen ettattutan vara en

åberopas förinte hellerBestämmelsen kanfullgöras.åliggande skall kunna
förarbetenaverksamhet.sin Avmyndighet fullgörahjälpa attatt en annan

restriktivt.skall tillämpasbestämmelsensekretesslagen framgårtill att
Enligt dennasekretesslagen.§viktigt undantag 14 kap. 1Ett ärannat

myndighet,tilluppgift lämnasintebestämmelse hindrar sekretess att annan
finns66§ SOLförordning. Iföljer lag elleruppgiftsskyldighet enavom

bestämmelsestöd dennabestämmelse. Medsekretessbrytandesådan av
huruvidauppgiftsekretess bl.a. lämnasocialtjänsten hinderskall utan omav
domstol,uppgiften begärsboendevistas för vård ellernågon i hemett avom

skattemyndighet.ellerkronofogde-åklagare, polismyndighet,
bestämmelser.sekretessbrytande Därytterligare några14 kap. § finnsI 2

sjukvårdenhälso- ochochinom socialtjänstenföreskrivs bl.a. sekretessenatt
vid misstankaråklagaretill polis ellerhindrar uppgift lämnasinte att om

medbrottmisstankarminderåriga ellerallvarligavissa brott ettmot om
minimistraff på två års fängelse.

inte hellerhindrarsjukvårdssekretessenSocialtjänst- hälso- ochoch att
miss-allvarliganågon medår elleruppgift inte fylltnågon artonom som

sjukvårdsmyndighetersocialtjänsten ochmellanbruksproblem lämnas om
behandling ellervård,få nödvändigenskilde skallbehövs för dendet att

kvinna ellergraviduppgifterlämnastöd. Samma rätt attannat om en
barntill skydd förbehövsnärstående gäller det väntattill henne ettom

under graviditeten.
åläggerSoLi § andra stycketockså regel 71betydelse denAv ärstor som

andraungdomberör barn ochmyndigheter verksamhetalla samt myn-vars
social-tillsocialtjänstenochsjukvårdendigheter inom hälso- och genastatt

kannågotfår kännedomi sin verksamhetnämnden anmäla de somomom
underårigs skydd. Dennaingripa tillsocialnämnden behöverinnebära att en

myndighetersådanaanställda hosskyldighet också demgäller samtärsom
Socialtjänstlagensbedriven verksamhet.enskiltvissa yrkesutövare inom
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bestämmelser anmälnings- uppgiftsskyldighetoch behandlas inärmareom
kapitel 30.

Som tidigare åberopas ofta sekretesslagen hindernämnts förettsom
samverkan i enskilda ärenden. Med anledning detta vill följandegöraav
kommentarer.

Socialtjänstens verksamhet skall bygga på förrespekt människornas själv-
bestämmanderätt och integritet. Det kräver bl.a. det finns Sekretessregleratt

skyddar den vänder sig till socialtjänsten från obehörig insyn i hanssom som
privatliv. Sådana Sekretessregler samtidigt grundläggande för socialtjäns-är

möjligheter få till stånd förtroendefullttens samarbete medatt denett
enskilde.

Ett förtroendefullt samarbete förutsätter bl.a. redovisaröppetatt man
vilka åtgärder önskar vidta i det enskilda ärendet. Vi denattman anser som
berörs åtgärder inom socialtjänsten alltid bör informeras innan social-av
tjänsten kontakt med andra myndigheter. Denna principtar bör gälla även

sekretesslagen inte lägger hinder i för uppgiftervägen denattom om
enskilde lämnas Om ärendets handläggning kräver informationut. och
samråd med andra myndigheter bör huvudregeln alltid skallattvara man
eftersträva få den enskildes samtycke till de kontakter bedömsatt att ta som
nödvändiga. Med denna utgångspunkt behöver sekretesslagen enligt vår
mening inte något hinder i arbetet med enskilda ärenden.vara

Till sist vivill också kommentera den osäkerhet finns frågaisom om
möjligheterna samarbeta inom olika delar socialtjänstens verksamhet.att av
Svaret på denna fråga beror på i vilken utsträckning socialtjänsten är upp-
delad på olika myndigheter och på självständiga verksamhetsgrenar inom en
och myndighet.samma

Det finns olika meningar vad gäller i detta Fråganavseende. harom som
behandlats i regeringens proposition 1990/91:111senast sekretess inomom

och mellan myndigheter på vårdområdet Vad där lands-sägsm.m. som om
tingskommuner gäller enligt föredragande statsrådet i princip primär-även
kommunal verksamhet.

De slutsatser dras i fråga myndighetsbegreppet följande 21.ärsom om
När det gäller frågan vilka organisatoriska enheter inom hälso- och sjukvårdenom

myndigheter torde det till börjanutgör klart de centrala nämnder-som atten vara
myndigheter. Fråganutgör de lokala nämnderna skall ingå i denna egna om anses

centrala myndigheten eller myndigheter får bedömas från tillutgöra fall fallegna
bakgrund bl.a. vilken grad självständighet denmot lokala nämnden har iav av

förhållande till den centrala. Bedömningen torde ofta vid handen deävenattge
lokala nämnderna myndigheter.är egna

På motsvarande får enligt propositionen frånsätt fall till fall bedömaman
någon del tillden varje nämnd hörande förvaltningsorganisationenom av

intar så självständig ställning i förhållande till nämnden den fåren att anses
myndighet.utgöra Enligt propositionen verksamhetensär ocharten egen

ställning i organisationen central betydelse för denna bedömning. Härav
hänvisas bl.a. till vissa uttalanden i propositionen 1981/82:186 och 4738s.

ändring i sekretesslagen Där uttalas bl.a. Skolhälsovården ochattom m.m.
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iverksamhetsgrenartill olikafå hänförasövrigt tordeverksamhet iskolans
intestatsrådetföredragandetorde det enligtövrigtmening. Isekretesslagens

skolmyndighet.inomverksamhetsgrenarfinnas flera en
för-sällan inomendastanfördes detsocialtjänstenfrågaI att meraom

förvaltningeller inom ärsocialnämndundervaltningen gemen-somenen
på olikauppdelningorganisatoriskförekommanämnder lärför flera ensam

från dettaundantagSomverksamhet.skilda slagmedverksamhetsgrenar av
förbedrivs inomsjukvårdsverksamhetochdå hälso-nämndes de fall ramen

social-haralkoholklinikerdenämndesexempelsocialtjänsten. Som som
huvudman.nämnden som

Ädel-propositioneni s.k.uttalanden denvissaockså tillVidare hänvisas
landstingetsvissa delar85. kommunernaprop. 1990/91:14 Att övertar avs.
ansågs intehandikappadeochför äldresjukvårdsansvarhälso- och personer

blirsocialtjänstensjukvården ochoch attkommunala hälso-till denleda att
Bedömningentill varandra.förhållandesjälvständiga ibetrakta grun-som

Riksdagenolika slag.verksamheterfrågaintedades på det äratt avom
erinran.uttalandelämnade detta utan

socialtjänstlagenireglerasverksamhetertordevår bedömningEnligt som
inteallmänhetii kommunennämndunder ochoch ligger sammaensom

sekretesslagensiverksamhetsgrenarsjälvständigabetraktaskunna me-som
mellansekretessnågondärmed intedetråderkan bedömaning. Såvitt

ochtillhörsocialsekreterareochbarnomsorgspersonal sammaent.ex. som
råder däremoträttsläget. DettolkatSocialstyrelsenocksånämnd. Så har

kommuni ochsocialtjänstverksamhetermellansekretess sammasom en
verksam-rollingenspelar detnämnder. Härpolitiskaskildaligger under om

socialsekreteraremellanalltså sekretessråderslag. Detheterna är sammaav
kommun.i ochnämnderpolitiskaolikaarbetar under sammaensom

organisationerfrivilligamedsamverkanSocialtjänstens19.1.4

finnsfolkrörelsetraditioner. Detoch starkaföreningslivriktSverige har ett
tillhördessafjärdedelarUngefärföreningar.200000idag tre enrunt av

riksorganisation.
folk-362 framhölls1979/80:1prop.socialtjänstlagentillförarbetenaI s.
sinainomverkafrihetorganisationernasfrivilligaoch de attrörelsernas

betonadesDetharde själva attmålsättningardeområden efter satt upp.
på organi-effektstyrandefår medföraintesamhällsorganstöd från olika en

in-organisationernaspåfår inkräktaintesamverkansationerna och att
tillsamverkanspartnersviktigaSomvitalitet.initiativförmåga ochtegritet,

organisa-fackligaungdomsorganisationerna, debl.a.socialtjänsten nämndes
pensionärsorganisationernahandikapp- ochstudieförbunden, samttionerna,

socialtjänstenbetydelsenunderströksVidareklientorganisationerna. attav
organisationer.invandrarnasmedsamverkar egna

Även samverkantid frågorpå sinbehandladeSocialberedningen om
Återigen1986:19.SOU poängtera-socialtjänstenföreningslivet ochmellan
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des socialtjänstens utomståendestöd till organisationer inte får medverkaatt
till de frivilliga organisationerna.att styra

De organisationer i socialtjänstlagens förarbeten också idagnämns ärsom
betydelsefulla mångaför människor. skaparDe aktiv och meningsfullen
fritid för sina medlemmar och spelar viktigofta roll i opinionsbildningenen
och utförare sociala tjänster.som av

Föreningslivet förnyas emellertid ständigt. Samtidigt gamla och välsom
etablerade organisationer kan ha svårt locka till sig medlemmaratt nya

föreningar och nätverk fram. Den förnyelseväxer har skett efternya som
socialtjänstreformen har i utsträckning gällt ungdomsarbetet med be-stor

Äventydande inslag kamratstödsverksamhet föräldraengagemang.ochav
jourverksamheter och andra former självhjälpsarbete har ökat i betydelseav
under år.senare

19.1.5 Våra slutsatser och förslag

Socialtjänstens insatser naturligtvis inte tillräckliga för lösa alla socialaär att
problem. Det finns många problem kräver helt andra lösningar änsom
insatser från socialtjänstens sida och där ligger hos andra myndig-ansvaret
heter. Riksdagen har under år undanröjt flera hinder för långtgåendesenare

Ävensamverkan mellan olika myndigheter. det sig försöksverk-rörom om
samheter i liten skala bedömer vi de kan tillföra socialtjänsten kun-att ny
skap möjligheterna bryta sektorsgränser hindrar effektivtatt ettom upp som
utnyttjande tillgängliga Vi mycket positivt på denna ut-av resurser. ser
veckling och betraktar den något trendbrott för socialtjänstensettsom av
möjligheter samverka med sina vårdgrannar.att

Socialtjänsten kan enligt vår bedömning inte heller klara sina uppgifter på
samhälls-, och individnivå bred samverkan med frivilliga organi-utangrupp-
sationer och enskilda. Vi socialtjänstens viktigaste uppgifterattmenar en av

medverka till mobilisera de samladeär i samhället ochatt att attresurserna
stödja kannätverk fungera problemlösande. Här spelar frivilligt socialtsom
arbete viktig roll. Vi återkommer till detta i kapitel.nästaen

Det enligt vår uppfattning både olämpligt och omöjligt i lagenattvore
införa detaljerade regler för socialtjänstens skyldighet samverka medatt
andra. Vårt förslag innebär gällande bestämmelser samordnas tillatt nu en
enda, generellt utformad bestämmelse socialtjänstens skyldighet attom
samverka med andra. Det föreskrivs inte hur socialtjänsten skallatt- men —
samverka med andra samhällsorgan, organisationer och enskilda.

Den bestämmelsen samverkan knyts inte till vissa bestämdanya om
situationer. föreskrivsDet inte längre socialtjänsten skall samverkat.ex. att
vid planering insatser för äldre och funktionshindrade Skyldig-av personer.
heten samverka med andra gäller generellt både på övergripandeatt en mer
nivå och i enskilda ärenden. Det kan gälla lokal samverkan mellan myndig-
heter frivilligaoch organisationer för ökad gemenskap och solidaritet i ett
bostadsområde. kan ocksåDet gälla arbetsgrupper, referensgrupper eller
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föreningslivet ochfrånsamråd medråd för representanterpermanenta -
enskilda ärenden.isamverkannätverk förslutligen professionella-

påeller kravreservationernågrainte hellerinnehållerBestämmelsen
självändamål. Un-naturligtvis ingetSamverkanformaliserad samverkan. är

föreliggerdär detsituationertillsamverkan begränsasderförstått ligger att
behovetensidigtemellertid inte avgöra utanSocialtjänsten kanbehov.ett

håll.fråninitierassamverkanförmåste annatävenöppen somvara

Tidiga insatser19.2

Vårt förslag:
tidigabehovetsärskilt beaktaverksamheti sinSocialtjänsten skall av

omfattandemotverka behovochi förebyggainsatser syfte att merav
insatser.

hittillsharinsatseroch tidigaverksamhetförebyggandeBetydelsen av
ochför barninsatsersocialtjänstensanslutning tilldiskuterats ifrämst ung-

institutionsvårdomhändertagande ochbehovdom. förebyggaAtt genomav
utvecklaskommitalltmerinsatser, hareller tidigagenerellt förebyggande att

1980-talet.undersociala arbetetmetod för detsom en
ochsekundärtmed primärt,definierats vadharI kapitel 3 som avsesovan

tidiga insatsernakan devår meningEnligtförebyggande insatser.tertiärt
riktarsådana insatserdvs.sekundärpreventionen,hänföras tillnärmast som

i syfterisksituationerelleri riskmiljöer atttill ungdomar ochsig barn, vuxna
rådgivningsverk-utveckling. Hit hörförhindra begränsaeller ogynnsamen

alkohol-ungdomsmottagningar,olikasig tillsamhet riktar t.ex.grupper,som
tillstödockså personligtbudgetrådgivning. Hit hörrådgivning och som ges

gruppverk-kontaktfamilj ellerellerkontaktpersonenskilda i form somav
vårdardemissbrukare ellertillanhörigasamhet för enattt.ex. somge

insatsertidigaexempel påAndra ärpsykologiskt stöd.närstående upp-
kamratstödjande in-tonåringar,blandfältarbetesökande verksamhet samt

barnhälso-mödra- ochmedsamarbetesocialtjänstensi skolansatser samt
vården.

inomverksamhetsådanhänförasocksåkanTill de tidiga insatserna som
sin för-stöd iföräldrartillförskola syftarför utsattaöppen att geramen

Även medungdomarförgruppverksamhetstruktureradäldraroll. utsatta
fritidsaktiviteteroch ärverksamhetpedagogisksocial träning,inslag bådeav

omfattandebehovförebyggaförexempel på tidiga insatser att merav
hemmet.detvård utanföri forminsatser bl.a. egnaav

tidigtochupptäckatidigtbetydelsenmissbrukarvården harInom attav
behovomfattandemotverkaochförebyggaerbjuda insatser för ettatt mer

ikommissionen konstaterarAlkoholpolitiskavarit väl känt.vård längeav
forsknings-alkoholmissbrukare1994:27SOU Vårdsitt betänkande attav
begränsadiendastmissbrukarvårdeninstitutionellavisar denresultat att
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omfattning leder till missbrukarna varaktigt kommer från sina alkohol-att
problem.

sitt SOUI betänkande 1994:26 Att förebygga alkoholproblem fram-
håller kommissionen betydligt bör användas för tidigtatt attmer resurser
upptäcka riskabla alkoholvanor och tidigt försöka förhindra dessaatt att
utvecklas till missbruk. Alkoholrådgivningarna fyller i dettaett samman-
hang viktig funktion, bl.a. beroende på människor kanävenatt anonymten

sigvända dit för få råd och stöd. Men också stödsamtal inom hälso- ochatt
sjukvården och kamratstödjande verksamhet på arbetsplatserna visathar sig

goda resultat. Socialtjänstens information sin verksamhet både tillge om
allmänhet och till dess samarbetspartners har också betydelse detstor när
gäller i tidigt skede kunna nå enskilda i riskzonen. Målsättningenatt ett att
tidigt kunna erbjuda enskilda stöd förutsätter också socialtjänstensatt upp-
sökande verksamhet utformas i enlighet härmed.

I kommunerna pågår för närvarande omstrukturering missbrukar-en av
vården. Allt fler kommuner utvecklar alternativ till institutionsvården i

former bl.a. i syfte i tidigtöppna skede nå missbrukare för behandling.att ett
Vi vill här särskilt framhålla betydelsen socialtjänstens stödinsatserattav
utformas på sådant och tillhandahålls i sådana miljöersätt denett att
enskilde tidigt vänder sig till socialtjänsten för få hjälp.att

personligaDet stödet till missbrukares anhöriga enligt vår meningär en
angelägen uppgift för socialtjänsten. Genom tidiga stödinsatser för barn och
andra anhöriga till missbrukare kan framtida skador, bl.a. i form egetav
missbruk eller ohälsa bland de anhöriga, förebyggas. Både internationella
och studiersvenska har visat barn med missbrukandeatt växersom upp
föräldrar oftare fårandra beteendestörningar,än skolproblem, anpassnings-
och missbruksproblem. Därför vill vi särskilt peka på betydelsen attav
missbrukares barn tidigt uppmärksammas och stöd.ges

Begreppen förebyggande och tidiga insatser har knappast förekommit på
äldreområdet eller diskuterats medvetet i mening inom individ-samma som
och familjeomsorgen.

Även begreppet tidiga insatser inte inom äldreomsorgen finnsanväntsom
här verksamheter kan ha funktionen förebyggande eller tidigasägassom av
insatser. Aktiviteter för erbjuda social gemenskap i olika former haratt
sannolikt förebyggande effekt för många äldre. Många sociala verksam-en
heter Väntjänst, kontakt- och besöksgrupper, bygger helt på frivil-som som
liga insatser, har betydelse för förebygga passivitet och isolering hosstor att
äldre och andra dettaI arbete stödet till frivilliga organisationerärgrupper.
viktigt. De dagcentralerna erbjuder matservering,öppna sysselsättningsom
och gemenskap har också viktig funktion fylla i detta syfte.atten

Insatser för öka tryggheten och förebygga behovet flyttning tillatt av
särskilt boende trygghetslarm, telefonserviceär och andra formert.ex. av
formaliserad trygghetsskapande kontakt med hemmaboende äldre under
icke-kontorstid.

Särskilda kvälls- och nattpatruller har utvecklats till nödvändig verk-en
samhetsform inom socialtjänsten i syfte tillgodose och vård föratt omsorg



1994:139362 SAMVERKAN, SOUINSATSER M.M.TIDIGAINFORMATION,

framväxandedeliksomverksamhethemmet. Dennai detolika egnagrupper
fåroch sjukhemålderdomshempåavlastningväxelvård ochförresurserna

behovenmeningenfunktion i denförebyggande attha klart avanses en
uppskjutas.undvikas ellersannolikt kanvårdformflyttning till dyrareen

förförutsättningartidigaresaknas nämntsanhörigafrånstödetUtan som
utsträckningi ökadsocialtjänsten tarAtthemma.bo kvarmånga äldre att

in-förebyggandeviktigastedeanhörigastöder deoch ärtillvara en av
äldreområdet.påsatserna

till-socialtjänstlagtillförslagvårtockså enligtskallKommunerna ny
medminst förinteDagvården hardagverksamheter.handahålla personer

erbjudaochfunktionermentalaförbetydelse tränaåldersdemens attstor
anhörigaavlastning förbetydelseDagvårdensandra.medgemenskap som

iDagverksamheteromistlig.sannoliktåldersdemensmedtill ärpersoner
insatser.tidigabetydelsefullakanolikaförolika former och somsesgrupper

ocksåharäldreomsorgenpersonalen inomhosrehabiliterandeEtt synsätt
vård-omfattandeuppskjutaellerförebyggabetydelse föravgörande atten

itidigt ellerförtillhjälpaochi hemmetaktiviteter attbehov. Att överta
hjälp-omfattandeslutändanoch iberoendepassivitet,tillledaonödan kan

praktiskmedliktydigtintedärför attfårTidiga insatserbehov. geses som
kanstödmed visstsjälvadeangelägenhetersådanaenskilda ihjälp till som

klara.
verksamheteralla deifrågasättaochmåste i dag pröva somKommunerna

tidigadebetydelsenpåvill pekaVi attsjälvklara.tidigare avvar mer
uppmärksammas.särskilthärvidinsatserna

socialtjänsten ärviktenunderstrykasärskilt attAvslutningsvis vill av
ochsådantpå sättutformasverksamhetdess ettochtillgängliglätt att

vändertidigt skedeimänniskor gärnamiljöersådanatillhandahålls i ettatt
bådenämntstillgänglighetMedsocialtjänsten.sig till ensom ovanavser

Även uppsökandeöppethållandetider.flexiblaochtillgänglighetgeografisk
förbetydelsearbetesocialtområdesinriktat är storochverksamhet av

behövermänniskormedfå kontakttidigtmöjlighetersocialtjänstens att som
och hjälp.stöd

Information19.3

Vårt förslag:
ochsamhällsorganandraallmänheten,skall informeraSocialtjänsten or-

verksamhet.singanisationer om

social-däri § SOLbestämmelsen 5bestämmelsen ersätterföreslagnaDen
uppgifter.socialnämndensinformationsskyldighettjänstens en avanges som

socialtjäns-reglerarlagennuvarandei denbestämmelserandraMen även
områden.olikainomverksamhetsinupplysaskyldighet atttens om

in-socialnämndenföreskrivs bl.a.SoLstycket11§ andra attI genom
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formation till myndigheter, och enskilda skall sprida kunskapgrupper om
skadeverkningar missbruk och de hjälpmöjligheter finns.av om som

I 20 a§ första stycket och i 21 a§ första stycket SoL social-attanges
nämnden i sin uppsökande verksamhet skall upplysa sin verksamhet förom
äldre människor respektive för människor med funktionshinder.

Vårt förslag innebär alla de bestämmelser i gällande lag regleraratt som
socialtjänstens informationsskyldighet sammanförs till generell bestäm-en
melse gäller för all verksamhet inom socialtjänsten. Informationsskyl-som
digheten förtydligas vi till vilka informationen skall riktas.attgenom anger
Vi vill härigenom framhålla betydelsen bred information, inte bara tillav en
enskilda också till socialtjänstens samverkanspartners.utan

1979/80:1Av propositionen socialtjänsten framgår bl.a. det ärattom en
grannlaga uppgift informera socialtjänsten. Målsättningen med in-att om
formationen bör dels den skall nå breda och begriplig,attvara grupper vara
dels den utformas på sådant den påverkar allmänhetenssättatt ett att
inställning till det då kallades socialvården.som

iDe socialtjänstpropositionen angivna syftena med informationen bör
enligt vår uppfattning fortfarande gälla. Vi vill särskilt framhålla vikten av

informationen så den tillgänglig för alla iatt ärattanpassas grupper sam-
hället.

väsentligEn del socialtjänstens informationsverksamhet enligt vårärav
mening sprida kunskap de möjligheter finns få råd, stödatt ochattom som
hjälp i tidigt skede missbruk. För den enskilde med missbruks-ett ett attav
problem tidigt skall sigvända till socialtjänsten eller andra instanser för att
få hjälp kunskapen hjälpmöjligheternaär avgörande betydelse.om av

socialtjänstensMen skyldighet informera sin verksamhet handlaratt om
inte spridabara kunskap förebyggande och tidiga insatser förattom om
olika Informationens syfte också både allmänhet, andraär attgrupper. ge
myndigheter och frivilliga organisationer kunskap socialtjänstens verk-om
samhet i brett perspektiv. Det handlar informera äldreett ochattom
funktionshindrade deras anhöriga de verksamheter social-samt om som
tjänsten bedriver i syfte erbjuda aktiviteter och gemenskap elleratt att ge

Ävenvård och omvårdnad. de intresseorganisationer företräder olikasom
bör informeras socialtjänstens olika verksamheter och insatser.grupper om

Det ligger därför helt i linje vårtmed förslag tidiga insatser så långtattom
möjligt nå information tillmed olika bl.a. färdtjänst, dag-ut grupper om
verksamheter, trygghetsanordningar och andra stödinsatser socialtjäns-som

har skyldighet tillhandahålla.ten atten
Information enskildas rättigheter enligt den socialtjänstlagen ärom nya

också angelägen uppgift för socialtjänsten. Vi vill särskilt betona viktenen
information biståndsrätten riktas både till allmänheten, andraattav om

myndigheter och till olika intresseorganisationer.
När det gäller samhällets för barn och ungdomar harutsattaansvar

socialtjänsten särskilda befogenheter och skyldigheter ingripa till under-att
årigas skydd. Vi ihar den lagens kapitel 7 skyddet för barn ochnya om unga
föreslagit särskild bestämmelse ålägger socialtjänsten företten som ansvar
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2-4 §§.enligt 7 kap.uppgiftsskyldighetenochanmälnings-informeraatt om
också informerarsocialtjänstenframhålla viktenvill endastVi här att omav

ochskyddet för barngällerdetskyldigheter ioch sinasin roll närstort unga.
del inaturligingåmeningenligt vårbörInformationsskyldigheten som en

individnivå.ochpå samhälls-,bådedet sociala arbetet grupp-

serviceskyldighetSocialtjänstens19.4

Vårt förslag:
förvaltningslagen5 §§till 4 ochlagenhänvisning i denGenom nya

förvaltningslagensiakttarsocialtjänsten1986:223 viktenbetonas attav
serviceskyldighet.myndighetersbestämmelser om

förvaltningslagenshänvisning tillmotsvarandesaknasnuvarande lagenI den
emellertidinnebärserviceskyldighet. Dettamyndighetersbestämmelser om

bestämmelserförvaltningslagensvarit undantagensocialnämndeninte att
förvaltningslagen§§ ihänvisning till 4-5vårGenomserviceskyldighet.om

bestämmel-på dessasocialtjänstenuppmärksammaemellertid särskiltvill vi

ser.
grundläggandevissaförvaltningslageni och 5 §§Bestämmelserna 4 anger

skall lämnasocialtjänsteninklusivemyndigheterpå servicekrav den som
söker råd,enskildaockså tilli allmänhetinte bara till medborgarna utan som

myndig-ocksåinnebärSkyldighetenmyndigheterna. attoch hjälp hosstöd
Servi-massmedia.tillservicelämnavarandra serviceskall lämnaheter samt

handläggsärendenviktenframhållaockså tillsyftarceskyldigheten attatt av
eftersätts.rättssäkerhetenmöjligtbilligtochså enkelt, snabbt utan attsom

vaduttryck förserviceskyldighetbestämmelsernaSammantaget somomger
mellanmyndigheterenskilda ochmellankontakterna samtkännetecknabör

myndigheter.
ff591985/86280,prop.förvaltningslagenspecialmotiveringen till 4 §I s.

enskildahjälpaskyldighethar att tabl.a. myndigheterna attatt enanges
upplysningargällakanförvaltningsärenden. Detitillvara sin t.ex.rätt om

och hjälpbifogasbörhandlingarråd vilkaansökan,hur gör somomenman
individerenskildabarainteenskildaMedfylla i blanketter.med att menas

subjekt.privaträttsligaoch andraorganisationerockså företag,utan
sikte påinte baraserviceskyldighetmyndighetersBestämmelserna tarom
bedömsochdet behövsformella planet. Närpå dethjälp liggersådan som

vägledningenskildedenockså lämnamyndigheten t.ex.lämpligt skall ge-
förverkautredning,ytterligareinitiativ till attatt enatt ta genomnom
uppmärk-nödvändigt ellervadutredning till attbegränsas är genomsom

han eftersträvar.nå detandrafinnsenskilde på detden sätt attattsamma
enskildesoberoende denprincipivägledningsskyldighet gällerDenna av

begäran.
för-fåttmyndighetockså deninnebärServiceskyldigheten att ensom
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frågan från enskild måste lämna någon form Svaret får inte dröjaen av svar.
längre nödvändigt.än

Varje myndighet skall hjälpa enskild till dennerätta oavsett taren om
kontakt med myndigheten skriftligt, telefon eller personligtper genom
besök. Vidare skall myndigheterna besök och telefonsamtal frånta emot
enskilda. Om särskilda telefontider gäller skall allmänheten underrättas om
dem på lämpligt Myndigheter skall tillgängliga försätt. allmänheten i såvara

utsträckning möjligt. Det utesluter emellertid inte myndig-stor attsom en
het, det nödvändigt, begränsar sin telefonservice till vissa timmarär påom
dagen.





socialtStöd till frivilligt arbete20

Vårt förslag:
medSocialtjänsten stödja frivilligt socialt arbete. En bestämmelsebör

detta innehåll in i lagstiftningen.förs den nya

Inledning20.1

frivilligtden svenska välfärden märks ökat intresse förI debatten ettom
socialt råder meningar på vilket sådantarbete. Det dock delade sättom

insatser. Mångaarbete kan och bör komplettera den offentliga sektorns ser
de frivilliga organisationernas arbete naturligt och värdefullt komp-ettsom

till samhällets insatser. skeptiska. betraktar delement Andra Deär mer
organisationernas hjälpinsatserfrivilliga välgörenhet och attmenarsom

förgångensådan verksamhet tillhör tid.en
många det också oklart vad egentligen med frivilligtFör är som menas

socialt arbete. Det har inte heller funnits någon samlad kunskap allt detom
på frivillig anledningen har Socialtjänst-arbete Av denuträttas väg.som

uppdragit åt forskargrupp vid Sköndalsinstitutetkommittén över-atten
socialt inom organisationersiktligt kartlägga arbete frivilliga i Sverige. Re-

forskarnas pionjärarbete i Frivilligtsultatet har publicerats rapportenav
SOU 1993:82.socialt arbete. Kartläggning och kunskapsöversikt

i Sverige iDebatten frivilligt socialt arbete förs inte bara ävenutanom
mångamånga länder. Utvecklingen i vårt land harandra t.ex. gemensamma

påverkatsdrag utvecklingen i Danmark och Norge har denmed ävenmen av
socialpolitiska utvecklingen i England. Av den anledningen beskrivs först

frivilligt socialt arbete i dessa länder. Beskrivningarnautvecklingen avav
på uppgifter lämnats forskarna iEngland och Danmark bygger som av

frånBeskrivningen Norge har hämtats dokumentovannämnda rapport. av
St.meld.nr.16har behandlats i det norska stortinget 1993-94 Lat ikkjesom

Innst.S.nr.99.Instilling fra socialkomiteenmellom grannar ochgraset attgro
frivillighetssentraler.videreföring arbeidet medom av
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England20.2

lång historiapå social välfärd harinriktningFrivilliga organisationer med en
har legalintar deinriktade organisationernai England. Bland de socialt som

möjlighet tillCharity-statusCharity särställning. t.ex.status gerav en
organisationer.frivilligaandraskattebefrielser vad gäller föränstörre som

charities.registreradeIdag finns det 166 000ca
organisa-de mångabara delcharity-organisationernaDe utgörstora aven
på andraexempelsociala sektorn. Somverksamma inom dentioner ärsom

rådgivnings-kanverksamhetsområden frivilliga organisationerför nämnas
arbetsmarknadsutbildning.byråverksamhet och

förändratsradikaltställning i England harfrivilliga organisationernasDe
den of-efter brytabrittiska regeringensunder 1980-talet. Den strävan att

service lettsjukvård och social harmonopolställning inomfentliga sektorns
medkommitomfattningtill offentlig service i betydande ersättasattatt mer

individensSamtidigt familjens ochlösningar. harmarknadsorienterade eget
decentra-och service harförbetonats. takt medI att ansvaret omsorgansvar

organisationer tagitfrivilligaliserats till lokala myndigheter har över upp-
regi.i offentliggifter tidigare utförtssom

Communitysocial service Theträdde lag1 januari 1993Den omen ny -
myndig-åläggs de lokalatill den lagenCare i kraft. förarbetenaAct I nya-
frivilligakontraktsbasis med depåi ökad omfattning arbetaheterna att

organisationerna.
blandade käns-contracting har väcktutveckling, kallas out,Denna som

engelska forskare.följs också fleralor hos organisationerna och av
i sinhar SköndalsgruppenVad gäller utvecklingen i England rapport

har kommit framengelska forskaresammanfattat några de slutsatser somav
organisationernas verk-frivilligatill. påtalas risken för deFör det första att

sådan verksamhetorganisationen prioriterarsmalnar dvs.samhet attav,
och andraoffentliga sektornfå entreprenadavtal med dendär den kan attett

organisatio-små, socialt inriktadeVidare hävdasverksamheter överges. att
kontraktsig gällande i konkurrensenhar svårt samt attgöraatt omner

byråkrati. Slutligen konstateraskontraktskulturen leder till ökad att sam-
ökade krav påfrån organisationerna medförhällets krav på prestationernya

tillförhållande tenderarspecialistkunskaper och anställd personal. Detta att
spännings-frivilligt aktivade anställda och deskapa spänningar mellan ett-

hos organisa-kostnadsmedvetandeförhållande också bottnar i ökatettsom
tionerna.

Danmark20.3

utgjort hörnpelarna ihar traditionFamiljen också kyrkan och staten avmen
organisatio-tid också frivilligadet danska välfärdssystemet. Sedan lång har

institutionsvård. 1900-taletvård främst Underför viss ochsvaratner omsorg,
utvecklinggenomgåtthar Danmark i likhet med övriga länder i Norden en
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där allt del vården och tagits offentligastörre överen av omsorgen av
verksamheter. nordiskaDen välfärdsmodellen byggd på skattefinansiering,-
generella i stället för selektiva åtgärder och fackutbildad personal nådde-
sin höjdpunkt i 1970-talets Danmark. taktI med den offentliga sektorns
expansion kom frivilligsektorn betraktas omodern oviktigoch iatt som
välfärdsstaten.

I slutet 1970-talet lade den socialdemokratiska regeringen framav en
budget betonade behovet omställning och produktionsförbättring-som av
ar inom den offentliga sektorn. Av samhällsekonomiska skäl kunde sektorn
inte tillåtas Vid denna tid påbörjades vad kom bliväxaatt attmer. som en

långsiktigmycket satsning på experiment och försök utveckla vården ochatt
i Danmark.omsorgen

De borgerliga regeringar innehaft regeringsmakten börjansedansom av
1980-talet målmedvetethar arbetat med s.k. moderniseringsprogram.ett
Programmet har syftat till förnya och förbättra den offentliga servicenatt

öka de offentliga utgifterna. Förnyelsen skulle bl.a. åstadkommasutan att
privatisering.ökad Eftersom frivillig verksamhet betraktas pri-genom som

verksamhet i Danmark kom blickarna vändas de frivilligavat snart att mot
organisationerna.

danskaDen forskaren Koch-Nielsen har i några punkter sammanfattat de
politiska motiven för satsningar på vad hon kallar den tredje sektorn/den
privata sektorn:

offentligaatt spara resurser-
medborgarna delaktiga och ansvarigagöra i högre grad draatt attgenom-

in i lösningarnadem på de problemenegna
servicen och tjänsterna i högre grad bör utformas utifrån den enskildesatt-

behov
avhjälpa välfärdsstatens legitimitetskris och vitalisera demokratin ochatt—

lokalsamhället.

20.3.1 De danska frivilligorganisationerna

I Danmark finns det ungefär 400 riksorganisationer inom det sociala och
sundhedsmaessige området. Under de åren20 har det framföralltsenaste
skett tillväxt bland intresseorganisationer och organisationer inriktadeen

självhjälp.mot
Sedan början 1980-talet har det skett intensiv satsning på frivillig-av en

Årarbete. 1983 etablerades Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbej-
de. Udvalget inrättades utskott under Socialdepartementet i avsiktettsom

öka förståelsen för och skapa bättre betingelser för det frivilliga socialaatt
arbetet. Utskottets kansli har med framgång arbetat för synliggörastor att
frivilligt socialt arbete.

Udvalget har arbetat efter följande utgångspunkter:

frivilligt arbete inte offentlig insats, måstedet alltid finnasersätter etten-
både och
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frivillige inte uppbärenskildedenfrivilligt arbete kostar ävenpengar, om-
någon lön

annorlundaarbetstillfällen, deras insatserfrivilliga stjäl inte några änär-
professionellesden

välgörenhetstankenskull,sig främst för sinfrivilliga äregenengagerar-
förbi.

juridiska problem,ekonomiska ocharbetat för lösaUdvalget har bl.a. att
grundläggandeplats i defrivilligt socialt arbete skallarbetat för att ges

fackför-tillsammans medsocialpedagogutbildningarna ochsocionom- och
riktlinjer förKommunförbundet formuleratdet danskaeningsrörelsen och

också initieratUdvalget harfrivilliga professionella.samarbete mellan och
sin linda. Vidare harbara isatsning på frivilligcentraler ännu är mansomen

LAIKOS-gruppen meddels den s.k.tagit initiativ till två centerbildningar,
självhjälpsgruppertill alla deuppgift professionellt stödfungeraatt ettsom

socialt arbejde i Odense,frivilligtfinns i landet, dels Center for somsom
Ullaområdet forskarenförgrundsfigurerna påinrättades med1992 en av -

påförsöksperiodunderCentret i Odense skallHaberman -i trespetsen. en
för detutvecklingsscenterinformations-, utbildnings- ochår fungera som

frivilliga sociala arbetet i hela Danmark.
år 1988Socialministeriet sedanVid sidan satsningar hardessa avsatt enav
frivilliga socialautveckla detstödja ochsärskild för attpengarsumma

harår.miljoner kronor Dennaarbetet. I början 10avsattes summaper
förbl.a.år. Medlen harhöjts till 50 miljoner kronor använts attpersenare

isjälvhjälpskontorochstödja uppbyggnad frivilligcentraler runt omen av
utvecklingsarbete.forsknings- ochfinansierar betydandelandet ävenmen

vända sigdit människor kanfinns omkring självhjälpskontorIdag det 100
Deteller för självaför komma med i någon startaattatt grupp.en nygrupp

i sådaninvolverademånga danskarfinns inga säkra uppgifter hur ärsomom
uppskatt-fanns detfrivilligt socialt arbejdeverksamhet. Enligt Center for

år 1993.med 000 aktiva deltagareningsvis 700 10ca grupper ca

20.4 Norge
rekryteringspro-harfrivilligorganisationernaSamtidigt de norskastorasom

Frivillighetscentra-frivillighet i landet.det framblem växer typen ny av
självhjälps-frivilligheten ochexempel på denlernas verksamhet är ett nya

arbete ett annat.gruppernas

Försök med frivillighetscentraler20.4.1

treårigt försöksedan år 1991Social- helsedepartementet finansieraroch ett
90 miljo-sammanlagtförsöket harmed s.k. frivillighetscentraler. För avsatts

vid års-avslutasfrivillighetscentraler ochkronor. Försöket omfattar 95ner
detill avlönai huvudsakskiftet 1994/95. Medlen har använts att personer
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dagliganställts för administrera och samordna verksamheten lokaltattsom
föreståndare.leder, här kallad

riktlinjerna framgår försöket syftar tillAv för utprövaprogrammet att att
praktiska mobilisering frivilliga inom i första handmodeller för av om-
sorgssektorn. Frivillighetscentralerna förbindelselänk och kon-ses som en
taktpunkt mellan vill utföra frivillig insats ochpersoner som en personer

vill frivillig hjälp. centralerna också skall förmedlaTanken ärta emot attsom
organisationer,kontakt med frivilliga och den offentligagrupper omsorgen.

framgår klart den frivilliga insatsen skall komplettera, inteDet ersätta,att
den offentliga verksamheten.

åvilaAnsvaret för verksamheten kan eller flera organisationer, kyrkan,en
kommunen eller huvudman. förutsätts verksamheten ledsDet attannan av

styrelse såväl frivilligamed för olika samarbets-representanteren som
partner.

Diakonhjemmets Höjskolesenter i Oslo på regeringens uppdraghar ut-
bildat för frivillighetscentralerna. Instituttledarna för Samfunnsforskning
ISF i Oslo för den vetenskapliga utvärderingen projektet.svarar av

20.4.2 Erfarenheter försöketav

Erfarenheter försöket har bl.a. redovisats i titelnmed Latrapportav en
St.meld.nr16ikkje 1993-94.mellom grannar redogö-Dengraset attgro

följanderelse lämnas i det bygger bl.a. på uppgifter lämnas i dennasom som
rapport.

frivillighetscentralernas administreraFörst bör möjligheternämnas att att
ochverksamheten anlita arbetslösa har utökats under försöksperioden. Iatt

fick1992 centralerna tillstånd personregister frivilligaupprätta överattmars
Samtidigtoch brukare. ålades de tystnadsplikt. dispensanställda Genom har

hinder tidigare fanns för arbetslösa frivilliga insatserde utföra medattsom
arbetslöshetsersättning tillsbibehållen vidare undanröjts.

frivilliga likaEn tredjedel centralerna drivs organisationer. Ungefärav av
många föreståndarnahar huvudman. Resten anställdakommunen ärsom av

kyrkan i något fall, privatperson.eller,av av
Ungefär centralerna håller 30-40 timmar i veckan.60 öppetprocent av

Två tredjedelar föreståndarna kvinnor. tredjedel medi-Ungefär harär enav
cinsk eller social utbildning och lika många universitets- eller högskoleut-är
bildade.

Innehållet successivt förändrats utvecklats. Hjälpi verksamheten har och
till enskilda bara del verksamheten. För flertaletutgörpersoner en av av
centralerna olika former icke-klientorienterat närmiljöarbete blivithar av

viktigt inslag i verksamheten.ett
Den statistik redovisas i visar många frivillighetscentra-attrapportensom

ler har lyckats mobilisera människor i det frivilliga arbetet. flestaDeyngre
fått hjälp äldre framförallt efterfrågat social kontakt,ärsom personer som

hjälp med och praktiska göromål i bostaden.transporter
Utvecklingen det totala antalet registrerade frivilliga brukare visarochav
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ökning under perioden. Antalet brukare har ökat förhållandevis änen mer
frivilliga.antalet Under tredje kvartalet 1993 drygt 5 000 regi-var personer

strerade frivilliga. dessa arbetslösa. AntaletAv 7nästan procentsom var
registrerade brukare vid tid 7 700.var samma ca

20.4.3 Självhjälpsgrupper

Själva begreppet självhjälpsgrupper började i i mittenNorge användasatt av
Även1980-talet. intebegreppet ganska självhjälpsgrupperär ärnyttom

något fenomen. Liknande verksamhet under lång tid bedrivitsharnytt av
ÄvenAnonyma Alkoholister flera åroch Länkarna. kyrkan har undert.ex.

arbetat självhjälpsgrupper imed i sorgearbete. ökar antal ochNu grupperna
etableras också på andra områden tidigare.än

Under år 1992 Studiesentret for selvhjelp. fyraårigtstartade Det är ett
försöksprojekt bedrivs Norges Kommunal- och Socialhögskola. Pro-som av
jektet finansieras uppgifterSocial- och helsedepartementet. I centretsav
ingår bl.a. kartlägga självhjälpsarbetet, bedriva forskning ochatt att svara
för kompetensutveckling på databasområdet. Centret har bl.a. byggt upp en

självhjälpsgrupper. Studier gjorts inom projektet tyder på det ärattom som
betydligt enklare få till stånd självhjälpsgrupper inom omsorgsområdetatt

påoch områden med definierat psykiskt somatiskt problem påeller änett
andra områden, socialbidragsklienter och arbetslösa.t.ex.

20.4.4 Framtida strategi

Intresset för frivillighetscentralernas verksamhet i Norge. Utöver deär stort
95 centraler omfattas försöksprojektet finns det idag 20-talettsom av
centraler finansieras på Ytterligare 50-tal har ansöktsätt.annat ett omsom
medel hos Social- och helsedepartementet.

stortinget frågor frivillighetscen-Det norska har i 1994 behandlat ommars
slagits för fram-tralernas framtida ställning i Den strategi fastNorge. som

innebär till-tiden deltagande, egenaktivitet och självorganisering skallatt
vikt tidigare. och förMedborgarnas kompetensmätas större än egen ansvar

ochhälsa trivsel skall stimuleras och utvecklas.
underFör förverkliga strategin får frivillighetscentralerna fortsatt stödatt

fyraårsperiod. Regeringen föreslagit den statliga finans-hade atten ny
ieringen På denna punktskulle ned successivt från och med år 1995.trappas

i uppdraggick stortinget regeringens förslag. Regeringen fick i ställetemot
i samband årmed budgetarbetet för 1995 hurövervägaatt ett permanent

statligt bidrag till frivillighetscentralerna kan utformas.
övrigt sig förslag. betyder bl.a.I ställde stortinget bakom regeringens Det

forskning inomdet fortsatta satsningar på kompetensutveckling ochgörsatt
området dispens, möjligheteroch den gäller för arbetslösaatt personerssom
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utföra frivilliga insatser bibehållenmed arbetslöshetsersättning, förlängs.att
Även arbetet självhjälpsgruppermed kommer följas och utvärderasatt upp
för bättre kunskaper vad Självhjälp kan betyda både för denatt ge om
enskilde och för samhället.

Stortinget beslutade också inrätta frivillighetens samarbeidsor-att ett
kallatgan FRISAM. föreslagnaDen modellen bygger bl.a. på erfarenheter

från Danmark skalloch ha huvuduppgift stimulera, samordna ochattsom
vidareutveckla frivilligadet arbetet i Norge.

20.5 Sverige

20.5.1 frivilliga arbetets omfattningDet och inriktning

bör erinras frivilligtFörst arbete inte någonting i Sverige.äratt nyttom
Frivilligt arbete har under lång tid bedrivits mycket antal för-ett stortav
eningar och frivilliga sammanslutningar.

den upplagan Civildeparte-I Folkrörelse Föreningsguidensenaste av
1993och CE Fritzes skiljerAB, fyra genombrottsvågor. Denmentet utman

första vågen inträffade 1830-1870 och innebar föreningstankens genombrott
i Sverige. Under perioddenna bildades föreningar många olika slag.av
Nykterhetsföreningarna utvecklades till rörelse, dock snabbt ebbadeen som
ut.

andra vågen, 1870-1930,Den de klassiska folkrörelsernasvar genom-
Då etablerades frikyrkorörelsen,brott. den moderna nykterhetsrörelsen,

arbetarrörelsen, kooperationen, idrottsrörelsen och folkbildningsrörelsen.
vågen,Den tredje 1930-1950, betecknar genombrott för fleraett nya

rörelser. Som exempel kan arbetarrörelsen, idrottsrörelsen och lant-nämnas
organisationer.brukarnas Bostadskooperationen slår igenom på allvar lik-

tjänstemannarörelserna. Partierna träder på framsättett nyttsom som
folkrörelser.

fjärdeDen vågen från år 1950 och framåt har inte fått något slutårtal.
Under de åren det bildats föreningar40 har mängd medsenaste storen
inriktning på hobby och kamratskap. Nya rörelser har fram. Det gällerväxt
handikapprörelsen, miljörörelsen och pensionärsrörelsen. Ett annat nytt
inslag invandrarnas organisationer.är egna

Antalet föreningar i Sverige idag till omkringuppskattas 200 000. Ungefär
fjärdedelar tillhöradessa beräknas riksorganisation.tre av en

Som inledningsvis har forskare vid Sköndalsinstitutetnämnts en grupp
nyligen SOUutarbetat frivilligt socialt Sverigearbete irapporten om
1993:82. inledsRapporten med presentation grundläggande begrepp,en av
terminologi och modeller för den frivilliga sektorn. Iavgränsaatt rapporten
redovisas bl.a. enkät till riksorganisationer,55 befolkningsstudie ochen en
exempel på frivilligt socialt arbete i några kommuner. följande avsnittI
sammanfattas några huvudresultat.rapportensav
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20.5.2 Definitioner begreppoch

debatten frivilligt används många olika benämningar; ideellI arbeteom
humani-sektor, tredje sektor, frivilligsektor, civilt samhälle, idéburet arbete,

verksamhet, filantropi välgörenhet.ochtär
Sköndalsforskarna frivilligsektor samlingsbe-använder begreppet som en

teckning verksamhet oavlönadeför frivilliga organisationer och deras samt
insatser inom den offentliga sektorn.

Med offentliga uppgifteroavlönade insatser inom den sektorn somavses
symbolisk Somhelt oarvoderade eller medär ersätts summa. ex-som en

empel på sådana frivilliginsatser rollen klassförälder, lekmanna-nämns som
tvångs-kriminalvården, inom den psykiatriskaövervakare inom Stödperson

psykiskt utvecklingsstördavården eller kontaktperson inom omsorgerna om
eller socialtjänsten.

organisationer, verksamheter ochFrivilligsektorn mångfald avrymmer en
till gällainsatser. den sociala frivilligsektornI avgränsas attrapporten orga-

handlingnisationer, insatser i intention och harverksamheter och ensom
primär sociala frivilligsektorn hör då inte kultur-välfärdsinriktning. Till den

tänkasoch idrottsverksamhet sådana aktiviteter kan störreäven geom
väntjänstverk-välfärdsvinster pensionärsorganisationernassamlade än t.ex.

samhet eller kyrkans besöksgrupper.
välfärdsin-primärMed frivilligt socialt uppgifter hararbete enavses som

organisa-riktning antingen oavlönade insatser inomoch utförs ensom som
i frivillig organisation.torisk eller avlönat arbete enram som

komplement, alternativ ochanvänds uttrycken avantgarde,I rapporten
offentliga sektorn och deersättning för analysera relationen mellan denatt

sociala frivilligorganisationerna.

Avantgarde

pionjärarbete ochfrivillig organisation sin verksamhetEn kan ett ense som
eftersattaförelöpare offentliga insatser. Genom uppmärksammaför att

bli förtrupp förefteroch utveckla metoder strävar att enmangrupper nya
denpraktiska skäl helstsociala insatser. ideologiska ellerAv attser man

offentliga arbetet.sektorn övertar

Komplement

parallelli två olika betydelserForskarna skiljer på komplement resurssom-
den frivilliga verksam-eller välfärdsförstärkare. det falletI ärextrasom ena

område ochden bedrivs inomheten komplement i betydelsenett att samma
verksamhet.slag den offentliga sektornsär av samma som

resursmässiga ellersig insatserI det andra fallet detrör om som av
erbjuderoffentligaprincipiella skäl inte kan krävas den sektorn. Den somav

välfärdsför-sådana insatser och fungerarvälfärdentoppar extrasom en
stärkare.
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Alternativ

Beteckningen alternativ används forskarna i betydelsen verksamhetenattav
skiljersärskild karaktär denområde den harattavser samma men en som

från inom den offentliga sektorn.motsvarande verksamheter

Ersättning

Alternativ kan också betyda i stället för. Ersättning innebär i detta samman-
myndighetens verksamhet frivillig organisation.hang överatt tas av en

inte in i angivna definitionerna. VissaAll verksamhet depassar ovan
kombinationverksamheter flera begreppnärmast mot om mansvarar en av

till vilken funktion verksamheten har. exempel på detta natthär-Ett ärser
medi regi Stadsmissionen både blir komplementbärgen ettav som av-

behovstäckning för brukarna.på alternativseende kommunens och ett
frivilligorganisationer-Sammanfattningsvis kan konstateras de socialaatt

i fyller funktion både för sina medlemmar och förallmänhet änna mer en
offentliga värde ligger i människor deltar i deden sektorn. Det attsom

organisationernas Vissa organisatio-frivilliga arbete för alla.är gemensamt
påfungerar uteslutande intresseorganisationer och påtryckare densomner

offentliga sektorn. Andra organisationer har renodlat sin roll till utföraatt
frivilligt socialt många sociala frivilligorganisationer fyllerarbete. Men sam-
tidigt båda rollerna.

frivilliga arbetets omfattning och20.5.3 Det

bestämningsfaktorer

kapitel i handlar det svenska folkets frivilliga insatser i vidEtt rapporten om
sådanabemärkelse, dvs. insatser utförs på frivillig grund och oavlönatsom

symboliskt arvode. Innehållet i kapitlet på intervjuereller byggermot ett
slumpmässigt, riksrepresentativt i åldern 16-74 år.med urval svenskarett av

Intervjuerna november-december Totalt inter-genomfördes under 1992.
vjuades svarsfrevens på 71,51 045 vilket motsvarar procent.personer, en

Försiktiga frivilligt arbete i vid bemärkelsejämförelser vid handen attger
aktuella under-lika vanligt i Sverige i England. Denär nästan nusom

16-74sökningen Sveriges befolkning i åldern årvisade 48att procent av
utfört frivilligt tillfälle inom minst organisation underarbete vid något en

mättillfället. England motsvarande siffra 51året före Inärmast procentvar
år 1991.

Studien befolkningen hade utfört frivilliga in-visade 20att procent av
inriktad organisation. Kvinnor dubbelt så oftainom någon socialtsatser var

inriktade organisationer.frivilligt verksamma inom socialt Detmänsom
visade sig också 28 lika ofta kvinnor, hade utförtmänatt procent, som

sidan organiserade aktiviteter. Med infor-informellt socialt arbete vid av
mellt socialt arbete forskarna regelbundna hjälpinsatser åtmenar grannar,

individen inte med.eller anhöriga sammanborvänner som
tillTotalt det utfört direkta hjälpinsatser. Om17 procent man servar som
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hela befolkningen betyder det 8 utfört sådant arbete. Andelenatt procent
organisatio-svenskar utfört direkta hjälpinsatser inom socialt inriktadesom

6 procent.ner var
Motiven börja frivilligt på vilkenför arbeta växlade beroendeatt typ av

organisation det handlade Bland dem utförde frivilliga insatserom. som
inom humanitär organisation 74 önskan göraatt nyttaprocenten uppgav
för andra människor den viktigaste personliga anledningen. För perso-som

engagerade i handikapp- patientförening i ställetellerner som var en var
den situationen den viktigaste anledningen.egna

De två vanligaste orsakerna till människor slutar med frivilligt arbeteatt
visade sig brist på tid fått naturligteller arbetet slut.att ettvara

någotFör kunna bedöma det frivilliga arbetets framtidspotential ställ-att
des bl.a. frågan kunde tänka sig utöka sitt frivilliga arbete inomattom man
organisationer aktiv. visade sigdär redan Det 40nästanattman nu var

kunde tänka sig sådant utökat 30procent ett samt att procentengagemang
kunde tänka sig sig i något frivilligt arbete inom deatt nyttengagera

fem åren.närmaste
Beredvilligheten i åldersgruppen 16-29 år i andra ålders-större änvar

frivilligt ocksåDe redan idag arbetar uttryckte störstgrupper. grupper som
beredskap inför frivilligt arbete i framtiden. de redan harDet ärnytt som
mycket kan tänka siggöra göraatt attsom mer.

organisationstyper frivilligt aktivaDe idag samlar ärstorasom grupper av
också sådana framtiden:människor kan tänka sig arbeta inom iattsom
idrottsorganisationer och kulturföreningar.

Tabell 12. SOU sid1993:82, 93.
Socialpolitisk inställning. Betydelsen frivilliga insatser och den frivilliga sektornsav egna
möjligheter. %.Andel helt enigsom var

frivilligtArbetar
Totalt Nej Ja

Det viktigt sig själv inteochär att engagera
sittabara och på samhället ska lösavänta att

alla problem. 74 66 81

Frivilligt, oavlönat arbete betydelsefulltär
eftersom det avlastar ekonomiskt. 26 23 29staten

Frivilligt arbete särskilt viktigt i dagär
eftersom sigsamhället drar undan sitt ansvar
inom områden.mängd 36 32 40en

Frivilliga organisationer kan med fördel
många vård-de och omsorgsuppgifteröverta av

kommun landsting idag 8och sköter. 8 8stat,som
Om jag hamnar i svårigheter jagkan

lika god hjälp hos socialt ideell organisationen
hos kommunens socialtjänst. 19 18 20t.ex.som

1045 544 501Bas
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Till sist tabell visar de intervjuades inställning till vissa påståendenen som
betydelse för frivilliga insatser och den frivilliga sektorns möjlig-av egna

heter.

20.5.4 Några grundläggande karaktäristika hos socialt
inriktade frivilligorganisationer

Sköndalsforskarnas uppdrag översiktligt kartlägga socialt arbete inomatt
frivilliga organisationer i Sverige har omfattat enkät till 56 riks-även en
organisationer forskarna tillhöra den sociala frivilligsektorn.ansettssom av
Urvalet gäller organisationer verkar direkta sociala insatser ochgörasom
där detta kan tolkas primärt syfte. Som ytterligare krav ställdesett attsom
organisationen har minst 1 000 medlemmar och regional spridning överen

Ävenlandet. Svenska Kyrkan ingår i studien.
Svar inkom från samtliga organisationer De 55 organisationerutom en.

studerats har tillsammans 2.5 miljoner medlemmar och drygt 8 800som ca
anställda. I urvalet ingår följande organisationstyper:

handikapp- eller klientorganisation 23-
frikyrkligt samfund, religiöst 10samfundannat-
humanitär hjälporganisation 8-
invandrarorganisation 3-
pensionärsorganisation 2-
föräldraförening 2-

2nykterhetsorganisation-
1kvinnoorganisation-

6annat-
Undersökningen visade organisationerna starkt beroende stöd frånatt är av

offentligaden sektorn. Vid intervjutillfället fick 95 organisatio-procent av
stöd från 90 från kommunerna och 80 frånstaten, procent procentnerna

landstingen. För hälften organisationerna täckernästan de offentligaav
bidragen två tredjedelar de totala verksamhetskostnaderna.änmer av

De medlens andel de totala verksamhetskostnaderna liten. Föräregna av
hälften organisationernaöver täcker de medlen sinpå höjd 10av egna

kostnaderna. fjärdedelEn organisationerna de inteprocent attav av uppger
till någon del finansierar sina verksamheter med medel. Insamladeegna
medel har totalt mindre betydelse för finansieraännu verksamhetensett att

det finns vissa undantag.även Undantagen gäller de frikyrkor ochom
trossamfund ingår i studien där andelen insamlade medel försom svarar
minst 50 procent.

En klar majoritet organisationerna har under 90-talets år fåttförstatreav
minskade bidrag från kommuner och landsting. Majoriteten fick under
1991-92 ökade bidrag från dessa har inte räknats år 1993.staten men upp
Det betyder organisationernas ekonomi har försämrats.att

De studerade organisationerna har tillsammans drygt 8800 anställda.
Antalet lönebidragsanställda har ökat mycket snabbt under de åren.senaste
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anställdasinaeller fler25organisationerna harhälftenNästan procent avav
på lönebidrag.

avseendemedockså undersöktsharingår i urvaletorganisationerDe som
samband mellannågra enklainte finnsvisar detaktivitetsnivå. Studienpå att

och med-å sidanålderstorlek ellervad gällerorganisationerna t.ex. ena
skillna-finnsdetvisarMaterialetlemsaktivitet å den andra. tvärtom storaatt
aktivi-tycksorganisationer. Sammantagettill jämförbarader mellan synes

låg.relativt Detutföra insatsergällertetsnivån varje fall det-i när att vara-
andraundersökts ochorganisationerhumanitäragäller särskilt de som

pati-klient-,handikapp-,föräldraföreningar,religiösa samfund ävenmen
nykterhetsorganisationer.ochent-

aktiva med-500 000sammanlagtorganisationernasAv de undersökta
Nedan-sociala insatser.direktaföromkring 170 000lemmar svarauppges

föranställdaochutsträckning medlemmarstående tabell visar i vilken svarar
sådana insatser.

1993:82, sid. 115.Tabell 4.2. SOU
sociala insatserdirektaanställdaMedlemmar och görsom

anställdaAntalmedlem- AndelAntal görOrganisationstyper som
socialasociala in- görgör somsommar

% insatserin-sociala satser av
aktivaallasatser

Handikapp-, patient- och klient-
l 0007900042organisationer

1003030 000Pensionärsorganisationer
100000 74Invandrarorganisationer

kvinno-, brottsofferjourer,Annat
10070000RFSL 4
3002421 000Humanitära hjälporganisationer

2 0003052 000Frikyrkliga samfund
50122 000religiösa samfundAndra

DKSN, Lukasstiftelsen,S:tAnnat
400Verdandi ——

insatser. Detsocialautför direktaanställdautläsas 4 500tabellen kanAv att
läggertill dettaanställda. Omsamtligahälftenlite änmotsvarar manmer av
det siguppgifterliknandekyrkan utförinom Svenska rörpersonalden som

siffrafrivillig tjänst. Dennaianställdaallt 8 000allt personersom om ca
deninomanställningarmedsocialarbetaremed de 13 000skall jämföras ca

organisationer-frivilligavisar dejämförelsesådanoffentliga sektorn. En att
eller irelativtsmå, varkenintearbetsinsatsersocialt inriktade settärnas

når minstvarje årsjälvauppskattarOrganisationernaabsoluta tal. att man
frivilliga ochfrån bådeinsatsersocialamänniskor med direkta500 000

anställda.
under-de90kanverksamheternasVad gäller nämnas procentattart av

Över 80olika slag.öppet-hus-verksamheterharorganisationernasökta av
stödinsatserspecifikt inriktadeellerallmäntbedriver olika slagprocent av
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förmedling kontaktpersoner, allmän rådgivningsverksamhet, uppsökan-av
de verksamhet m.m.. Nästan hälften organisationerna bedriver behand-av
lings- och omsorgsinsatser behandlingshem, eftervårdsverksamhet, mot-
tagnings- och jourverksamhet m.m.. Ett tredje verksamhetsområde detrör

kallas bistånd. Mer hälften organisationernaän erbjuder rättshjälp.som av
En tredjedel organisationerna ekonomiskt bistånd och ungefärav ger en
fjärdedel tillhandahåller både kortvariga logimöjligheter och mat.

20.5.5 Statens insatser för främja den ideella sektornsatt
utveckling

viktigEn utgångspunkt för förnyelsen den offentliga sektorn enligtärav
regeringen låta fler aktörer i samhälletatt gällerDetstörreta ett ansvar.
både privata och ideella organisationer.entreprenörer

Beredningen för främjande den ideella sektorns utvecklingav
Regeringen beslutade i maj 1993 tillsätta beredning för främja denatt atten
ideella sektorns utveckling. beredningen,I knuten till Civildeparte-ärsom

ingår 30-tal ledamöter, sakkunniga ochmentet, tillkallatsett iexperter som
kraft sin personliga kompetens.av

Som motiv till regeringens beslut den ideella sektorn har spelatattanges
och spelar roll för förbättra välfärden. Med ideellstor sektor iatten avses
detta sammanhang dels verksamhet bedrivs enskilda isom av personer

dels verksamhet i vilken organiserat samverkar förgrupp, personer mer
mål i ideella och kooperativa föreningar. konstaterasDetgemensamma att

allt fler människor idag vill sig för på olika hjälpa varandra.sättattengagera
Att utveckla verksamheter inom den ideella sektorn kan möjlig-som ge nya
heter till och personligt därför angelägenengagemang ansvar ses som en
uppgift. arbeteDet utförs inom den ideella sektorn bedöms både kunnasom
bli viktigt komplement till det arbete traditionelltett utförs i väl-som en
färdsstat och alternativ till offentligt driven verksamhet. En sådanett ut-
veckling bedöms i sin medborgarna ökad valfrihet.tur ge

Till beredningens huvudsakliga uppgifter hör fortlöpande analyseraatt
och utarbeta förslag till hur den ideella sektorn kan störreett närges ansvar
det gäller komplettera eller tillhandahålla alternativ till verksamheteratt

bedrivs i offentlig regi. Beredningens arbete bör enligt direktivensom ut-
i förslag åtgärdertill både på kort långoch sikt. Resultatetmynna av

beredningens arbete skall redovisas den 30 juni 1996.senast
Fyra hittillshar publicerats. En Föreningenrapporter rapporternaav -

möjligheter, begränsningar, konsekvenserentreprenör Dsoch riskersom -
1994:94 behandlar de juridiska förutsättningarna för entreprenadför-ett~
hållande. I Mot Dsrättigheter 1994:101 visas hurrapport-en annan nya -
olika verksamhet inom den ideella sektorn kan öka dettyper av egna
självbestämmandet för funktionshindrade En tredje harrapportpersoner.
titeln Lokalt utvecklingsarbete och frivilligt arbete i DsNorden 1994:102
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harBeredningennordiska grannländer.i våraoch beskriver frivilligt arbete
1994:93. publika-Ds Dennahandbok i frivilligt arbeteockså publicerat en

enligtmaterial och syftaröversättning norskttion i huvudsakär en av
eldsjälar tilloch lokalaföreningarinspirera kommuner,förordet till att ett

välfärdssam-vårtoch bevarandeför stärkandebättre samarbeteännu av
hälle.

verksamhet. Förtill ideellvissa statsbidragRegeringen förfogar över
under-på stimulera,inriktat16 miljoner kronorbudgetåret 93/94 attavsattes
ideellainom denungdomsverksamhetnyskapande barn- ochoch stödjalätta

inom Civildepartementet.bidragsansökningar skerBeredningensektorn. av
Anslagetanslaget.tjugotal projekt medelomgången erhöllden förstaI ett ur

nationella kunskaps- ochuppbyggnadenstödjahar också föranvänts att av
utvecklingsarbete.erfarenhetscentra för lokalt

miljoner kro-höjts till 20utvecklingsanslagetbudgetåret 1994/95 harFör
så andrasamtidigt breddatsmedlen harAnvändningen även typerattavnor.

anslaget.få stödutvecklingsprojekt skall kunna urav
ansökningar har300mycket Drygt 1anslaget har varitIntresset för stort.

olikamångaAnsökningarna omfattarCivildepartementet.inkommit till ty-
sektorstillhörighet.såväl inriktningvad gällerideell verksamhet somper av

miljoner kronor.uppgår till drygt 300De ansökta beloppen
startbidragbeviljaregeringen anslagetaugusti 1994 beslötDen 25 att ur

utvecklings-Samtligaolika i landet.frivilligcentraler påtill tjugotal orterett
projektenfrånså erfarenheternaskall utvärderasprojekt får bidrag attsom

blir tillgängliga för allmänheten.
anslagetfått stöderfarenhetscentranationella kunskaps- och ärDe som ur

Örebro, Folkrö-i Stockholmsocialt arbeteför frivilligtCesam i Forum samt
Sverige skall leva.relserådet Hela

ÖrebroCesam i

mobilisering, ligger iochför samhällsarbetebetyder CentrumCesam, som
Örebro. i Sverigenätverksarbete bådeår medunder tio arbetatCesam har

iutvecklingarbetegällt såväl lokaltArbetsområdet haroch utomlands.
för-ochkommundelar kommunerochbostadsorganisationer, byar som

eningar.
internationelltomfattandeutvecklatunder årens loppCesam har ett

efterfrivilligcentralermed byggabl.a.kontaktnät. Idag arbetar att uppman
Åtskilliga deltagitåren iunder desvenskar harnorskt senastemönster. tre

utvecklaocksåuppgifter hörtill Till CesamsCesams studieresor Norge. att
schools, stödja lokalacommunity ochnärmiljöskolor att starta samver-

anordnafrivillig och privat sektoroffentlig,kansgrupper mellan attsamt
utvecklingsarbete.lokalti samhällsarbete ochseminarier och kurser
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Forum för frivilligt socialt arbete

Forum för frivilligt socialt arbete drivs förening med ekonomisktsom en
stöd från Socialdepartementet och Civildepartementet. Inititativtagare är
Svenska röda korset, Stockholms Stadsmission, Rädda Barnen, Svenska
Kyrkans Församlingsnämnd, Cesam, Frälsningsarmén, Sköndalsinstitutet,
Brottsofferjourernas Riksförbund, Kvinnojourernas Riksförbund, Barnens

i samhället BRISrätt och Svenska Scoutförbundet. Föreningens mål är att
utveckla kunskap och förståelse för frivilligt socialt arbete i Sverige, att
utveckla ledarskap för sådant arbete och etablera kontaktnät för natio-att
nellt internationelltoch utbyte. Det vill åstadkomma attman genom ge
metod- och kunskapsstöd till föreningar, samfund, företag och den offentliga
sektorn på central och lokal nivå, anordna utbildningar, seminarier,att
debatter och diskussioner, initiera forskning och studier i samarbete med
universitet och högskolor i Sverige och utomlands arbeta med ledar-samt
skapsutbildning och metodutveckling på området.

20.5.6 Lokal utveckling

Den utveckling för närvarande sker lokalt har vissa drag.som gemensamma
Det gäller framför allt föreningarnas möjligheter få ekonomiska bidragatt
och stöd från kommunerna.annat

De frivilliga organisationerna får kännas vid de kommunala sparbetingen
på flera olika Den ekonomiskasätt. åtstramningen kan innebära för-att
eningarna förlorar tidigare förmåner, subventionerade lokaler ocht.ex. ad-
ministrativ service. Vidare märks tydlig tendens till bidrags-stramareen
givning, dels verksamhetsbidragen inteatt räknas i takt medgenom upp
kostnadsutvecklingen, dels generella bidrag i ökadatt utsträckninggenom

riktade bidrag.ersätts Denna utveckling har under tid uppmärk-av senare
i flerasammats rapporter.

En forskarna vid Sköndalsinstitutet har studerat utvecklingen i tvåav
svenska kommuner SOU 1993:82 ff.171 Hon fann på frivilligtatts. synen
socialt arbete har blivit positiv. Det verkade råda bred politisk enighetmer

frivilligt arbete bör stödjasatt och Samtidigt fann honom deuppmuntras. att
allmänna föreningsbidragen i utsträckning fåttstörre plats för riktadege
bidrag till socialt inriktade frivilliginsatser till förär kommunen.nyttasom
En iakttagelse gäller rutiner för bättreannan rapporterassom nya upp-

Ävenföljning bidragsgivningen. reglerna har varit givna har målsätt-av om
ningen med bidragen varit oklar. Uppföljning har tidigare inte viktigansetts
och har ibland till och med betraktats brott föreningarnasett mot rättsom
till självständighet.

ÅkeI Från bidrag till ersättningrapport Bergmark, Skön-en annan -
dalsinstitutet 1994 redovisas resultat från undersökning den kommu-en av
nala bidragsgivningen i fem kommuner. De resultat redovisas bygger påsom
insamlade policydokument, fakta bidrag fördelats år 1992om samtsom
intervjuer med politiker, tjänstemän och företrädare för olika organisationer
i de aktuella kommunerna.
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deninomföreningsbidragenförutgifternabl.a.konstaterasI attrapporten
kommunernasmarginell deltotaltsociala sektorn utgör ytterstsett aven
minska. Fler-dessutomtenderarFöreningsbidragen attsamlade kostnader.

ned-vidkännasfåttsålundaharorganisationernaundersöktatalet deav
verk-föreningartillfrämstifråga utgåråren. Stödetskärningar de senaste

handikapporgani-ochpensionärs-tillmissbruksområdetinom samtsamma
verksamhetsinförbidragenberoendehelti regelsationerna. Dessa är av
betydelse.inkomstervanligen andraoch saknarexistenseller fortsatta av

uttaladfinnsaktuella kommunernadet i deVidare att enrapporteras
valuta förfåförsökatidigaregradi högrepolitisk efter änsträvan att

påeffektivt och sättanvändsstödet ettinnebärpengarna. Det somatt mer
avlastarpå någotdedvs. sättintressen,med kommunensförenligt attär

Förverk-nyckelord.komplementaritet härErsättning och ärkommunen.
antingenkomplementaritetstanken kan överellerersättnings-ligandet av

stödetförskjutningviaeller motföreningbidragenförändrade regler aven
konkretharambitionerformer. Kommunernasentreprenadliknandemer

övergå tillförslagmeduppvaktatsorganisationerflertal attiresulterat att ett
saknasväsentligti alltdetSlutligen konstaterasformer.stöd i sådana att

föreningsbidragenhurutvärderingochuppföljningförutvecklade system av
verksamhet be-organisationernasiinsynanvänds. Kommunernasfaktiskt

begränsad.mycketosystematisk ochtecknas överlag som
föreningarmed ideellasamarbetesektornsOffentligatredjeI rapport-en

kartläggningAB redovisasTjänsteutvecklingLille,Bylund aven-
slut-landsting. Deochkommuneriföreningars ettideella treengagemang

iframförsmed vadsammanfaller idras i stort settrapporten somsatser som
tidigarede båda rapporterna.

föreningslivet be-traditionelladetförförändrade villkorenOvan har de
Sverige.ifrivillighetenden nya ävenochdettalasNurörts. ommermer

Danmark ochiinnehållungefärfrivilligheten harDen nya somsamma
frivilligcentraler.ochsjälvhjälpsgrupperbl.a.Hit hörNorge.

märksvårt land. Nutradition ilångmodell harSjälvhjålpsgruppen ensom
tidigaresjälvhjälpsgrupperdärområdeninomnybildningartendenser till

inte har prövats.
såförekommerförebilder ännudanskaochefter norskaFrivilligcentraler

framförallthosintresseväcktharomfattningi blygsam stortlänge men
tjänstemän.politiker ochkommunala

förslagochövervägandenVåra20.6

samfundreligiösaandraochSvenska Kyrkanorganisationer,Humanitära
verksamhetsociala tjänster. Derasutförarerollidag viktigspelar avsomen

medkontaktvill haintemänniskorbetydelse försärskiltär stor somav
personalanställdarbetedetVid sidan uträttasmyndigheterna. avsomav

spelarorganisationerkristnahumanitära ochförinomeller oavlönat ramen
utförareviktig rollorganisationeroch andraföreningar aväven somen



STÖD 383SOU 1994:139 TILL FRIVILLIGT SOCIALT ARBETE

sociala tjänster. Pensionärsorganisationernas många aktiviteter är t.ex. av
betydelse inom äldre- och handikappomsorgen.stor Länkrörelsen fyller en

viktig funktion inom vården missbrukare och det allmänt förebyggandeav
barn- och ungdomsarbetet bygger i utsträckning på insatser från för-stor
eningslivet. Enskilda och familjer dessutom för mycket betydandesvarar
insatser i den offentliga sektorns verksamhet. Vi tänker på alla lekmanna-
övervakare, kontaktpersoner/kontaktfamiljer och inte minst familjehem-

bär vården barn och ungdomar ocksåutsattamen, som upp av men som
anlitas för vård missbrukare.av vuxna

Frivilligt socialt arbete alltså redan i dag betydelseär och så har detstorav
Ändåalltid varit. har det länge varit de frivilliga organisationernastyst om

hjälpverksamhet. Till denna tystnad finns sannolikt både ideologiska och
andra förklaringar.

En del människor betraktar oavlönade hjälpinsatser välgörenhet ochsom
på denna grund avstånd från frivilligt socialttar arbete. De sådanattmenar

hjälp inte på på givarens villkor och därför inte harmottagarens utanges
något berättigande i modernt välfärdssamhälle.ett

En förklaring till tystnaden kan anställda inom den offent-attannan vara
liga sektorn saknar kunskaper frivilliga organisationer. Det kan bero påom

organisationerna inte har dokumenterat sinatt verksamhet och frivilligtatt
socialt arbete så länge relativtännu outforskat i Sverige.är

tredjeEn förklaring kan frivilliga organisationer har slagit vaktattvara
sin självständighet och inte har sökt något samarbete med verksamheterom

inom den offentliga sektorn.
Hur det frivilliga sociala arbetet kommer utvecklas på sikt beror påatt

många olika faktorer. Samhällsutvecklingen i påverkar naturligtvisstort
både behovet sociala insatser och människors i socialaav engagemang
frågor. åstadkommaFör kvalitativ utveckling frivilligtatt socialt arbeteen av
behövs enligtdet vår bedömning både forsknings- och utvecklingsarbete.
Civildepartementets beredning för främjande den ideella sektorns ut-av
veckling och föreningen Forum för frivilligt socialt arbete kan i detta sam-
manhang komma spela viktig roll.att en

Sköndalsforskarna redovisar i sin både ledningen och derapport att
frivilligt aktiva i de undersökta riksorganisationerna värjer sig tanken påmot

den offentliga sektorns insatserersätta i betydelsenatt bli föratt garanten
välfärden. I redovisas också resultat från undersökning,rapportsamma en

visar endast 8 Sveriges befolkning vid mättillfället no-att procentsom av
vember-december 1992 ansåg frivilliga organisationer med fördel kanatt ta

många de vård-över och omsorgsuppgifter kommun och lands-stat,av som
ting sköter.

Andra studier redovisats i detta kapitel visar samtidigt trycket påattsom
frivilliga organisationer utförare sociala tjänster ökar i kommunerna.som av
Det kan denna bakgrund finnas anledning tydligare markera demot att

finns ochgränser bör upprätthållas mellan den offentligasom som anser
sektorns och de frivilliga organisationernas verksamhet.ansvar

En sådan gränsdragning kompliceras dock frivilligt socialt arbeteattav
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anställda imångaIdag harpersonal.anställdochbåde oavlönatutförs av
of-inom denanställdakvalifikationerorganisationerfrivilliga somsamma

hellerinteinsatseroavlönadeutför ärAllafentliga sektorn. sompersoner
Vårabehandlingsarbete.socialtförkvalificeradehögtkanlekmän utan vara

lämnatillsyftarbokstavligttolkas närmast attinteuttalanden får därför utan
iuppgifterochrollorganisationernasfrivilligagäller devägledning detnär

framtida socialtjänsten.den
organisa-frivilligahänvisas tillenskildasåblifår det intedet förstaFör att

hartillgodosedda. Kommunenbehovgrundläggandeför få sinationer att
får denenskildedenförsocialtjänstlagen detenligt attansvaretyttersta

fast.princip liggerbehöver. Dennahanoch det stödhjälp som
åvilaruppgifterutföra dehelstintedet andra kanFör somsomvem

personalyrkesutbildaduppgifter kräverflestaenligt lag. Desocialtjänsten
sådan kompetens.frivilligatillöverlämnaskan inteoch utan

frivilligadetpå sådantutnyttjasinte sättfår frivilliga atttredjeFör det ett
framarbetesocialtFrivilligt växerofrivilligt.upplevsåtagandet ursom

kanstimulerasstödjas ochkanDetmänniskorsenskilda menengagemang.
hurförmyndigheter. Detta gränsersamhällets sätteraldrig tvingas fram av

byggerverksamhetfrivilligkontrakteraddet gällerlångt kan när somman
insatser.på oavlönade

komplementskallhandi förstasocialt arbete ettfrivilligtVi att varaanser
Detinsatser.offentliga sektornstill denvälfärdsförstärkarebetydelseni

ikontaktmannaskapochväntjänstarbetepåvärdevibetyder sätter stortatt
olika former.

kon-naturligtillutvecklasfrivilligcentralerbedömning kanEnligt vår en
kanSåvittfrivilligt.hjälpellervillmänniskortaktpunkt för ta emotgesom

Viverksamhet.för sådanintresseSverigeockså ifinns detbedöma stortett
och iförankringlokalai derasliggerstyrkacentralernasuppfattathar att
gällaalternativ. kanDetolikamångaerbjudakunnamöjligheterderas att

ochstöd-återkommandeförmedlingochtillfällenhjälp vid enstakabåde av
I rådgivningsverk-ochgruppverksamheterockså gällakanhjälpinsatser. Det

ålderdomshem,påvälfärdenförstärkaliksom uppdrag ettsamhet enatt
samhällsinstitution.någonellerbarnstuga annan

kontaktpersonerförmedlamöjligheterfrivilligcentralernasVad gäller att
socialtjänstpropositionen. Däriuttalandenvissaockså erinravill om

utnyttjaskontaktfamiljerna intebetydelsenunderstryks särskilt att somav
framtideniinsatsersådanaAttsocialtjänsten.inomutredningsresursen

liknandebostadsområdet ellerarbetsplatser,inomförmedlasinitieras och
tiddennasågs vidinblandadblir formelltsocialtjänsten som enutan att

naturlig utveckling.
insatssådanfåkunnastyrka idetuppfattning liggervårEnligt att enen

tvivelingetråder detfrivilligcentral. Då attförmedlad samva-omgenom en
frivilligcentralensprofil kansådanfrivillig. Medmellan ärparterna enron

bedömningvårEnligtmyndigheten.förestegetbetraktasverksamhet som
frivilligtutvecklingenroll förviktigockså spelafrivilligcentralerkan aven

verksamhet.offentliga sektornsinom densocialt arbete
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Även frivilligcentralernas verksamhet ökar i betydelse kommerom sanno-
likt frivilligt socialt arbete i redan etablerade former störstatt vara av
betydelse också framtiden.i Det traditionella frivilliga arbetet bygger på
värdegemenskap och personligt I detta ligger det frivilligaengagemang.
arbetets särskilda kvalitet det egenvärde och helt andra förut-ettsom ger
sättningar verksamheter ibedrivs offentlig regi.än som

vissaI fall också frivilligahar det alternativet visat sig överlägset ettvara
myndighetsalternativ. Vi tänker bl.a. på jourverksamheter kvinnojou-typav

mansjourer och brottsofferjourer på verksamheter be-ävenrer, men som
drivs med Rädda ochBarnen BRIS, barnens hjälptelefoner, huvud-t.ex. som

många fall ocksåI det bättre härbärgesverksamhet och andraär attman.
liknande verksamheter, vänder sig till ömtåligade ochmest utsattasom

i vårt samhälle, drivs andra myndigheten själv. primäraDetängrupperna av
för finansieringen sådana verksamheter faller dock på myndig-ansvaret av

heten.
frivilligaDe organisationernas ekonomi naturligtvis för vadsätter gränser

Ävenmöjligt åstadkomma i framtiden. frivilligt socialt arbeteär attsom om
utförs oavlönat krävs det för organisera och utveckla verksam-attresurser

vid Sköndalsinstitutetheten. Forskarna har visat de frivilliga organisatio-att
starkt beroende stöd från den offentliga sektorn. Medlemsav-ärnerna av

gifter och intäkter från lotterier, basarer, loppmarknader liknandeoch täck-
långtifrån kostnaderna för den löpande verksamheten. frivilligaDeer

organisationerna kan därför inte bedriva sin verksamhet stöd frånutan stat,
och landsting.kommuner

Vi socialtjänsten bör stödja frivilligt socialt arbete och dettaatt attanser
tillbör komma uttryck i den lagstiftningen. Med frivilligt socialt arbetenya

uppgiftervi i intention och handling primärhar välfärdsin-menar som en
riktning och utförs antingen oavlönade insatser inom organisa-som som en
torisk eller avlönat iarbete frivillig organisation. Vi anslutersomram en oss

Sköndalsforskarnasdärmed till definition begreppet frivilligt socialt arbe-av
te.

Vad dels social verksamhet avlönat ellernärmast ärsom avses som oav-
lönat bedrivs humanitära hjälporganisationer, kyrkor och andra religiösaav
samfund, pensionärsorganisationer, invandrarorganisationer, handikapp-,
patient- och klientorganisationer, insatserdels oavlönat eller motsom en
symbolisk utförsersättning enskilda inom den offentliga sektorn.av

Det kan oegentligtförefalla under begreppet frivilligt socialt arbeteatt
inordna frivilligade organisationernas professionella insatser eftersomäven
begreppen frivillig och ideell ofta används Humanitära och andrasynonymt.
frivilliga organisationer har emellertid ingen skyldighet bedriva socialtatt
arbete. fri viljaDe det och på initiativ. såI det enligt vårgör äreget mottoav
mening logiskt betrakta det professionella arbetet i sådana organi-ävenatt
sationer frivilligt socialt arbete.som

Vi alltså positivtmycket pä den vilja finns hos många människorser som
hjälpa andra i samhället. vår förhoppningDet oavlönade insatseräratt att

erkänns och respekteras ömsesidigt utbyte mellan två människor,ettsom
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efterfrågad ochsigandre känneroch denvärdefull hjälpfårdär den ene
möjligheternatillvarasocialtjänsten bör attocksåbehövd. Vi taattanser

inomutförsmed insatserverksamhetenkomplettera den ramensomegna
oorganiserat.organisationer ellerfrivilligaför

socialt arbete. IfrivilligtstödjabörsocialtjänstenVårt förslag innebär att
förutsättningarlokalaefteridagfår liksomstödetvilka former anpassasges

sub-bidragriktadeochgenerellagälla både samtStödet kanoch behov.
service tilladministrativhyressubventioner ocholika slag,ventioner t.ex.av

kostnader.låga
lagstift-kapitel 19isamverkanavsnittetiredovisatsSom tidigare Varom

sinainomverkafrihetorganisationernasde frivilligamån attaren om
för-socialtjänstlagensIsjälvademålsättningarområden efter de satt upp.

olikafrånsärskilt stöd362prop. 1979/80:1arbeten poängteras att sam-s.
organisationernapåeffektstyrandefår medföraintehällsorganisationer en

initiativ-integritet,organisationernaspåinkräktainte fårsamverkanoch att
förmåga vitalitet.och

på kommuner-teckenvissamärkskapitelvisats i detta attSom tidigare nu
pengarna. Dennaförvalutafå ut-strategier förutvecklar att merna

oberoenderikt ochslå vaktpåanledningveckling ettatt nytt omger oss
ensidi-vill ställaanledningellersocialtjänstenföreningsliv. Om annanenav

vår meningenligtdetliggerskall utförasprestationvillkor för hur enga
bidrag. Detstället förientreprenadformenväljatill handsnärmast att

anbudsgivare.fleraorganisation kanfrivilligbetyder att en avvaraen



21 på samhälls-Insatser samt grupp-
och områdesnivå

21.1 Våra övergripande utgångspunkter
Sociala problem ofta komplexa till sin och orsakas såväl sociala,är natur av
psykologiska strukturella faktorer. Den enskildes förhållanden påver-som

bådekas samspelet med andra individer och och den samhälls-av grupper av
struktur lever Bådehan analysen sociala problem och det praktiskasom av
sociala arbetet måste därför utgå från sådant Enligt vår meningsynsätt.ett

socialtkan arbete därför inte begränsas till enbart insatser på individnivå
måste också omfatta insatser på samhälls- och områdresni-utan samt grupp-

vå.
Vi vidare socialt förändringsarbete skall bedrivas offensivt medattanser

tonvikt påökad förebyggande och tidiga insatser i syfte motverkaatt en-
skildas och omfattande behov socialtjänstens insatser. Igruppers mer av

ingårdetta också delta i samhällsplaneringen.att
den redovisning gjorts iAv kapitel 3 har bl.a. pekats på hinder ochsom

svårigheter i socialtjänstens strukturinriktade arbete. socialtjänstensTrots
svårigheter sig denna uppgift det vår bedömning det i dagäratt ta attan
finns stark uppslutning bland både politiker och tjänstemän i kommuner-en

socialtjänsten fortsättningsvis skall arbeta förebyggande ochävenattna
strukturinriktat.

Socialtjänstlagens bestämmelser strukturinriktat arbete kräver enligtom
preciseringvår mening socialtjänstens roll och uppgifter i detta arbete.en av

Vi socialtjänstens insatser på och samhällsnivå bör fokuse-attanser grupp-
på och miljöer.utsattaras grupper

Oklarheten i begreppen strukturinriktat respektive allmänt inriktat
arbete har bidragit till osäkerhet socialtjänstens roll uppgifteroch ien om
dessa avseenden. Vi föreslår därför begreppen sådanamed be-ersättsatt

tydligare socialtjänstens uppdrag. lagtextenI använder vigrepp, som anger
därför begreppen insatser på samhällsnivå, och områdesnivå samtgrupp-
på individnivå. Vi dessa bättre harmonierar med begreppenattanser
primärprevention, sekundärprevention och tertiärprevention, all-ärsom

vedertagna inom det hälsoförebyggande och drogförebyggandemänt arbe-
Innebörden i dessa begrepp har klargjorts i kapitel Kortfattattet. närmare

innebär primärprevention främja friskfaktorerna i samhället, sekundär-att
prevention tidigt upptäcka och tidiga insatser förebygga, för-att genom
hindra eller uppskjuta behov omfattande insatser medan tertiärpre-av mer
vention innebär den enskilde stöd, behandling eller vård socialaatt närge
problem eller ohälsa har uppstått.
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pådelsfolkhälsoarbetet,strategier förredovisatocksåvikapitel 3 harI
samband ochframgått finnsnivå. Som närapå lokalnationell nivå, dels ett

påförändringsarbetesocialtochfolkhälsoarbetelikheter mellan sam-stora
socialaochohälsaförebyggafallenbådaSyftet igruppnivå.hälls- och attär

det därförVi finnervarandra.medsambandofta harproblem, näraettsom
andramedsamverkanisocialtjänstennaturlig uppgift för att sam-vara en
Socialtjäns-hälsoförebyggande.också arbetaorganisationerochhällsorgan

ungdomarpå barn,fokuserasframför alltarbete börhälsoförebyggandetens
betonasärskiltvi dockvillsammanhang attI dettaoch utsatta grupper.

arbetethälsoförebygganderiktadei detdeltaskyldighetsocialtjänstens att
sjukvårdslagenochhälso-enligtlandstingen dessfråntarinte ansvar

ohälsa.1982:763/HSL, förebyggaatt

samhällsnivåpå21.2 Insatser

Inledning21.2.1

god miljöomgivning. Isinsamspel medkompliceratingår iMänniskor enett
skall måmänniskorförförutsättningarklimat finnssocialt attmed ett gott

självständigtlevamänniskor kansannolikhetenockså ettDå ökarbra. att
socialadetlivsmiljö ochsini förbättramedverkaaktivt liv och bl.a.och att

detmiljönsåvälkangrundförutsättningardåligamedklimatet. Men som
villkorensocialadespiral, därnedåtgåendeihamnasociala klimatet en
lidandenonödigatillledakanDettamårboendeoch deförsämras sämre.

sjukvård.ochsocialtjänstkostnader förtill ökadeoch
kontinuerligtförändrasmiljönsocialaoch denförhållandenasocialaDe
ekonomiskautveckling,näringslivetsförhållanden,demografiskatill följd av

servicekommunalbebyggelse,karaktär,arbetsmarknadensvillkor, m.m.
nödvändigtmeningvårdet enligtplaneringstrategiska ärFör kommunens

godtilltendenserså ut-förändringarna,socialafölja de att enatt noga
förhindras.utvecklingtilltendenserstödjas ochveckling kan ogynnsamen

optimerakunnabl.a. förbeslutsunderlag,godadetta behövs attFör resurs-
användningen.

rapporteringsskyldighetochbevaknings-Socialtjänstens21.2.2

Vårt förslag:
socialtjänstenbestämmelseinförssocialtjänstlagen attdenI omennya

Be-i kommunen.levnadsförhållandenamedförtrogensig välskall göra
socialaavhjälpaellerförebyggaförinsatsersamordnadehov att pro-av

kommunfullmäktige.tillskalllivsmiljönbrister iblem eller rapporteras
till kom-årligensocialtjänstenbestämmelseocksåinförsI lagen atten
inträffatförändringarbetydandedemunfullmäktige skall rapportera som

i kommunen.förhållandenai de sociala
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Inledning

Enligt gällande socialtjänstlag 1980:620/SOL har socialtjänsten skyldig-en
het sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunengöraatt samt

med stöd dessa kunskaper medverka i samhällsplaneringen. Vårtatt av
förslag innebär intentionerna i den nuvarande lagen kvarstår. Syftet medatt
socialtjänstens skyldighet klargörs emellertid förslag till komplette-genom
rande bestämmelser.

förstaFör det föreslår vi socialtjänsten skall ha skyldighet tillatt atten
kommunfullmäktige sådana tendenser till utveckling,rapportera ogynnsam

kräver samordning insatser framför allt mellan olika kommunalasom av
förvaltningar också mellan kommunen och andra aktörer. Sådana in-men

såvälkan förebyggande avhjälpande karaktär. För detsatser vara av som
andra skall socialtjänsten till kommunfullmäktige kontinuerligt rapportera
de betydande förändringar inträffat i de sociala förhållandena i kommu-som
nen.

Det betyder för uppgifter sociala förhållandenadeatt attansvaret om
samlas in, bearbetas och ställs till den kommunala planeringens förfogande

ligga socialtjänsten. enligtskall hos Det vår mening socialtjänsten harär som
överblicken sinaden bästa kontakter med allmänheten i social-genom

tjänstens olika verksamheter. också inom socialtjänstenDet de bästaär som
förutsättningarna finns för tidigt uppmärksamma social synvinkelatt en ur

utveckling.ogynnsam
Socialtjänsten saknar i dag metoder för denna analyser. Det hartyp av

varit svårt hur skall för hålla sig väl förtrogen medgöraatt veta attman
levnadsförhållandena och det har likaledes varit svårt finna de rättaatt
formerna för hur denna kunskap skall tillvara. Enligt vår mening behövertas

uppgiftersocialtjänstens i detta avseende förtydligas och metodkunskapen
utvecklas.

Socialtjänstens behovsrapportering

Vi skyldighet socialtjänstendet skall för tidigt tillatt attanser vara en
kommunfullmäktige varningssignalerpå utveckling ireagera om ogynnsam
lokala miljöer eller för olika så denna utveckling i tidigtatt ettgrupper,
skede kan Socialtjänstens larmfunktion innebär ocksåmotverkas. att man
bör uppmärksamma problem förutsätter övergripande planering ochsom
tvärsektoriella insatser. Socialtjänstens rapporteringsskyldighet fråntar dock
inte socialtjänsten initieradess och vidta åtgärder föreget att utsattaansvar

eller i bostadsområden.grupper
En del sociala förändringar sker lång tid. Andra sker iblandsnabbtöver —

förvarning. tillströmningDet kan gälla flyktingar iutan t.ex. etten av
bostadsområde, ungdomskriminalitetvåg eller missbruk, snabbt ökan-en av
de arbetslöshet eller tilltagande förslumning i kommundel. Betydandeen en
sociala förändringar enligt vår meningdetta slag bör snabbt komma tillav
kommunfullmäktiges kännedom samordnade åtgärder krävs för attom pro-
blemen inte skall förvärras.
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Årlig social rapport

ocksåmeningenligt vårlarmfunktion behövssocialtjänstens ettUtöver
iförhållandena syftesocialasystematisera kunskapen deredskap för att om

långsiktiga planering.kommunensunderlag föratt ge
på aktuell kunskapplanering skall baserasochKommunal verksamhet om

aktuellhållasskallkunskapeni kommunen. Försociala förhållandenade att
årligske idetta skallViuppdateras.kontinuerligtkrävs den attatt enanser

uppgifterinnehållabörkommunfullmäktige,tillsocial rapport omsom
vårEnligti kommunen.levnadsförhållandenaiinträffade förändringar me-

tillförapå fruktbartrapporteringsocial sättning kontinuerligkan etten
ocksåkanplaneringsprocessen. Denkommunalatill densocial kunskap
verk-kommunalatänkande i denlångsiktigtplanmässigt ochbidra till ett

samheten.
Socialstyrelsenuppdragit åtårregeringen 1992Som tidigare harnämnts

vidgades tilluppdragDettanationell folkhälsorapport.utarbeta tredjeatt en
välfärd ochsocialsåväl hälsautvecklingenbeskriva analyseraochatt somav

problem.socialasjukdom ochriskfaktorer för
svenskahuroch analyseratsbeskrivits1994 harden SocialaI rapporten

Tonviktenbefolkningsgrupper.i olikautvecklatsförhållandenfolkets sociala
ekonomi. Medochboendedvs. arbete,materiella villkoren,har lagts på de

uppväxtvill-också barnensbehandlassituationutgångspunkt i föräldrarnas
befolkningskategorierproblem hossärskiltbelyserkor. Rapporten som

människor medHit höri samhället.positionernabefinner sig i de svagaste
och arbets-bostadsmarknadenpåetableradeoch är svagtsvaga resurser som

socialförsäkringssystemen.marknaden isamt
sammanställanivåpå lokalanledningEnligt vår mening finns ävenatt

ekonomiskamedmänniskorlevnadsförhållandena föruppgifter svagaom
arbetsmarknadenpå bostads- ochställningoch med somen svagresurser

också barnensbörsådanplanering. Iunderlag för kommunens rapporten
uppmärksammas.levnadsvillkoroch ungdomarnas

medväxlakansocialadenuppdateringenPeriodiciteten i rapportenav
förhållan-befolkningsmässigagällerexempelvis vadolika uppgifter,typer av

Föroch äldreomsorg.barn-behovoch bostäder,tillgång till arbeteden, av
uppdatering,tidlång kan vartsådana förändringar sker t.ex.över ensom

femte år räcka.
förutsättningarocksårapportering skapassocialregelbundenGenom en

ocksåRapporteringen kanverksamheter.och utvärderaför följaatt upp
andrasocialtjänsten,mellansamverkanförbättradligga till grund för sam-

och medborgare.näringslivintresseorganisationer,hällsorgan,
ochmotsvarighet i Plan-sinharårlig socialVårt förslag rapportom en
år-kommunfullmäktige1994:36SOUbetänkandebyggutredningens att

finns be-Redanaktualitet.översiktsplanenstillställningligen skall ta nu
skallöversiktsplanen1987:10bygglagenochstämmelser i plan- attom
kravblir dettaförslagbyggutredningensPlan- ochhållas aktuell. Genom

den kom-bådegälleraktualitetsförklaringen,tydligare. Vid den årliga som
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munövergripande översiktsplanen och dess fördjupningar, föreslås att man
skall redovisa planens intentioner följts i efterföljande beslut ochom om
förutsättningarna för planen ändrats i väsentliga avseenden.

Den årliga sociala bör enligt vår mening rullanderapporten ges samma
funktion. Rapporten bör dels redovisa vad föregående årsrapport lett till
under verksamhetsåret, dels peka på kvarstående problemområden intesom
kunnat lösas och dels eventuellt angelägna frågor behöverta upp nya som
uppmärksammas under det kommande året. Genom kopplingen mellan den
sociala och aktualitetsförklaringen översiktsplanen kom-rapporten av ges
munfullmäktige möjlighet varje år ställning till de socialaäven att taen om
förhållandena förändrats i den utsträckning översiktsplanen behöveratt
revideras. Med den årliga sociala skapas instrument förrapporten ett att
bevaka de sociala konsekvenserna genomförda förändringar såvälav som av
uteblivna insatser i bebyggelsemiljön och den kommunala verksamheten.
Den årliga sociala blir därigenom verksamt redskap förrapporten ett upp-
följning och utvärdering kommunens insatser på samhälls- samtav grupp-
och områdesnivå.

årligEn social i samband med aktualitetsförklaringenrapport över-av
siktsplanen bör också uppmärksamma sådana sociala förändringar intesom
har samband med kommunens fysiska planering eller verksamhetsplanering.

skulleRapporten därmed innehålla alla betydande sociala förändringar i
kommunen sig de uppkommit plan- eller verksamhetsbeslutvare genom

till följdeller andra faktorer. Utöver kommunfullmäktige underlagattav ge
för sina beslut bör den sociala kunna användas i diskussionerrapporten
inom den kommunala förvaltningen med medborgarna och företrädaresamt
för olika organisationer. Därutöver kan den sociala bli viktigtrapporten ett
underlag för finna samverkansformer mellan kommunala förvaltningar,att
boende, föreningsliv och näringsliv.

Enligt vår mening det angeläget utveckla den socialaär såatt rapporten
blirden användbart redskap för kommunens strategiska tänkandeatt ett
det krävs för insatser. denFör sociala skallutan att stora att rapporten

kunna medföra rationaliseringsvinster krävs dels den koncentreras på deatt
betydande sociala förändringarna, dels den tidigt kan fånga tenden-att upp

till utveckling innan dessa hunnit sig övermäktiga. Dettaväxaser ogynnsam
förutsätter utvecklingsarbete, i vilket Boverket, Socialstyrelsen och Sven-ett
ska kommunförbundet bör medverka.

21.2.3 Socialtjänstens deltagande i samhällsplaneringen

Vårt förslag:
I den socialtjänstlagen införs bestämmelse socialtjänstenattnya en om
skall delta i kommunens planering och härvid tillföra kunskap i systema-
tiserad form sociala förhållanden verka för åtgärder vidtassamt attom
för skapa och bevara goda livsmiljöer tillgängliga för alla.att ärsom
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oberoendelivsmiljö,godtillalla harsjälvklarhetför rättDet är att enoss en
Soci-problem.socialafunktionshinder ellerarbetsvillkor,ålder, ekonomi,av

kunskaps-ochunikaspecifika ochi denutgångspunktmedaltjänsten skall,
särskilt verka förvardagsarbetet,löpandei detutvecklaserfarenhetsbas som

ställning iharstöd ellersamhälletsbehöver svagatt ensompersoner som
meningvårenligtlivsmiljö. Dettatill god ärsamhället får tillgång enen

social-målen förövergripandeuppnå deväsentlig uppgift i syfte ettatt av
Social-levnadsvillkor.jämlikhet imänniskornasfrämjatjänsten nämligen att

funktion.viktigfyller härsamhällsplaneringenitjänstens deltagande en
och isamhällsplaneringenimedverkasocialtjänstenEnligt § SoL skall5

ochföreningarorganisationer,samhällsorgan,andrasamarbete med en-
social-mening kanvårEnligtkommunen.miljöer iskilda främja goda

full-harsocialtjänstensåbestämmelse tolkastjänstens med dennaroll att
ställetplaneringen. Iunderlag förbidra medsina uppgiftergjort attgenom

verksamhets-ochbebyggelse-aktiv roll ibör socialtjänsten ha meren
initiativ tillkunskap ochsystematiseradmedbidraplaneringen taattgenom

fördjupningarellertillgänglighetsplanerplaneringsinsatser, t.ex. avsom
meningvårenligtskallSocialtjänstenkommundel.föröversiktsplanen en

gällerplaneringsprocessen. Dettaunder heladeltagandeockså partvara en
bostadsområden.äldreförnyelsevidsåväl vid nybyggnation avsom

behandling,strategi föroch kommunernasBåde landstingensstatens,
normalisering.kvarboende ochintegration,påvård byggerochomsorg

strategi.dennakonsekvensinstitutionernaAvvecklingen de ärstora avenav
föreslåsvillkorstördas1993/94:218, psykisktprop. attpropositionenI om

kommunerna godkäntRiksdagen harför dennaökatfår ett grupp.ansvar
1993/94:396. innebärSammantagetl993/94:SoU28, rskr.bet.propositionen

behandling förochvård,samhälletsprinciperna förnämndade omsorgovan
dessamissbrukarefunktionshindrade ochpsykiskt äldre,störda, att gruppers

samhällevårtavhängig hurutsträckning kommervälfärd i attstor vara
bebyggelsemiljönspåställas kravdärförplaneras. Det kommer att stora

gäller förutsätt-också detavseendei fysiskt närkvalitet inte bara utan
medtillgänglighet förochservicegemenskap,ningarna för social personer

orienteringsförmåga.nedsatt rörelse- eller
dess närhet.bostaden ochsin tid ideltillbringarDe stormest utsatta en av

särskilt fördärförSocialtjänsten harSå fallet också för barnen. ettär ansvar
livsmiljö.godsocial synpunktiskerbarnens uppväxtatt en ur

livsmil-föreslår vi begreppetbyggutredningenPlan- ochenlighet med attI
godasynpunktsocialbetydelsenför betonaanvänds i lagtexten att urav

SOUbetänkandesittföreslår ibyggutredningenlivsmiljöer. ochPlan-
fritid,på bostäder,funktionsuppdelning1994:36 gällande lagensdenatt

viktenbetonarhelhetssynmedhandel och arbetsplatser ersätts avsomen
service.kultur ochfritid, skola,arbete,integration boende,av

iplaneringsinsatsernadecennierna kommer stor ut-Under de närmaste
bebyggelsen.befintligabevarande denochförnyelsesträckning gällaatt av

särskilt uppmärksammaocharbetei detta attSocialtjänsten bör delta även
Detområde förnyas.samband medspillo iinte går tillsociala värden ettatt
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kan gälla vidmakthålla de sociala nätverken ocht.ex. att verka för deatt att
Åtgärderboende kan bo kvar. för bevara livsmiljöergoda kanatt t.ex. vara

förstärka befolkningsunderlaget för nedläggningshotadatt busslinje, sko-en
la eller butik.

21.2.4 Sociala konsekvensanalyser

Vårt förslag:
Om kommunalt beslut förändring fysiskett större miljö ellerom av av
kommunens verksamhet kan medföra betydande konsekvenser förantas
den sociala miljön eller enskildas levnadsförhållanden skall beslutet före-
gås social konsekvensanalys. Socialtjänsten skall för denav en attansvara
sociala konsekvensanalysen kommer till stånd. sådanEn bestämmelse
införs i den socialtjänstlagen.nya

Inför beslut förändringar i den fysiskastörre miljön ioch den kommuna-om
verksamheten behöver beslutsunderlaget förbättras det gäller denär

sociala konsekvenserna planerade förändringar. Det först nämnda gällerav
såväl i kommunens översiktliga planering i efterföljande planbeslut. Isom
den översiktliga planeringen översiktsplanering-ingår också den fördjupade

för kommundel, bostadsområde eller viss aspekt i planeringen,etten en en
tillgängligheten. behövsDet för skapa underlag för dialogt.ex. mellanatt

den kommunala förvaltningen, beslutsfattare, föreningsliv, näringsliv och
berörd allmänhet, för uppnå effektivare resursanvändning och föratt att
fördela kostnader och åtaganden mellan olika Det behövs vidare förparter.

minimera icke önskade bieffekter. Slutligen finnsatt behov bättre under-av
lag för utvärdering och uppföljning genomförda förändringar.av

Vi idag ganska väl hur förändringar i bebyggelsemiljön ochvet verksam-
heter påverkar socialade förutsättningarna, eller kanske medverkarsnarare
till dessa. gårDet dock sällan entydigt och exakt bestämma orsak ochatt
verkan det gäller socialanär Det går inte heller exaktavgöraattprocesser.
vilka konsekvenserna blir viss åtgärd. socialaAtt förhållanden ut-av en
vecklas tid och kanske förstöver märkbara efter några år komplicerarär
saken ytterligare. När vi talar sociala konsekvenser måste därför röraom

med sannolikheter och fårDetta självfallet konsekvenser föross processer.
arbetet med sociala konsekvensanalyser.

allI planering finns inslag intressemotsättningar. Vad kan innebäraav som
fördelar för några kan innebära nackdelar för andra. En del förändringar får
marginella konsekvenser medan andra kan bli betydande. I dynamisken
förändringsprocess går detta inte helt undvika. Däremot kanatt större
medvetenhet konsekvenserna föreslagna förändringar uppnås. Syftetom av
med sociala konsekvensanalyser klarlägga de betydande sociala konse-är att
kvenserna förändring bebyggelse eller den kommunala verksam-av en av av
heten. Sådana analyser behövs för de föreslagna åt-vägaatt nyttan av
gärderna kostnader och eventuella negativa effekter för vissa kommun-mot
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alternativaförbehövs vägakonsekvensanalyser även attSocialainvånare.
varandra.åtgärdsförslag mot

skallsocialtjänstenlageni denbestämmelser attföreslårVi omnya
enskildaochföreningarorganisationer,samhällsorgan,andrasamverka med

skyldighetsocialtjänsten. Dennaåvilaruppgifterdefullgöraför att som
gruppnivå.samhällsnivå ochpååliggandensocialtjänstensomfattar även

denbebyggelsemiljön,förbättraförprojektsamverkan kanSådan attavse
sådanaäldre, Ideellerungdomarnaför etc.villkorensociala miljön, sam-
redovisa deförkonsekvensanalysersociala attbehövasverkansprojekt kan

möj-Därvidprojektet.iinblandadedemföreffekterna ärförväntade som
Omfördelas.kostnader börochinsatserhurdiskussionocksåliggörs omen

insatsersocialtjänstenseffekterpositivamedexempelvis kan räkna avman
näringslivet, kanlokalaeller detbostadsföretagensamhällsorgan,andraför

bidragderasinriktningenochstorlekendiskuteraanledningfinnasdet avatt
projektet.i

diskussio-förunderlagdärutöverkonsekvensanalysen är ettsocialaDen
boende ochsådelsåtgärderna,planerade attdeberörsmed dem avsomner

dedels såuppgiftsinsamling attimedverkakanområdetiverksamma m.m.,
tillmedverkakanochhända attvad kommerpåförberedda attvälär som

effekter.önskadefåråtgärderna
utvärdering-förunderlagkonsekvensanalysensocialaden ettSlutligen är

konsekvensanalyssocialgjorts. Eninsatserdeuppföljningaroch somavar
deneftersomosäkerhet,måttvisstnödvändighetinnehåller med ett av

komplexiinsatserutfalletkringhypoteserochpå enbaseras avprognoser
dockökarutfalletutvärderingarsystematiskaGenomsocial avprocess.

Eneffekter.ochinsatsermellansambandensuccessivt upp-kunskapen om
kanutvärderingarochkonsekvensanalysersocialakringrutinerbyggnad av

Genomutvecklingsarbetet.lokaladetdelbetydelsefulldärmed bli aven
förut-finnsutvecklingsarbeten storakommunersandramedjämförelser

strukturin-ochsocialakringmedvetenhetenökasättningar processeratt
kostnadseffektivitet.åtgärdersriktade

föränd-och/ellermiljönfysiskadenförändringarBeträffande större av
ochinnebär Plan-hälsanmiljön ochpåinverkanbetydanderingar med m.m.

lagstödökat1994:36SOU nämnts ettförslagbyggutredningens som ovan
medborgarin-påkravetökasDärutöverkonsekvensanalyser.socialaför

planpro-delentidigaredenförskjutsplaneringen. Dettai motflytandet av
tidigadedel över-skall kunnamedborgarna taförbl.a. avattcessen,

idäriblandbeslutsunderlaget,uppbyggnadenimedverkavägandena och av
konsekvensanalysen.socialamed denarbetet

medhushållning1987:12 natur-fråga i lageniBestämmelserna om
imotsvarighetsinmening havårenligtbörbygglagenplan- ochochresurser

debestämmelseföreslår attvivarförsocialtjänstlagen,den omennya
ochmiljöförändringarallavidbelysas störreskallkonsekvensernasociala

betydandemedförakanverksamhetenkommunalai denförändringar som
social-naturligtdetVi finner attmedborgarna.försociala konsekvenser

med hänsynutförda,bliranalysersådanaförhuvudansvartjänsten attettges
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till det främst inom socialtjänstenatt är kunskapen socialasom om processer
finns.

En social konsekvensanalys måste emellertid koncentreras kring de be-
tydande konsekvenserna. Det i detta sammanhang inteär möjligt att ge en
exakt definition vad bör med betydande social konsekvens iav som avses en

till marginell. Om beslutmotsats här endast berörett enstakaen som avses
individer kan beslutet knappast få betydande konsekvenser.anses

Till betydande sociala konsekvenser måste dock räknas förändrade eko-
nomiska villkor eller förändringar vardagsvillkoren.stora Bl.a. störreav
förändringar de kollektiva kan innebäratransporterna ökad tidavsevärtav
för utnyttja offentlig service eller för klaraatt sina dagliga inköp, min-att
skade möjligheter upprätthålla sina sociala kontakteratt och minskade
möjligheter till kommunal service, barnomsorg. Hit bör ocksåt.ex. räknas

förändringar i kultur-större och fritidsutbudet.

21.2.5 Utvecklingsarbete och kompetensfrågor
En genomgång olika analysmetoder utförts Boverket för Social-av som av
tjänstkommitténs räkning visar det finns möjligheteratt utvecklastora att
bra redskap för sociala konsekvensanalyser. Internationella erfarenheter av
sociala konsekvensanalyser liksom samhällsekonomiska modeller för be-
slutsunderlag i den offentliga sektorn kan också värdefulla utgångs-utgöra
punkter för metodutvecklingen. Analysmetoderna handlar påatt ettom
systematiskt redovisa grundförutsättningarna,sätt fram alternativa förslagta

redovisas på likartat och lyfta fram plusett sätt och minus. Slutligensom
väljs det förslag bäst målsättningarna och minimerarmotsvarar kostna-som
der och negativa konsekvenser i förhållande till insatser och förväntade
positiva effekter. Gemensamt för dessa metoder de utförsär medatt stor
öppenhet, så inblandadealla har möjlighetatt medverka. Därmed ökaratt
förutsättningarna för förståelse för de föreslagna åtgärderna och för att
erforderliga insatser fördelas mellan de berörda. Dessa insatser kan ivara
form investeringar också egentliga kostnader, deutanav men vara som ex.
boendes medverkan i föreningsliv och ungdomsverksamhet.

Kunskaperna planerings- och konsekvensanalysmetoder finns idagom
inom flera kommunala förvaltningar. Kunskaperna sociala förhållandenom
och sociala finns främst inom socialtjänsten. I båda fallen krävsprocesser
dock samverkan mellan företrädare med planeringskompetens och med
social kompetens. Erfarenheterna socialtjänstens medverkan i samhälls-av
planeringen har visat på svårigheter överbrygga skilda professionellaatt
kulturer. Utöver samverkansformer krävs därför kompetenshöjande insat-

Plan- och byggutredningen föreslår länsstyrelsen får särskiltattser. ett
för bistå kommunerna med den sakkunskapatt de behöver iansvar över-

siktsplaneringen. Detta bör inkludera biståäven med kunskaperattansvar
Ävensociala konsekvensanalyser och social rapportering. Socialstyrel-om

och Boverket bör bidra med sådan kunskap. Det kommer ocksåsen att
krävas insatser inom utbildningen.
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områdesnivåochpå21.3 Insatser grupp-

verksamhetUppsökande21.3.1

Vårt förslag:
skall hasocialtjänstenbestämmelseinförs attlagen endenI omennya

ochförebyggaföruppsökande verksamhet attbedrivaskyldighet att
tillbegränsasskyldighet attohälsa. Dennaochproblemavhjälpa sociala

utvecklas samtogynnsamtriskerarungdomar attochbarn somavse
stöd.särskildasamhälletsbehöversådana somgrupper

uppgiftersocialnämndens atttillhördet genom upp-5§ SoLI attanges
godaförförutsättningarnafrämjapåoch sättverksamhetsökande annat

till-socialtjänsten1979/80:1propositionenEnligtlevnadsförhållanden. om
in-strukturinriktadesocialnämndensverksamhetenuppsökandedenhör

kart-förbetydelsegenerellauppgiftsdennabetonasHärigenomsatser.
i kommunen.situationensocialadenanalysläggning och av

uppsökande verk-socialtjänstensmålet förframhållspropositionenI att
situationmänniskors attkännedomgodsåfåskallsamhet att omvara

förutsattesverksamhetenuppsökandeDentillgodoses.kanväsentliga behov
kunnaskulleintegritetsproblem,eventuellainriktning. Debredha somen

socialtjäns-klarasskulleverksamheten utuppsökandeiuppstå den genom
hjälp.stöd ochfåmöjligheternainformation attpositivaaktiva ochtens om

ellerenskildamedkontaktockså fåsocialtjänstenHärigenom förutsattes
social-sökeraktivtsjälvaskäl inteolikamänniskor uppavsomgrupper av

tjänsten.
funktions-vissatillservicestöd och1992/93:159propositionenI om

skyldig-medkompletterasSoLi 5 §bestämmelsenföreslogs enhindrade att
levnadsförhållandenamedsig väl förtrogensocialtjänstenför görahet att att

verksamhetuppsökandesinifunktionshindermed samtmänniskorför
motiv tillframhöllsområde. Bl.a.på dettaverksamhetsinupplysa somom

års han-1989kartläggningsarbetedetbestämmelsenföreslagnaden att som
i kom-verksamhetenuppsökandedenvisatgenomförtdikapputredning att

bristfälligt.fungerarmunerna
uppsökandebedriverkommunernaviktenpropositionen betonas attI av

medförlivsvillkorenkunskapsigskaffaroch personerverksamhet om
grundläggandeverksamhet äruppsökandeaktivfunktionshinder. En av

människorsenskildakännedomskall fåkommunenförbetydelse omatt
ocksåövrigt. Dettailivsvillkorenservice ochstöd och gerbehov omav

social-informationmednåbrapå sättmöjlighet ut omkommunerna ettatt
insatser.tjänstens

äldre.gällerdetockså införas närföreslogsskyldighetmotsvarandeEn
bet. 1992/förslagpropositionensmedenlighetibeslutatRiksdagen har

1992/93:321.rskr.93:SoU19,
tilli dag leverkommuneri landetssocialtjänstenutsträckning uppvilkenI
deltillverksamhetuppsökande är storbredbedrivaintentionerlagens att en
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okänt. Vid de Socialtjänstkommitténsammankomster förarrangeratsom
socialtjänstens företrädare har inte heller någon entydig bild framkommit.
Dock framhölls från många kommuner det uppsökande och förebyggan-att
de arbetet fått stå tillbaka för det akuta, individinriktade arbetet.

Omfattningen prostitutionen i landets kommuner kartläggs för närva-av
rande Prostitutionsutredningen dir. 1993:31. frånEnligt uppgift Pro-av
stitutionsutredningen bedrivs i dag uppsökande verksamhet bland prostitue-
rade i de städerna Stockholm, Göteborg, Norrköping.Malmö ochstörsta -

verksamhetDenna har visat bland de prostituerade mångafinns medatt
missbruk och/eller psykisk ohälsa.

Hemlösheten i Sverige har redovisats i Socialstyrelsens Hemlösa irapport
SocialstyrelsenSverige följer 1993:13.och utvärderar, Av rapportenupp

framgår mörkertalet troligen betydande. Detta gäller i hög gradäratt
mindre och medelstora kommuner där inte utvecklat någon verksamhetman
i syfte söka hemlösa. Av framgår iantalet hemlösaatt rapporten attupp
Sverige ligger under 10 000 Mer 1 000över än änsnarare personer. personer

uteliggare och lever under direkt hälsofarliga och socialt oacceptablaär
omständigheter. Två tredjedelar de hemlösa har dokumenterade miss-av
bruksproblem. Andelen hemlösa bedömts lida psykiska störningar ärsom av
högre funnit vidvad tidigare studier. Detta gäller också andelenän man
narkotikamissbrukare. Av kartläggningen framgår de hemlösa i mångaatt
fall sinahar svårt få vårdbehov tillgodosedda.att

publiceradEn nyligen forskningsrapport maj 1994 vid Karolinska in-
stitutet har pekat på oroande tendenser det gäller de psykiskt stördasnär
levnadsvillkor efter utskrivning från sluten psykiatrisk vård. visarRapporten

många isoleradelever kontakt sigmed socialtjänsten, anhörigaatt utan vare
eller I den studerade har konstaterats högre andelvänner. gruppen en
kriminella handlingar, framför allt snatterier och stölder, och högreen
dödlighet bland andra den tidigareI omnämnda propositionenän grupper.

villkorpsykiskt stördas föreslås ökat kommunalt för männi-ettom ansvar
skor med psykiska funktionshinder.

Vi det finns mycket talar för den uppsökande verksam-att attanser som
heten bör fokuseras på de i samhället behöver samhälletsgrupper som
särskilda stöd. Här ingår bl.a. barn och ungdomar riskerar utvecklasattsom

på hemmiljöngrund brister i eller på degrund lever iogynnsamt attav av
riskmiljöer utanför det hemmet. ingår också fysiskt psykisktHär ochegna
funktionshindrade, hemlösa, prostituerade och narkotikamissbrukare. Når
det frågangäller uppsökande verksamhet bland äldre finner vi anledningom

den 20bestämmelse nyligen införts i socialtjänstlagenövervägaatt som
§. kapitel viI 5 har redovisat utvecklingen för de social-äldre sedana

tjänstreformen. Vi har härvid kunnat konstatera allt fler deatt av yngre
pensionärerna har förhållandevis god hälsa och lever aktivt liv. Företten

år80 försämras hälsan och ökar hjälpbehoven. Vi finner därförövergruppen
socialtjänstens för uppsökande verksamhet bland de äldre framföratt ansvar

allt bör inriktas på de äldre år.80över
Syftet med den uppsökande verksamheten skall få kontakt medattvara
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försocialtjänstenmedkontaktvillförmår ellerintesådana tagrupper som
sociala konse-allvarligariskerna fördärhjälpbehovhävda sinaatt men

ochungdomarbåde barn,gälleröverhängande. Dettaeller ohälsakvenser är
samhälletsbehöversituationer ochsig ibefinner utsatta somvuxna som

skallbland dessaverksamhetuppsökandeVi därförstöd. att grupperanser
socialtjänsten.skyldighet förlagregleradenvara

in-personligadenmål förutsätterövergripandeSocialtjänstlagens att
Motivations-verksamheten.uppsökandei dentegriteten respekteras även

finnshjälpmöjligheterdevägledning attinformation ocharbete, somom
naturligtingådärförskallsociala utsatthetmed sin ettkomma tillrätta som

verksamheten.i den uppsökandeled
iriskmiljöer ellersig ibefinnerungdomargäller barn ochNär det som

Även dessaförsärskiltsocialtjänstenrisksituationer har ett grupperansvar.
handi förstaverksamhetenuppsökandesyftet med denenligt vår meningär

gruppverksamheteriantingenoch vård,stöderbjuda insatser i formatt av
råderförhållandensådanasåvida inteinsatser,individinriktadeeller genom

särskilda be-1990:52 medstöd lageningripande medmedger avsom
bland deverksamhetuppsökandeFörstämmelser vård yngreav unga.om

betydelse.barnhälsovårdenmödra- ochsamverkan medbarnen storär av
kartläggaochidentifieratill syfteocksåarbetet haruppsökandeDet att

uppsökandesyftar denavseendedettastöd. Ibehovutsatta avgruppers
verk-planeringen bl.a.förunderlagtill tillföraverksamheten därför att av

behov.tillgodose olikaföreller bostädersamheter att gruppers
aktu-lyhördhetvår meningenligtuppsökande arbetet förutsätterDet om

social-behöveri kommunen,och problemgrupperella problembilder som
verksamhetUppsökandeindividnivå.och/ellerpåtjänstens insatser grupp-

tidpåoftaoffentliga miljöer, änibefinna sighandlar också uteatt annanom
kontorstid.

områdesinriktat arbeteoch21.3.2 Grupp-

Vårt förslag:
åtgärder förområdesnivå vidtaochskall på attSocialtjänsten grupp-

Åtgärderna påinriktasskall särskiltutveckling.socialfrämja gynnsamen
isolering.socialohälsa ochdrogmissbruk,avhjälpaförebygga ochatt

strukturin-detantyds1979/80:1 socialtjänstenpropositionenI attom
samhälls-påverkamöjlighetsocialtjänstenocksåriktade arbetet attenger

innebärpropositionenEnligtgrannskapsarbete.ochstrukturen fält-genom
demmedtillsammanssocialtjänstendenna form socialt arbete att somav

organisationerfrivilligamedi samverkanmiljöer ochlever i utsatta genom-
samhällsarbeteutveckling.negativ Begreppetför insatser för brytaatt en

fältarbete.ochgrannskaps-propositionen, däremotinte ianvänds
socialtjänstenenligtbestämmelsevårt förslag till ärSyftet med attovan
gruppinriktatbådeskall arbetaverksamhetsformermed olika metoder och
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och omrâdesinriktat. Vi vill särskilt betona vårt förslag till bestämmelseatt
inte har koppling specifiktill någon form socialt arbete. Gruppinriktatav
eller omrâdesinriktat arbete kan ske i både uppsökande, rådgivande, in-
formerande, stödjande och behandlande former. Det kan också ske i form av
socialpedagogiskt inriktad verksamhet för olika bl.a. ungdomar ochgrupper,
psykiskt funktionshindrade. Men det kan också ske i form vård,av om-
vårdnad och tillsyn vissaför med behov dagvård. Förutsatta grupper av
omrâdesinriktat arbete kan samhällsarbete metod sättett attsom vara
analysera, planera och insatsersamordna och för aktivera mobiliseraochatt
de boendes i förnyelsearbete.ettegna resurser

Mångfalden problembilder och behov socialtjänsten förut-möterav som
flexibilitet vid valet metoder i det sociala arbetet. Både samhälletsätter av

och de sociala problembilderna har förändrats sedan 1970-talet och social-
Äventjänstreformens tillkomst. socialtjänsten tidöver möterom nya pro-

blembilder och behov dock problembilderna i relativtstortnya synes vara
konstanta tid. Arbetslöshet och socialbidragsberoende, social isoleringöver
och utanförskap, missbruk alkohol och andra droger, kriminalitet, flyk-av
tingskap och etniska konflikter barn kvinnoroch förutsättssamt som

psykiskmed eller fysisk ohälsa följd ingår i de problembilderövergrepp som
socialtjänsten dagligen i sin verksamhet. Omfattning in-ochmötersom

tensitet kan dock variera tid, vilket i sin påverkar socialtjänstensöver tur
inriktning och arbetsformer.

De ekonomiska förutsättningarna för kommunernas verksamhet har un-
der år förändrats. Detta i sin har i många kommuner utgjort grundtursenare
för utvecklingsinsatser och förnyelse inomarbetet individ- och familjeom-av

i syfte uppnå effektivare användning tillgängligaattsorgen en av resurser.
minstInte inom ungdoms- och missbrukarvården har former för stödnya

och behandling utvecklats. Ibland dessa alternativa behandlings-omnämns
Ävenformer mellanvård eller vård på hemmaplan. formersom nya av

stöd, rehabilitering och sysselsättning för arbetslösa socialbidragstagare med
ställning på arbetsmarknaden kommunerna. Enligt studieprövassvag av en

Svenska vårenkommunförbundet 1994 erbjuder majoriteten landetsav av
kommuner olika former sysselsättning för arbetslösa socialbidragstagare.av
Även det hälsoförebyggande arbetet i kommunerna har enligt Folkhälsoin-
stitutets uppgifter 1994 under år förstärkts och funnit arbets-senare nya
former och samverkanspartners.

Andra miljöer socialkontoret plattform för socialt arbete användsän som
redan på många håll i landet. De erfarenheter, redovisats kommitténförsom
tyder på positiva erfarenheter. Någon systematisk utvärdering omfattningav
och resultat former och för socialt arbete har dock inteav nya av arenor
gjorts.

Exempel på former gruppinriktad verksamhet redovisats förnya av som
kommittén olika stödverksamheter, bl.a. vid förskolor, ofta iär öppna sam-
verkan mellan socialtjänsten och landstinget, för stödja förskoleföräldraratt
i sin föräldraroll. Fältstationernas skiftande verksamheter för målgrup-olika

verksamheter med samordning pedagogiska insatser, socialsamtper av
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missbrukandeoch/ellerkriminellaförträning fritidsverksamhetoch ung-
olikaförDagverksamheterverksamhet.på sådanexempeldomar andraär

hållmångadrivs påmissbrukareochfunktionshindradebåde äldre,grupper,
organisationerna.frivilligai samverkan med de

bådei kommunernaförnyelsearbetet ärpågåendeVi detattanser nu
utvecklingenpågåendepå denockså positivtVipositivt.nödvändigt och ser

människorAttverksamheterna.gruppinriktademångfald i deökadmot
får delmöjligtså långtproblemmed likartade behov eller gemensammaav

effektivtmeningenligt vår sättverksamheter även atteller ettärprogram
utnyttja samhällets resurser.

områdesnivåochpåvidta åtgärderskyldighetSocialtjänstens att grupp-
samhällets stöd.behöverpå deenligt vår mening fokuserasbör somgrupper

miljöerileverungdomarochingår hand de barn utsattai förstaHär som
Även drog-grundpårisksituationer.sig ieller befinner avvuxna somsom

underleverandra skälohälsa ellerisolering, psykiskmissbruk, social otrygga
tillhör dessaförhållandenoch utsatta grupper.

ochförebyggaförskall arbetasocialnämnden11§ SoL attI attanges
medel.beroendeframkallandeoch andraalkoholmotverka missbruk av

uppmärksamhet.särskilddärvidskalloch ungdomför barn ägnasInsatser
problembilderockså andrai dagsocialtjänstenSom tidigare nämnts möter

levnads-föruppmärksammasmissbruk behöver attän gynnsammasom
störda ochpsykisktdegällerfrämjas. Dettaförhållanden skall kunna t.ex.

vårtisolerade iarbetslöshet levergrundbl.a. påvissa flyktinggrupper avsom
Även med bl.a.isolerasriskerarandra arbetslösasamhälle. attgrupper

ungdomarnaarbetslösaföljd. Bland demissbruk utgörohälsa eller ensom
också förtids-här finnsMenuppmärksammas.börsärskilt utsatt grupp som

imed människorkontaktisoleratleverpensionerade och äldre utansom
närmiljön.

för desärskiltsocialtjänstenEnligt vår mening har ett somgrupperansvar
levnads-förbättraförbehöver vidtasåtgärderDe attnämnts. somovan

lokala för-problembilder ochberoende påvarieravillkoren kanför dessa
erbjudaförsocialtjänstensövrigt. Fråganhållanden i att sys-ansvarom

25.i kapitelbehandlasselsättning vissaför närmaregrupper
väloch hälsasociala villkormellansambandetframgåttSom tidigare är

skyldighetharsocialtjänstennaturligtdärför attbelagt. Vi finner det att en
samverkanarbete förutsätterohälsa.motverka Dettaförebygga ochäven

psykosocialförebyggadet gällerFramför alltolika aktörer.mellan när att
ochsamhällsorganolikamellansamverkaninsatsernaohälsa förutsätter

socialtjänstensdock intefråntarframhållitvi tidigareorganisationer. Som
före-enligt HSLsjukvården harhälso- ochskyldighet attdet somansvar

bygga ohälsa.
främjaområdesnivåochpåSocialtjänstens att gynnsammagrupp-ansvar

skallsocialtjänsteninte betydadocklevnadsförhållanden behöver att ensam
årendeunderkapitel 3 harframgåttSom senastesörja för dessa insatser. av

lokalti olikasigochinitiativ tillfler aktörer tagit typerallt engagerat av
stödjasocialtjänstenvår mening börEnligti närmiljön.utvecklingsarbete
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och sådana vill samtidigt socialtjänstensamordna initiativ. Men vi betona att
därutöver har initiera och genomföra åtgärder i utsattaett attansvar om-
råden och för de behöver samhällets stöd.grupper som

Slutligen vill vi framhålla socialtjänstens åtgärder på ochatt grupp- om-
rådesnivå förhållningssätt. för männi-förutsätter demokratiskt Grundenett
skors i förändrings-och ansvarstagande denna socialttypengagemang av
arbete enskildas integritet och självbestämmande respekterasär att samt att
möjligheter utformning innehåll åtgärdertill inflytande och i deöverges

vidtas.som

Socialtjänstens21.3.3 för det förebyggande arbetetansvar
bland barn och ungdomar

Allmänt förebyggande insatser enligt vår mening med primär-är synonymt
definierasprevention. I kapitel 3 begreppen primär-, sekundär- och tertiär-

prevention. Allmänt förebyggande verksamhet således fält för mångaär ett
aktörer de ansvariga för ekonomisk politik, skolpolitik, hälsopolitik,bl.a.
miljöpolitik, bostadspolitik, fritidspolitik och socialpolitik. På det lokala
planet det allmänt förebyggande arbetet liksom folkhälsoarbetetär ett an-

flera förvaltningar. också frivilliga organisationernaför Här spelar desvar
föreningslivet viktigoch roll. Som folkhälsoarbetenämntsen ovan anses

ingens imperium.allas Samma förhållande gäller ocksåvara ansvar men
för det allmänt förebyggande arbetet för barn och ungdomar.

Socialtjänstens främja social utveckling och godattansvar en gynnsam
gäller särskilt barn och ungdomar.hälsa Socialtjänsten har bl.a. erfarenhet

riskmiljöer och riskbeteenden, kan bidra till uppkomsten socialaav som av
ohälsa. Socialtjänstenproblem och också konsekvenserna godaattser av

drogfriamiljöer saknas, aktiviteter för ungdomar, kulturverksamhett.ex.
utemiljöereller för barnen.trygga

enligtSocialtjänsten har vår mening särskilt initieraför ochett attansvar
delta i förebyggande i samverkan med andra aktörer.arbete Detta ansvar
innebär dock inte socialtjänsten det övergripande för detharatt ansvaret
allmänt förebyggande samordnaarbetet i kommunen. Ansvaret för dettaatt
arbete åvilar enligt vår mening kommunstyrelsen.

kapitelI 4 har redovisats socialtjänstens allmänt inriktade och förebyggan-
de arbete för barn och ungdom. framgår bl.a. för de mindreHärav att
barnen handlar i utsträckning de insatserdet förebyggande arbetet stor om

inom barnomsorgen inom barnhälsovården.och mödra- och För degörssom
äldre barnen och för ungdomarna har det förebyggande arbetet en annan
karaktär. handlar det samverkan mellan socialtjänsten, skolan,Här om
fritidsverksamheten och föreningslivet. fritidsverksamheten harKultur- och

betydelse Fritidsgårdarför barn och ungdomars personliga utveckling.stor
och liknande träffpunkter fyller också viktig funktion i arbetet med atten

Ävenförebygga sociala drogmissbruk kriminalitet.problem, och ungdoms-
mottagningarna spelar viktig roll i det förebyggande arbetet.en

Vi vill särskilt framhålla det förebyggande betydelse för allaarbetets
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personlighetsutveckling, stimulans,möjligheter tillbarns och ungdomars
Förebyggande verk-delaktighet med vuxenvärlden.och positiva kontakter

ungdomsperspektiv ochfrån barn- ochsamhet bör därför generellt utgå ett
förebyggandeEnligt vår mening har detinte från problemperspektiv.ett

utvecklings-livskvalitet och positivaarbetet i sig i syfte bidra tillvärdeett att
möjligheter för alla barn och ungdomar.

socialtjänstenall verksamhet inomEnligt vårt förslag i kapitel 18 skall
förslagetsVi vill särskilt betonabedrivas planmässigt och målinriktat. här
Härvidungdomar.betydelse förebyggande arbetet för barn ochför det är

ochsocialtjänstens bevaka de barnendet särskilda utsattaatt attansvar
livsmiljöer.fritidsaktiviteter och godaungdomarna får del och tillgång tillav

1990/91:175 ungdoms-prop. uttaladesbl.a. folkhälsopropositionenI att
alkoholvaneundersökningaråren bör fria från bl.a. CAN:salkohol. Avvara

bildenframgår målsättningverkligheten ligger långt från denna ävenatt om
Oroandevid mitten 1970-talet.under år varit ljusare denän avsenare var

för närvarandetendenser emellertid på ungdomars alkoholvanortyder att
förändras.

SOUhuvudbetänkandei sittAlkoholpolitiska kommissionen har
1994:24 alkoholförebyggande arbetet. Kom-vikten lokalabetonat detav

för det alko-missionen särskilt betydelsen adekvat kompetensframhåller av
ökade medel tillholförebyggande Kommissionen föreslår ocksåarbetet.

arbetet.projektverksamhet drogförebyggandei kommunerna för det
viktig roll ienligt kommissionenDe frivilliga organisationerna spelar en

skolaföre-både ochdet alkoholförebyggande arbetet. gäller Hem-Detta
nykterhets-ningar, idrottsföreningar fackliga organisationer. Menoch även

organi-mening dessarörelsen Vi kommissionenshar viktig roll. delar atten
på verksamhetenssationer samtidigt krav ställsbör ökat stöd somges

inriktning och resultat.
inte barabland ungdomar kräverArbetet med motverka alkoholbrukatt
område.förstärkning inomsatsning kring åtgärd eller ettav resurseren

i kom-alkoholförebyggande arbetetProblemets komplexitet kräver detatt
motverkaolika förbedrivs i bred samverkan mellan aktörer attmunerna

måste liksomsåväl bruk missbruk bland ungdomar. Detta arbete annatsom
enligt vårdärförsocialt arbete bedrivas målinriktat och planmässigt. Det är

drogförebyggande arbetemening socialtjänsten i sittbetydelsestor attav
polisen, primär-fritidsförvaltningarna,samverkar med skolan, kultur- och

vården och föreningslivet.



22 Barnomsorg

Vår bedömning:
prop. 1993/94:11Riksdagen antagit regeringens propositionhar 1993

ändring-utvidgad lagreglering på barnomsorgsområdet Genomom m.m.
tillhandahållai socialtjänstlagen skärps skyldighetkommunernas attar

Sverige stadigvarandebarnomsorg för barn bosatta i ochär somsom
januarivistas i kommunen. bestämmelserna träder i kraft den 1De nya

1995.
dessa be-Vi har inte funnit anledning i något avseende övervägaatt

4 kap..stämmelser. samlas i kapitel i den lagstiftningenDe ett eget nya

Nuvarande ordning22.1

13-18 SoLbestämmelser gäller idag §§ för kommu-De som ger en ram
14 §,alla förför bl.a. sexåringar allmän förskolaatt garanteranens ansvar
stöd i sinanvisa plats för barn olika skäl behöver särskiltatt som av

17 §.15 §utveckling och för planmässig utbyggnad barnomsorgenen av
Någon skyldighet för full behovstäckning föreskrivs inte i denatt svara
lagstiftning gäller fram till den januari barnomsorg-1 1995. förAnsvaretsom

organisation åvilar kommunen fördelningen mellanbeslutarens som om
olika personaldimen-verksamhetsformer, köregler, barngruppernas storlek,
sionering, i behov särskilt stöd, lokalutformning,för barnextra resurser av
öppethållande m.m.

utbyggnad22.2 Barnomsorgens
Barnomsorgen har byggts kraftigt under de 20 åren. Den 31ut senaste

idecember 1993 51 alla barn i förskoleåldern inskrivnaprocentvar av
daghem eller familjedaghem. början motsvarande siffraI 1970-talet varav
endast 12 procent.

Medan antalet barn i daghem har ökat under hela 1980-talet har antalet
barn i deltidsgrupper stadigt minskat. Som 105 barn i sådandeltog 000mest

1980. bådeverksamhet Under 1990-talet har antalet barn i deltidsgrupper
Årökat och minskat. 1993 antalet deltidsgruppsbarn 65 300, vilketvar

ökning med jämfört året dessförinnan.7 medmotsvarar procenten
riksdagen principbeslutetNär år 1985 förskola för alla barntog om en
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viktig byggsten iden förskolan framlyftes även öppna samman-ensom en
År 644 förskolor.1hållen 1991 fanns detbarnomsorg. öppnamestsom

till 335.siffra hade år 1993 minskat 1Denna
Även 70-talet.kraftigt sedan börjanhar expanderatskolbarnsomsorgen av

20lâgstadiebarnen. Förhand verksamheter förUtbyggnaden gäller i första
år plats i fritidshemi åldern 7-9år sedan hade ungefär 5 barnenprocent av

Är 31motsvarande siffra 51 Deni familjedaghem. 1992eller procent.var
inskrivna ii åldern 12 åralla skolbarn 7december 1993 29 procent avvar -

familjedaghem.fritidshem, daghem eller

framtidsperspektivi22.3 Barnomsorgen ett

1993/94:11prop. utvidgadpropositionår antagitRiksdagen har 1993 omen
träder ibestämmelsernabarnomsorgsområdet Delagreglering på nyam.m.

kraft den 1 januari 1995.
skyldighetkommunernasGenom ändringar i socialtjänstlagen skärps att

stadig-i Sverige ochtillhandahålla för barn bosattabarnomsorg är somsom
både förskoleverksam-omfattarvarande vistas i kommunen. Barnomsorgen

tillhandahållas i denverksamhet skallhet och skolbarnsomsorg. Sådan om-
studierellerföräldrarnas förvärvsarbetefattning med hänsyn tilldet behövs

eller barnets behov.eget
skolpliktig ålder.uppnåttbarn inte harFörskoleverksamheten avser som

erbjuda barn fost-pedagogisk verksamhetFörskolans uppgift är att genom
tillhandahållas för barnskallomvårdnad. Förskoleverksamhetoch somran

tillhandahållasår skall förskolaår. inte har fyllthar fyllt För barn ettett som
särskiltandra skäl behöverpå grund fysiska, psykiska ellerbarnet avom

sin utveckling.stöd i
inskrivnatolv års ålderbarn till och medSkolbarnsomsorgen ärsomavser
skollagenskolform enligtnågon motsvarandei grundskolan eller

1985:1100. komplettera skolanuppgiftSkolbarnsomsorgens är samtatt
utvecklingen.fritid och stöd ierbjuda barn meningsfullen

detskolbarnsomsorg skallförskoleverksamhet ochbedrivandeFör av
barnens behovutbildning eller erfarenhetfinnas personal med sådan att av

kan tillgodoses. Barngruppernagod pedagogisk verksamhetochomsorg en
ända-storlek. Lokalerna skalllämplig sammansättning ochskall ha varaen

behov.skall utgå från varje barns Barnmålsenliga. Verksamheten som av
skalli sin utvecklingbehöver särskilt stödfysiska, psykiska eller andra skäl

speciella behov kräver.den derasges omsorg som
och skol-tillhandahålla plats inom förskolaskyldighetKommunens att

erbjuds i denantingen platsbarnsomsorg kan fullgöras att egnagenom
enskiltförskola,erbjuds inom enskildverksamheten eller plats ettatt en

skall erbjudasPlatsfritidshem enskild integrerad skolbarnsomsorg.eller en
anmält behov barnom-dröjsmål vårdnadshavaren haroskäligt närutan av

önskemålvårdnadshavarensSkälig skall tillhänsyn tas omsorgs-omsorg.
lokalisering.form och verksamhetens
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stödjainförs också skyldighet för kommunenI socialtjänstlagen atten
integrerad skolbarnsomsorg.fritidshem enskildenskilda förskolor och samt

varje barn intebidrag med belopp förSådana verksamheter skall ett somges
motsvarande verksam-kostnad barn ioskäligt avviker från kommunens per

villkor kanvillkor för bidraget. Somfår ställa vissahet. Kommunen upp
oskäligtbedrivna verksamheten intei den enskiltföreskrivas avgifternaatt

motsvarande verksamhet.kommunen förfår överstiga den avgift tar utsom
i måndriver verksamhetenfår också föreskriva denKommunen att avsom

vill placera där.lämplig barn kommunenplats skall ta emot som
har kommu-i kommun hemkommunenOm barn äntas emotett en annan
från barnetssina kostnader för barnomsorgentill ersättning förrättnen

hemkommun.
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hemtjänst och23 Färdtjänst,
dagverksamheter

Vårt förslag:
färdtjänst, hemtjänst och dagverksamheter för-Socialtjänstens föransvar

i lagen.tydligas generellt utformade bestämmelser Det över-genom nya,
skalllämnas till varje kommun själv bestämma hur verksamheternaatt

frihetoch i vilken omfattning de skall bedrivas.utformas Kommunens
till bistånd denbegränsas dock reglerna rätt garanterarom som en-av

levnadsnivå. dimensioneringskilde skälig Vid planering och aven
avlastninghemtjänst och dagverksamheter skall behovet stöd ochäven av

anhöriga vårdar långvarigt sjuka, äldre eller människor medhos som
funktionshinder, beaktas.

Normaliseringsprincipen23.1

Normaliseringsprincipen innebär bl.a. socialtjänstens insatser skallatt un-
enskilda kvar hemma normalt liv.derlätta för bo och levaatt att ett

hemtjänsten olika viktiga hörn-Färdtjänsten, och dagverksamheter är tre
äldre- och handikappomsorgen. Färdtjänstenpelare i kommunaladen är ett

till allmänna trafikförsörjningenden och avsedd förkomplement är perso-
svårigheter Hemtjänstförflytta sig på hand. ochhar stora attner som egen
använda möjligt fördagverksamheter för sig eller tillsammans detgörvar- -

funktionshinder kvar hemma.äldre människor människor med booch att
möjligheter själv-Sådana insatser också anhöriga ökade levaatt ettger

ständigt liv.

bestämmelser23.2 Gällande

socialtjänstens uppgifter för äldre ochbestämmelser i lagen reglerarDe som
kommunalt självbe-funktionshindrade lämnar förstort utrymmepersoner

ingen ovillkorlig skyldighet för kommunernastämmande. Idag finns det att
insatserfärdtjänst eller dagverksamheter. Dessatillhandahålla hemtjänst,

färdtjänst,föreskrivs socialnämndenregleras i § SoL där det10 att genom
eller lik-hjälp service och omvårdnad, dagverksamheteri hemmet, annan

vår kursivering enskilde bounderlätta för dennande social tjänst bör att
bestämmelse kompletteras medhemma och ha kontakter med andra. Denna

19-20 §§människor ochför äldresärskilda bestämmelser aomsorger om
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människor 21 §. skall social-med funktionshinder Enligt 20 § första stycket
får demnämnden verka för äldre människor goda bostäder ochatt ge som

Någrabehöver det stöd hjälp i hemmet och lättåtkomlig service.och annan
motsvarande skyldighetsbestämmelser färdtjänst och dagverksamheterom
finns inte i nuvarande lag.

23.3 Vår principiella syn
1993:30SOUvårt delbetänkande till bistånd inom socialtjänstenI Rätten

bådehar föreslagit till bistånd i 6 § SoL skall omfattanuvaranderättenatt
tillförsörjningsstöd och bistånd. För precisera annatannat rättenatt

bistånd räknat vissa insatser i den föreslagna lagbestämmelsen.har upp
återfinns färdtjänst två sju punkter.Där hemtjänst och sammanlagtsom av

Uppräkningen omfattar däremot inte några dagverksamheter.
Vi den enskildes till bistånd i form hemtjänst och färd-rättattanser av

tjänst i Vi ocksåbör skyldighetsbestämmelser lagen. attmotsvaras anserav
tillhandahålla i olikasocialtjänsten i vissa fall skall skyldig platsattvara

skyldig-dagverksamheter. Som konsekvens detta föreslår separataen av
färdtjänst, hemtjänst dagverksamheter.hetsbestämmelser i fråga ochom

självaSkyldighetsreglerna lämnar för kommunerna bestämmaöppet att
bedrivas.hur verksamheterna skall och i vilken omfattning de skallutformas

till bistånd,Kommunens frihet begränsas dock reglerna rätt somomav
levnadsnivå.den enskilde skäliggaranterar en

långtgående deDe regler föreslås alltså inte likaär som nyasom nu
till slå vaktbestämmelserna barnomsorg. Våra förslag syftar närmast attom

möjlig-vissa verksamheter grundläggande betydelse för människorsom av
inteheter leva självständigt liv. Vår avsiktbo kvar hemma och äratt att ett

i detalj innehåll och utformning -inte hellerreglera verksamheternas attatt
Ändå vissaprioritera finnas skälbland olika målgrupper. kan det göraatt

förtydliganden.
Vi uppgifter inom vård- ochhar tidigare lyft fram de anhörigas roll och

anhöriga,omsorgsverksamhet. Studier redovisas i kapitel 15 visar attsom
intevårdar långvarigt sjuka, eller människor med funktionshinder,äldresom

får det uppgiften vardag känne-stöd och den avlastning kräver. Derassom
fysiskt, psykiskt och socialt.tecknas många gånger umbäranden bådeav

dimen-Mot denna bakgrund vi kommunerna vid planering ochattanser
anhörigassionering hemtjänst skall beakta deoch dagverksamheter ävenav

anhöriga inte praktisk hjälpbehov stöd och avlastning. behöver baraDeav
kapitelpersonligt stöd. Vi återkommer till denna fråga i 25.ävenutan
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23.4 Färdtjänst

Vårt förslag:
Socialtjänsten skall tillhandahålla färdtjänst för människor på grundsom

åldrande, sjukdom, funktionshinder eller liknande orsak inteav annan
kan förflytta sig på hand eller använda kollektiva färdmedel.egen

Färdtjänsten komplement till denär allmänna trafikförsörjningen ochett
olika skäl inte kan förflytta sig på hand elleravser personer som av egen

använda kollektiva färdmedel. Idag har 5 Sveriges befolkningprocentca av
tillstånd använda färdtjänst. Ungefär hälften alla hade färdtjänstatt av som
den 31 december 1993 drygt 430 000 80 år. Endast 15överpersoner var— —

Ävenunder 65 år. antalet i åldrarna under 65 årprocent var om personer
liten andel samtliga färdtjänstresenärerutgör devet atten av man yngre

åker väsentligt mycket de äldre. En studie förhållandenaän i Stock-mer av
holms län visar under 65 år står för cirka 40t.ex. att procentpersoner av
färdtjänstresandet. Den officiella statistiken visar också antalet färd-att
tjänstresor varierar mycket mellan olika kommuntyper. Underper person
1993 gjordes i genomsnitt färdtjänstresor39 Antaletper person. resor va-
rierade från 16 i glesbygdskommuner till 53 i storstäder.

Färdtjänsten bör enligt vår bedömning behandlas både social-som en
politisk och trafikpolitisk fråga. Den har också betraktats viktigen som en
handikappolitisk fråga Handikapputredningen. betänkandetI Handikappav

SOUVälfärd Rättvisa 1991:46 pekade utredningen på rad problemen
inom den kommunala färdtjänsten. Enligt Handikapputredningen skulle
satsningar på öka anpassningen de reguljära trafikmedlenatt kunnaav
frigöra för kvalitativa förbättringar inom färdtjänsten.resurser

I betänkandet föreslogs bl.a. länsfärdtjänst skulle införas i hela landet.att
Vidare föreslogs ändring i socialtjänstlagen enligt vilken egenavgifternaen
för med kommunal färdtjänst skulle med i denöverensstämma taxornaresa
lokala och regionala kollektivtrafiken. förslagDessa emellertid intetogs upp
till behandling i propositionen stöd och service till vissa funktions-om
hindrade prop. 1992/93:159 följde på Handikapputredningens arbete.som

Handikapputredningen återkom till frågorna i betänkandet samhälleEtt
SOUför alla 1992:52. Utredningen lämnade bl.a. förslag till samlatett

på länsnivå för kommunal färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor ochansvar
kollektivtrafik.

Som tidigare framgått i kapitel 6 har regeringen därefter tillsatt särskilden
utredare, den s.k. Samreseutredningen, med uppgift lägga fram förslagatt
till bättre samordning i länen olika slag offentligt betalda Avav av resor.
direktiven dir. 1993:83 framgår bl.a. samordningen skall syfta tillatt att
förbättra trafikens utvecklingsmöjligheter och ökade möjligheter förge
funktionshindrade använda sig kollektiva färdmedel. I uppdragetatt av
ingår förutsättningslöst två olika modeller förpröva samordningen. detatt I

fallet skall utredaren belysa hur frivillig samverkan mellan kommu-ena en
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effekteroch vilkaförstärkasskulle kunnatrafikhuvudmänlandsting ochner,
börutredarenfallet skalltill. det andra prövadet skulle leda I om man

skallUppdrageti länen.huvudmannaskapenhetligtlagstifta ett varaom
december 1994.slutfört den 31senast

ochför äldrefärdtjänstHandikapputredningenVi i likhet med attanser
bättrebör kunnatill delfunktionshindrade ersättasstor av enpersoner

fjärdedelungefärservicelinjer. Idag harkollektivtrafik och s.k.anpassad en
alltså mycketåterstårservicelinjer. göraDetalla kommuner inrättat attav

funktionshindermänniskor medochäldrefärdtjänst hosinnan behovet av
funktionshindradeåtgärder. Gravtsådanatill följdkan minskaantas av

anpassad färd-individuelltframtiden behövaockså ikommer attpersoner
tjänst.

iklarläggas lagen.färdtjänst börförsocialtjänstensVi att ansvaranser
färd-tillhandahållaskyldigblirsocialtjänstenVårt förslag innebär attatt

funktionshinderåldrande, sjukdom,på grundtjänst för avpersoner som
användahand ellersig påförflyttainte kanliknande orsakeller egenannan

självklartsig inteåldrande ipåpekasdockfärdmedel. börkollektiva Det att
denskall alltidfärdtjänsttill prövastill färdtjänst. Rättennågon moträttger

kollektiva färdme-sig medhand förflyttapåenskildes möjligheter att egen
Ändå färdasåldermänniskor i högrimligen begäraintedel. kan attman

funktions-ellersjukdomhindrasde intekollektivtrafikmed även avom
ochsäkerhetockså frågafärdtjänstenhinder. För dessa är omenpersoner

samhälle.trygghet i dagens

Hemtjänst23.5

Vårt förslag:
på grundmänniskorhemtjänst förtillhandahållaSocialtjänsten skall som

orsak be-liknandefunktionshinder elleråldrande, sjukdom, annanav
livsföringen.dagligasådan hjälp i denhöver

hemsjukvård. Denhemhjälp ochsocialbådeHemtjänstens insatser omfattar
hemhjälpsocialbeslut238 000hade drygt31 december 1993 ett ompersoner

landets be-3knappthemsjukvård.och/eller Det procentmotsvarar av
Ungefär 25bostäder.i vanligafår hjälp borfolkning. allra flestaDe som
med socialallahälftenboendeformer. Meri särskildabor änprocent av

dvs.år. Andelenhemsjukvård 80hemhjälp eller är över personeryngre,
emellertid behovMånga har10under 65 år, ligger procent.runt avyngre

hem-delanspråkihjälpinsatser ochomfattandemycket stortar aven
inommedelocksåanvändsHemtjänsttjänstens totala ettsomresurser.

barnfamiljer.stöd tillmissbrukarvården och även somges
i högålderspensionärerhemtjänstmottagaremajoriteten alla ärAtt av
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ålder har under lång tid präglat verksamhetens innehåll och utformning.
Hemtjänstorganisationen har överallt i landetnästan formats efter geo-
grafiska principer särskild hänsyn till behoven iutan växlar olikatagen att
åldrar. Den befinner sig mitt i livet har sannolikt andra förväntningarsom
och anspråk på hemtjänsten den befinner sig iän livets slutskede.som

Möjligheten själv kunna bestämma sitt livatt över funktionshindradsom
har mycket starkt inompoängterats handikapprörelsen. Av på densvaren
brukarenkät Handikapputredningen lät genomföra våren 1989 fram-som
kom endast 8 deatt erhöll hemtjänstprocent kundeav personer som
bestämma skallöver hjälpen. Den till biträderätt personligvem som ge av
assistent eller till ekonomiskt stöd för sådan assistans nyligen införts isom
LSS enligt vår bedömning väl Handikapputredningens framfördamotsvarar
principer självbestämmande, inflytande och kontinuitet.om

Samma principer bör enligt vår uppfattning prägla den framtida hem-
tjänsten helhet betraktad. Personalens kompetens måste ocksåsom ut-
vecklas i takt med hjälpmottagare, psykisktatt stördat.ex.nya grupper av

sig alltmer gällande.görpersoner,
I nuvarande lagstiftning saknas helt bestämmelser kvalitet i social-om

tjänstens insatser. Som redovisats i kapitel 17 föreslår lagbestämmelseen
där det föreskrivs socialtjänstens insatser skallatt god kvalitet. Avvara av
den anledningen vill redovisa vårnärmare på kvalitet i frågasyn om
hemtjänstens insatser för äldre människor med behov både service,av
omvårdnad och vård.

kapitelI 5 har vi redogjort för de ganska dramatiska förändringar ägtsom
inom äldreomsorgen under den tioårsperioden. I början påsenasterum

1980-talet möjligheterna få omfattande och vårdatt dygnet-runtvar omsorg
i det hemmet mycket begränsade. Den officiella statistiken föregna novem-
ber 1993 visar ungefär 9 000 haratt 30 timmar hemtjänst iänpersoner mer
veckan. 45Ungefär 000 fick vid tidpunkt hjälp varje kvällpersoner samma
och/eller natt.

Att organisera hemvården för hemmaboende äldre meden person om-
fattande behov hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering, läkarkontak-tätaav

medicinering och instabila tillståndter, ibland kräver sjukhusvård stäl-vars
ler naturligtvis mycket högre krav på samordning och samverkan än om

bor i särskild boendeform.samma person en
kapitelI 5 redovisas studie från Blekinge län belyser hur hem-en som

tjänstmottagarna upplever sin situation på olika insatsnivåer. Med utgångs-
punkt från denna illustration vi bedömningen hemtjänstengör i vissa fallatt
tycks uppvisa kvalitetsbrister. Det gäller framföralltstora äldre personer
med kraftigt nedsatt funktionsförmåga har svårt kommaatt sängensom ur

hjälp. De intervjuades iutan studien hävdade sin få borätt attpersoner som
kvar hemma ville ha tid från hemtjänsten och bättre hemsjukvård.men mer
Det på denna insatsnivåär berättelser kompetensbrister, dåligsom om
samordning och opersonlig vård förekommer också i andra sammanhang.
Det sannolikt också på dennaär insatsnivå bristande kvalitet leder tillsom
höga kostnader. Vi vill därför understryka betydelsen det i kommuner-attav
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vård ochsamordnaorganisatorisktansträngningar omsorgattgörs storana
ansträngningar ärSådanade äldre.vårdkrävande blandför de sanno-mest

lång sikt.och påpå kortbådekostnadsbesparandelikt
och hem-verksamheteniinnehålletockså kommenterasist vill viTill

social-gemenskap. Isocialbehovmänniskorsbetydelse förtjänstens av
socialade288-289 betonades1979/80:1prop.förarbetentjänstlagens s.

fåinte baraäldreskulle depropositionenEnligthemtjänsten.iinslagen
denförsällskapkontakt,skullePersonalen etthjälp. ävenpraktisk vara en

hemtjänstenbeskrevsfunktionshindermedmänniskorhjälpbehövande. För
godaskapaisolering ochbrytamedel förviktigt301 bl.a. attettsom

Även handikappadeledsagauppgiftensocialt.ochkulturellt attlivsvillkor
betydelsefullansågsbesökaför vännerhemmet att t.ex. vara enutom

hemtjänstuppgift.
haframtiden kommerisocialtjänsten attbedömningendenVi gör att

livskvali-påförväntningarmänniskorstillgodosemöjligheterbegränsade att
framtideninaturligtvisbörHemtjänsten ävengemenskap.och socialtet

imeningsfull tillvaroaktiv ochmänniskor harför äldreverka gemen-att en
förmålformuleringtillvårt förslagföljer bl.a.andra. Detmedskap av

vårdbiträden kan avsättahemtjänstenstid3 Deni 1 kap.äldreomsorgen
till-dockbegränsashemtjänstmottagarnamedgemenskapsocialför av

också riskbedömningvårenligtfinnsDetekonomiskagängliga enresurser.
socialaandrafårvårdbiträden ersättahemtjänstensmedkontaktenför att

börutsträckningi ökadinsatserhemtjänstensförtalarkontakter. Det att
organisationerfrivilligastöd tillGenomfrivilliga insatser.medkompletteras

tillkan ledamänniskormellan attförbanasocialtjänsten mötenkan väg som
intemöjligheteralla prövats.har ännuutvecklas. Härnätverknya

Dagverksamheter23.6

Vårt förslag:
påmänniskorfördagverksamhetertillhandahållaskallSocialtjänsten som

orsakliknandefunktionshinder ellersjukdom,åldrande,grund annanav
livsföringen.dagligastöd i densådantbehöver

datum.i 10 §dagverksamheter är sentbestämmelseSocialtjänstlagens avom
Ädel-reformen precisera kommuner-i syftesamband medi atttillkomDen

tillförarbetenaIdagverksamheter.olikaförlandstingensoch ansvarnas
myck-fylladagverksamheter1990/91:14 olikaprop.lagändringen enanses

utomordentligtavdetsocialtjänsten. Det ärsägsfunktion inomviktig attet
tillkomplement annatinrättas,dagverksamheterbetydelse ettatt somstor

männi-föråldersdemensmedmänniskorförsåvälboende,stöd i someget
isocialnämndenpåläggsDethandikapp.psykiskamedskor ansvar som

verksam-andraochdagcentralerpropositionenenligtSoL innefattar10 §
verksam-sådanarehabiliteringochgemenskapsysselsättning, samtförheter
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heter bedriver somatisk dagsjukvård med lokalt upptagningsområdeettsom
och knutna till verksamheterär förs över.som som

Det betyder socialtjänsten redan idag för brettatt utbudettansvarar av
dagverksamheter riktade till äldregruppen och till människor med funk-
tionshinder. Riksdagen har nyligen tagit ställning till regeringens proposition
prop. 1993/94:218 Psykiskt stördas villkor. Riksdagens beslut innebär att
kommunerna får huvudansvaret för initiera, planera och samordna deatt
sociala insatser de långvarigt psykiskt störda behöver. Kommunernasom
blir från och med den januari1 1995 obligatoriskt betalningsansvariga för
vissa långvarigt psykiskt störda. Det lagreglerade betalningsansvaret skall
gälla för patienter vårdats sammanhängande månader iän tresom mer
sluten psykiatrisk vård och läkare med specialistkompetens i psykia-som av
tri bedömts medicinskt färdigbehandlade.vara

Insatserna för psykiskt störda skall enligt riksdagens beslut in-personer
riktas öka den enskildes funktionsförmågamot att och möjligheter levaatt

så normalt liv möjligt. Måletett boendeär till denett eget anpassatsom
Ävenenskildes individuella förutsättningar och behov. daglig sysselsättning

enligt riksdagen betydelse iär detta sammanhang. Det ställerstorav sanno-
likt ökade krav på kommunerna tillgodose behov dagverksam-att även av
heter för psykiskt störda personer.

Det sagda innebär olika dagverksamheter har vissa givna målgrupperatt
bland äldre och människor med fysiska och psykiska funktionshinder. vissaI
kommuner fyller också dagverksamheter viktig funktion inom vårdenen av
missbrukare. Innehållet i verksamheterna växlar. Det kan gälla träffpunkter
för social gemenskap i allmänhet ocksåstörsta väl strukturerad verk-men
samhet för begränsat inskrivnaantal Någraett före-närmarepersoner.
skrifter dagverksamheternas innehåll och omfattning lämnas inte i denom

lagen. Varje kommun får själv bestämma vad skall gälla i dettanya som
avseende.





24 Särskilda boendeformer

Vårt förslag:
Socialtjänsten skall tillhandahålla särskilda boendeformer för människor

på grund åldrande, sjukdom, funktionshinder eller liknandesom av annan
orsak behöver tillsyn, omvårdnad och vård i den dagliga livsföringen. Det
innebär nuvarande bestämmelser kommunensatt skyldighet in-attom

dels särskildarätta boendeformer för äldre, dels bostäder med särskild
service för människor med funktionshinder, omformuleras och samord-
nas.

24.1 Gällande bestämmelser

Nu gällande bestämmelser särskilda boendeformer och bostäder medom
Ädel-reformen.särskild service infördes i lagen i samband med För många

har det sedan dess varit oklart vad egentligen skiljer de olika boendefor-som
åt.merna

Begreppet särskilda boendeformer har lagstiftaren valtsav som en
samlingsbeteckning för servicebostäder, gruppboenden, ålderdomshem och
lokala sjukhem.

Begreppet bostäder med särskild service utvecklas i regering-närmare
prop.proposition 1992/932159 Stöd och service till vissa funktions-ens

hindrade. framgårDet där bostad med särskild serviceatt skall kunna
utformas på olika Huvudformerna skallsätt. servicebostad ochvara grupp-
bostad.

Med servicebostad bostäder har tillgång till service,avses som gemensam
matdistribution och fastt.ex. restaurang, anställd personal. Lägenheterna är

i regel anpassade efter den enskildes behov och ligger oftast samlade i
hus eller i kringliggande hus.samma

Med gruppbostad litet antal bostäder grupperade i villor,ett äravses som
radhus eller flerfamiljshus kring där service ochutrymmengemensamma
vård kan alla tider på dygnet.ges

För vissa med funktionshinder serviceboendepersoner anses vara en
lämplig mellanform bostad mellan helt självständigt boende iettav en-

lägenhet och lägenhet i gruppbostad. Samtidigt understryksegen en atten
serviceboende bara skall anvisas uttryckligen önskar så-ettpersoner som
dant boende. Det olämpligt med funktionshinderattanses yngre personer
anvisas lägenhet i servicehus för äldre enbartett det skälet det därattav
finns tillgång till service.
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bostadsalternativ förpropositionenenligtskall ettGruppbostaden vara
omvårdnadsbehovochtillsyns- attomfattandesåhar merettpersoner som

nödvändig. Detpersonal sägs attärkontinuerligmindreeller närvaro av
ochungdomarförförutsättningkan attgruppbostaden perso-vuxnavara en

Vidarehemifrån. sägsflyttaskall kunnaföräldrarsinahosbor kvarner som
demflertaletalternativet förbästadetoftagruppbostadboende i är avatt

olikainstitutionerpåfunktionshinder boromfattandepå grund avavsom
utvecklingsstörda.förvårdhemslag, t.ex.

bo-anpassadsärskiltannanockså begreppetbehandlaspropositionenI
grundanpassning.vissmedbostäderordinärauttryckdettastad. Med avses

funktion.viktigbostadsanpassningsbidragmedverksamhetenfyllerHär en
tillgodosesboendesådantiservicestöd ochbehovetförutsätts ettDet att av

ledsagarservice.assistans ochpersonlighemtjänstinsatser,genom

boendeformersärskildaBehovet24.2 av

bointe klararskälolika attsamhälletimångafinns detIdag avsomgrupper
gällerDetkollektivt boende.formnågonbehöverhandpå utan avegen

funktions-psykiskaochfysiskamedmänniskorocksåmånga äldre men
elleralkoholÄven missbruklångvarigtefterskadatshinder. avsompersoner

skyddatformnågonbehövamedel kanberoendeframkallandeandra av
boende.

funktions-svåramedmänniskorbl.a.fannHandikapputredningen att
Ut-utsträckning.i fulltillgodoseddabostadsina behovinte fårhinder av

funktionshinder harmedmångaredningen påvisade enattt.ex. personer
också iborMångabostad.stadigvarandesin endainstitution vuxensom

föräldrar.sinaålder kvar hos
skillnaderbetydandefinnsdetkonstaterade bl.a.Psykiatriutredningen att

och depsykiska besvärharmänniskormellanboendeförhållandeni somsom
sluteninomvårdades1991årallabesvärsfria. Hälftenär sompersonerav

patienterdessabostad. Avhelt000 saknadecavård 7psykiatrisk vart.ex.
saknasoftadet i kommunernafannUtredningen65 år.000 att3 överca

vilkaförstörda,psykiskt stegetför vissaboendeformerlämpliga grupper av
alltförlägenhetiboende är stort.institutionsvård tillfrån egen

alko-förvårdenkartläggningsinhar ikommissionenAlkoholpolitiska av
pågårnärvarandedet för1994:27 funnit,SOUholmissbrukare att en
individu-detochförebyggandeallmäntomstrukturering detomfattande av

påmedvetetmånga kommunerNumissbruksarbetet.inriktadeellt satsar
kanöppenvårdsformer ävenolikaförutompå hemmaplan,vård avsesom

harKommissionenstödinsatser.särskildamedboendeformervarierande
medhosboendeformersärskildabehovetinte kartlagtdock personerav

missbruksproblem.
invente-rikstäckandegenomförtgångenförstaförSocialstyrelsen har en

Social-kartläggning.Sverige. EniHemlösai Sverigehemlösaring av
iredovisas1993:13. siffrorDeutvärderarochstyrelsen följer somupp
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bygger på uppgifter lämnats 1 500 enheter, däribland allarapporten som av
socialkontor frivilligorganisationer,och urval under första veckan i aprilett
1993.

Inledningsvis påpekas mörkertalet i kartläggningardennaatt typ tro-av
ligen betydande. Enligt Socialstyrelsens verkligabedömning ligger detär
antalet ihemlösa Sverige klart under 10 000 Meröver änsnarare personer.

1 000 uteliggare och lever under direkt hälsofarliga ochän ärpersoner
socialt oacceptabla förhållanden. Studien visar två tredjedelar deatt av
hemlösa dokumenteradehar missbruksproblem. Vidare framkommer att
andelen hemlösa bedömts lida psykiska störningar vadhögreär änsom av

funnit vid tidigare inventeringar. Sammantaget kartläggningenstyrkerman
hemlöshet förenad med allvarlig medicinsk, socialpsykiatrisk ochäratt en

problematik. framgår ocksåDet de hemlösa i många fall har svårt fåatt att
sina vårdbehov tillgodosedda.

24.3 Särskilda boendeformer för äldre

och medpersoner personer
funktionshinder

officiella statistiken särskilda efterDen boendeformer har ändratsöver
Ädel-reformen. Tidigare års statistik ålderdomshem, servicehus,över ser-
vicelägenheter och gruppboenden har med statistik antalöverersatts perso-

bostadsytaantal enheter, och standard i de särskilda boendeformerna.ner,
särskildaMed bostad i boendeformer det där harutrymmeavses personen

sin stadigvarande hemvist. En sådan bostad ikan lägenhet ettvara en
servicehus i ålderdomshemeller också lägenhetett egetrum men rum, egen
eller del i lägenhet i gruppboende. Till sådan ocksåbostad räknasett egeten
eller delat i sjukhem.ettrum

Den 31 december boende-1993 fanns det 4 200 enheter med särskildaca
former. Ca 90 dessa enheter drevs kommunerna och 9procent caav av

enskild vårdgivare. Resten enheterna drevs landstingenprocent av av av
från vilka kommunerna köpte långvårdsplatser. Antalet bostäder i särskilda
boendeformer vid tidpunkt ungefär 116 700. Ca 60 procentvar samma av
alla dessa bostäder bestod endast kök.ett utanav rum

Det framförallt äldre-äldre bor i särskilda boendeformer. Av totaltär som
129 000 år70 80 och äldre. Andelennästan procentca personer var personer

under 65 år motsvarade endast 3 procent.ca

Våra24.4 slutsatser och förslag
Vad gäller särskilda boendeformer för äldre kan först konstateras be-att
hovet ålderdomshem,fler fler gruppbostäder och fler alternativa boende-av
former för äldre -liksom utformningen sådana underbostäderpersoner av —
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tidigarekapitel 5 harfråga. Iäldreomsorgenslång tid framstått storasom
fråganförboendeformer ochsärskildaredogjort för utvecklingen omav

varförfråganuppehållit kringocksåVi harutformning standard.och omoss
flyttar.och dettill särskilt boendeflyttar är somvemman

litemycketdet finnsFoU-översikt bl.a.iSocialstyrelsen konstaterar atten
de äldrestillgodoserboendeformerolikautvärderingar hurforskning och av

och iålderdomshemliv påsittmänniskor leverStudier hurbehov. om
sjuk-framföralltgällerfinnsstudierhelt. Deservicehus saknas nästan som

livskvalitetioch bristertekniska bristerbådehemsvården. harHär upp-
Även ålders-medförgruppboendetbl.a. SPRI.märksammats personerav
studier.följts i olikademens har upp

effek-insattamellansambandetockså forskningsaknasDet resurser,om
äldreSocialstyrelsenfinns enligtkostnader.och Det personerter gruppen

i detdet brainte haromfattande hjälpinsatsermycket egnatrotssom
förkonsekvenservårdservice ochDe behov ut-hemmet äldstas av -

1993. SamtidigtSocialstyrelsensärskilda boendeformer, vetbyggnaden av
förrän dethemmetfrån det ärflyttarmånga äldre intevi gärnaatt egna

nödvändigt.absolut
bedöm-vid handenflyttningsstudiernaredovisadetidigare attDe ger

riktning. Vissapositiviutvecklatsvårdformvadningarna rättärav som
vårdpersonalen.onödigafortfarandedockflyttningar uppfattas avsom

uppskjutasundvikas ellerkunnatflyttningen hadeDe meratt ommenar
trygghetsskapandeenklaochbostadenerbjudits,stöd anpassats omom

hälftenocksåstudien visadegenomfördaåtgärder in. attDen senastsatts av
Ädel ibo kvar hemmahade önskategentligenflyttatdem hadesom

Ädelutvärderingen 1993:9.Socialstyrelsen,Sundsvall,
hemmaboendeantalintervjuer medocksåbekräftasresultatDessa ettav

starkhärvårdnivåer uttryckersamtligaPåäldre i Blekinge län. enman
hjälp ochmycketgår. Oavsett hurdetså längefå bo kvar hemmaönskan att
attraktivtålderdomshemsjuk- ellerframstår intevård behöver ettsomman

alternativ förboendeformersärskildaalternativ. Ofta betraktas ettsom
framtid.mycket avlägsentillhörnågotandra eller ensomsom

äldreomsorgen.inomviktigsärskilda boendeformernaDe utgör resursen
kommunernasandelenjämförelsevisockså i anspråk den störstaDe tar av

enligtomständigheterDessa utgörför äldreomsorgen.samlade kostnader
såväl deökad kunskapsökaanledning tillviktigvår uppfattning att omen
framtidapå detkvalitetinnehåll ochäldreboendetspåboendes krav som

äldreboende.särskiltbehovet av
och italbåde i absolutaäldrebostäderökade antalettill år 1985Fram

utbyggnadenDärefter haråldersgrupper.i olikarelation till antalet äldre
matematiskt/statistisktmedantalet äldredet ökadeinte ettsettmotsvarat

80-andelenoch 1991 ochåren 1982mellanjämförelsebetraktelsesätt. En
visarsärskild boendeformvistades i någonår faktiskt attåringar dessasom

intesannolikt1980-taletdelenunderbegränsade utbyggnadenden avsenare
År 1982täckningsgraden.reduceringdramatisknågonhar inneburit av

eller isjukhempå ålderdomshem,80-åringarnabefann sig 27 procent avca
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serviceboende. siffra hade år 1991 minskat tillDenna 24 Detprocent.ca
förefaller särskilda stimulansbidragen från börjande 1990-talets harsom om
bidragit till kraftfullmycket utbyggnad gruppboende för åldersdemen-en av

Även äldrebostäder har inrättats.ta. nya
Frågan balansen mellan utbudet särskilda boendeformer och stödetom av

i ordinärt boende måste enligt vår mening Vilokalt. ocksåavgöras attanser
arbetet med behovsbedömningar inom hemtjänsten behöver utvecklas vida-

Möjligheten tillgodose de äldres behov självbe-trygghet ochattre. av
stämmande delaktighet i valet vårdform vårdnivåoch förstörre ärgenom av

viktig kvalitetsfråga.oss en
årUnder har många omoderna och otillgängliga ålderdomshemsenare

tillbyggts fullvärdigt boende. Servicehusen tillkom i början påettom
1970-talet alternativ till de då ålderdomshemmen.omoderna Derasettsom
funktion har alltmer kommit ifrågasättas i takt med vårdtyngden ökaratt att
hos de äldre flyttar till särskild boendeform. De kommunalasom en numera
sjukhemmen står sannolikt inför förändringar både ifråga lokaler-stora om

utformning vårdens innehåll.ochnas
Vi det råder och onödig förvirring kring benämningenatt stormenar av

olika boendeformer för äldre. iDe samlingsbegreppet särskilda boendefor-
ingående benämningarna ålderdomshem, servicebostäder, gruppboendemer

och sjukhemlokala har historisk bakgrund och starkt samband medetten
gamla statsbidragsbestämmelser. Enligt vår bedömning kommer de för-att
lora sin tidigare betydelse allteftersom boendeformer och benämningarnya

fram. gamla beteckningarnaDe återfinns inte heller längre i denväxer
officiella statistiken.

vår det viktigaFör del inte vad den särskilda äldrebostaden kallasär utan
vad erbjudaden kan trygghet livskvalitetoch inte längre kannärav man
eller vill bo kvar hemma.

Vi vill i detta sammanhang särskilt framhålla betydelsen god till-av
flyttninggänglighet så till vårdform kan undvikas sjukdomatt nären annan

och funktionshinder ställer ökade krav på lokalernas utformning.
Av vill vi understrykaskäl betydelsen de särskilda boende-attsamma av

formerna erbjuder medicinsk vård god kvalitet enligt de riktlinjerav som
gäller för särskilda boendeformer i hälso- och sjukvårdslagen. Inriktningen
bör de medicinska vårdinsatserna successivt efter växandeattvara anpassas
behov hos den enskilde i stället för flyttar honom därifrån. Dennaatt man
inriktning får naturligtvis inte innebära flyttat tillatt personer som en
särskild boendeform till vårdutelämnas den kan erbjudas där. Hälso-som
och sjukvårdslagens bestämmelser god vård på lika villkor för helaom
befolkningen gäller givetvis också människor har sin bostad i särskildsom en
boendeform.

Vi det alltså vårdenönskvärt i ökad utsträckning kommer tillattser som
sigmänniskor i stället för människorna skall tvingas söka till vården. Detatt

olikabetyder inte de skillnader finns mellan äldrebostäderatt typersom av
ibör försvinna generellt sett.

För det naturligt olika äldrebostäder initialt erbjuderär att typeross av
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talar förockså finnas skälkanoch omvårdnad. Detolika grad service somav
haenskilde kan detdenbehållas. Förgamla beteckningar bör t.ex. storatt

ellerålderdomshemkallas försärskilda boendeformendenbetydelse om
bådefritt användauppfattning kunnaenligt vårbörsjukhem. Kommunerna

Eftersom detsärskilda boendeformer.sinabeteckningar påoch gamlanya
statsbidrag inom äldreomsorgenspecialdestineradenågrainte finnslängre

definitioner ellerenhetliganågrabedömning inteenligt vårbehövs det
område.riktlinjer på dettastatliga

särskild servi-bostäder medföregående kan begreppetSom visats i det
enligt vårfinnsboendeformer. Detsärskildai begreppetinrymmasce

behålla tvåsocialtjänstlagför inågra sakliga skälbedömning inte att en ny
skyldighetennämligenskyldighetocholika bestämmelser för sammaen -

boende iinrättamålgrupperbestämdaför vissaför kommunen ettatt
från full-boendeformerutbudetvarierarbåda fallensärskilda former. I av

lång-inomflerbäddsrumgruppbostäder ochkollektivavärdiga bostäder till
Vi föredrarbedömningsfråga.väljertidsvården. Vilket uttryck är enman
dettaenkla skäletdetsärskilda boendeformer ärbegreppet ettattav

i vidavedertaget begrepp kretsar.
Socialtjänstenbestämmelserna.ändringarföreslår också vissa andraVi av

boendeformer-inrättaoch intetillhandahålla boendeformernaskall som nu
möjlig-ökadesocialtjänstenvår meningenligtsådant uttryckssättEtt gerna.

hind-på entreprenad. Detboendeformernaupphandla de aktuellaheter att
boendeformersärskildasjälv inrättarsocialtjänstennaturligtvis inte attrar

främstaboendeformer. Detsådanainrättaåt någoneller uppdrar attannan
i mindre kommu-tillhandahålla detväljer uttrycketskälet till är attatt

bostäder. Envissaför inrättatillräckligt underlagofta saknas typeratt avner
viss bestämdmedenstaka platserkanske barabehöverdel kommuner en
enskilda kanbetydelsemening detinriktning. Enligt vår är attstorav

Violika boendeformer.utbuddifferentierat atterbjudas ut-ett anserav
detta krav.tillgodosevalt förtillhandahålla bättrerycket är att

Även förSärskilda boendeformeri ordalag.målgruppen preciseras nya
människor medavsedda för äldrenuvarande lagomvårdnad iservice och är

förbehållnasärskild servicemed män-stöd. Bostäderbehov särskilt ärav
svårig-betydandeskälandrafysiska, psykiska ellerniskor mötersom av

i sin livsföring.heter
kanbetydelser. Detmånga olikaservice ibegreppetIdag används vara

ocksåanvändspraktiska hemsysslorhjälp med inköp ochförreserverat men
begreppetvård. Viomvårdnad ochmed begreppen attsynonymt anser

hjälpdvs.servicebehovsammanhang. Renaundvikas i dettaservice bör
regel inteuppfattning ienligt vårhemsysslor, kanpraktiskamed inköp och
överallt ibörSådana behovsärskilda former.boende imotivera ettanses

hemtjänsten.fråninsatsertillgodoseslandet kunna genom
stycketi 20§ andrabestämmelsernatill lagtext innebärVårt förslag att

bestämmelse lyder.till endaSoL samordnas§ tredje stycketoch 21 somen

påmänniskorboendeformer försärskildatillhandahållaSocialtjänsten skall som
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funktionshinder liknandegrund sjukdom, åldrande, eller orsak behöverav annan
tillsyn, omvårdnad vård i den dagliga livsföringen.och

blir både ifrågaMed sådan ordalydelse bestämmelsen tillämpligen om
äldre och kan gälla äldre i behovDetyngre personer. personer av om-
vårdnad och vård, dementa kräver ständig tillsyn, psykisktpersoner som
sjuka störda inte klarar från sluten psykiatriskoch steget utpersoner som
vård till ordinärt boende, med omfattande funktions-ett yngre personer
hinder, missbrukare uppträder störande för sin omgivning etc.som

Till sist vill vi återigen understryka betydelsen boendet tillattav anpassas
enskildes individuella förutsättningar samordningden och behov. Den som

två fårföreslås olika lagbestämmelser inte innebära äldre ochattnu av yngre
tvingas bo ihop på inte heller tidigare har varitsättettpersoner som

avsikten. Socialtjänsten måste liksom idag kunna erbjuda differentieratett
särskilda i framtiden.utbud boendeformerav
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25 Personligt stöd och möjligheter till
sysselsättning

Vårt förslag:
Socialtjänstens skyldighet tillhandahålla personligt stöd förtydligas.att
Socialtjänsten möjlighet föreskrifterna samarbetssam-utöveratt-ges om

familjerådgivningtal och själv initiera och erbjuda personligt istöd-
många olika former. gäller stöd bådeDet professionella och lekmänav -
enskilt eller i gruppform. Reglerna för socialtjänstens möjligheter att utse

tillkontaktperson barn och ungdomar skall bestå.
Socialtjänsten skall också sörja för människor fysiska,att som av psy-

kiska eller andra skäl svårigheterbetydande i sin livsföring kanmöter
erbjudas meningsfull sysselsättning.

25.1 Personligt stöd

25.1.1 Gällande bestämmelser

Kommunen har enligt § SoL3 det för vistas ideyttersta ansvaret att som
kommunen får det stöd och den hjälp de behöver.som

Enligt 5§ SoL det tillhör socialnämndens uppgifter bl.a. föratt svara
upplysningar, råd tilloch stöd familjer och enskilda det.behöversom

10 §I tredje stycket finns bestämmelser socialnämndens möjligheterom
kontaktpersonsärskild eller familj med uppgiftatt utse attperson en

hjälpa den enskilde och hans i personliga Somangelägenheter.närmaste
villkor gäller den enskilde begär eller samtycker till det. I lagrumatt samma
regleras också socialtjänstens möjligheter kontaktperson till barnatt utse
och ungdomar. För barn inte har fyllt 15 år får kontaktperson utsessom
endast barnets vårdnadshavare begär eller samtycker till det. barnetHarom
fyllt 15 år får kontaktperson endast barnet självt begär ellerutses om
samtycker till det.

Vidare finns i 12 § särskild bestämmelse kommunen skall sörjaatta en om
för föräldrar kan erbjudas samtal under sakkunnig ledning i syfte nåatt att
enighet frågor samarbetssamtal.i rörande vårdnad och umgänge

Den 1 januari blir1995 kommunen skyldig sörja för familje-även att att
rådgivning kan erbjudas dem begär det.som
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i olika former25.1.2 Personligt stöd

ungdomsstati-ochofficiella barn-kapitel visar denSom tidigare framgått i 4
socialtjänstre-kraftigt efterkontaktperson/familj har ökatstiken insatsenatt

förstatistik redovisas intemotsvarandeformen. Någon vuxna.
Även kontakt-stöd och hjälpfårmångainte hurvet avvuxna somom

förekommande inomvanligtganskainsatsen ärattvet om-personer
störda och inompsykisktinom vårdenutvecklingsstörda, avsorgerna om

missbrukarvården.
kontaktfamilj/kontakt-samtliga aktuella uppdraggranskningEn somav

antalet1991 visadehösteninom socialtjänsten i Stockholm attt.ex.person
casamtligahälftenmotsvaradeuppdrag kontaktperson nästan avsom

avsåg 352kontaktpersonsuppdrag000 totalt 479pågående uppdrag. Av1
kategoriertingsrättsuppdrag. Tre35 s.k.92 ungdomar ochvuxna personer,

105.149 övriga98, ochpsykiskt sköraredovisades: missbrukav vuxna
iförordnaskontaktpersonerbekräftarMaterialet från Stockholm att

mening.uttryckligaockså lagstiftarensmånga situationer, vilketolika var
för äldreförordnasovanligt kontaktpersoneremellertidSåvitt känt detär att

Väntjänst- ochorganisationernasstället de frivilligafyller iHärpersoner.
funktion.liknandebesöksverksamhet en

ochmed kontaktpersonerverksamhetentillUtöver det vi känner .om
Vistödeti vilka andra formerganska litekontaktfamiljer vi vetvet ges.om

personligtförsjälvautsträckning socialsekreterarnainte i vilkent.ex. svarar
socialbyråarbetet.reguljäraför deti strukturerade former inomstöd ramen
bistånd för arbe-mänskligtanvänder begreppetForskaren Stefan Morén

harmänskliga livsvillkor. Hanochmänskligt handlandemed förändratet att
CEbiståndmänskligtvillkoren förgestalt. Omi sin bok Förändringens

ändamålsenlig social-1992 särskilt framhållit betydelsenFritzes AB enav
arbetsuppgifter.sådanaförochtjänstorganisation plats utrymmegersom

anlitar andrasocialtjänstenutsträckningtill i vilkenVi känner inte heller
uppgifter.för sådanayrkesgrupper, psykologer,t.ex.

och förslag25.1.3 Våra slutsatser

bestämmel-uttryckligadendet inte uteslutasEnligt vår bedömning kan att
mycketkontaktfamiljer har haftochjust kontaktpersoner styran-ensen om

in-stödinsatser. Attindividuellautbudinverkan på socialtjänstensde av
arbetefamiljeomsorgensindivid- ochförekommande inomvanligtärsatsen

olika studier.statistik ochbekräftas bådemed barn och ungdomar avav
Ändå insatsenmedåstadkommervilka resultatganska litevet manom

såkontaktfamiljerochmed kontaktpersoner ännueftersom verksamheten
outforskad.länge relativtär

dvs.mellanvård,s.k.effekternaockså kunskapDet behövs avommer
varaktighettäthet ochöppenvårdsinsatser iöppenvårdsprogram äroch som

hem-vård utanförsocialbyråarbetet ochreguljäramellanting mellan detett
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Sådan verksamhet bygger på professionella insatser olika yrkes-met. av
ibland kombinerade med lekmannainsatser, och har tyngdpunktengrupper,

lagd vid långsiktigt, individuellt förändringsarbete.
Vi bestämmelsen kontaktpersoner/-familjer i nuvarande 10 §attanser om

SoL bör med generellt utformad bestämmelseersättas täcker inen ny, som
alla former personligt stöd ligger utanför socialtjänstens förav som ansvar
samarbetssamtal familjerådgivning.och Den bestämmelsen föreslås fånya
följande lydelse:

Socialtjänsten skall sörja för personligt stöd kan tillhandahållas människoratt som
begär eller samtycker till det.

För barn inte har fyllt år får15 personligt stöd i form kontaktpersonsom av
endast barnets vårdnadshavare begär eller samtycker till det. Har barnetutses om

fyllt 15 år får kontaktperson endast barnet självt begär eller samtycker tillutses om
det.

föreskrivsDet alltså inte i vilka former sådant stöd skall lämnas. Det kan
gälla både individuellt stöd och stöd i gruppform liksom stöd professio-av
nella och lekmän. Varje kommun fri organisera verksamheten efterär attav
lokala förutsättningar och behov. Någon ändring den gamla bestämmel-av

samarbetssamtal i 12 § och den bestämmelsen familjeråd-sen om a nya om
givning föreslås inte i den lagstiftningen.nya

Det kan i detta sammanhang finnas anledning något kommentera deatt
önskemål förts fram både ifråga kommunalt huvudmannaskapettsom om
för alkoholrådgivningsbyråer och lagstadgad skyldighet för socialtjänstenen

Ävenerbjuda hushållsekonomisk rådgivning. erfarenheten visatharatt om
kommunerna klokt i på sådana verksamheter vigöratt att satsa anser oss

inte tillräckligtha underlag för föreslå uttryckligt lagstöd. Vi läggeratt ettnu
alltså inte fram något förslag i detta hänseende.

liggerDet emellertid i sakens socialtjänstens stöd till enskilda inatur att
utsträckning handlar missbruksproblem och hushållsekonomiskastor om

frågor. Det kan inte uteslutas skulle nå bättre effekt sådanaatt man en om
verksamheter renodlades och organiserades fristående från den vanliga soci-
albyråverksamheten. Det lämnas dock till varje kommun själv bedömaatt
vilken organisation ändamålsenlig för rådgivningsverksamheterär mestsom

inte innehåller inslag myndighetsutövning.som av
Inte heller personkretsen preciseras i lagen. Själva tillorsaken denatt

enskilde sig behöva personligt stöd tillmäts sålunda ingen betydelse.anser
Socialtjänstens skyldighet tillhandahålla personligt stöd begränsas inteatt

Ävenenbart till själva har problem olika slag. anhöriga tillpersoner som av
den hjälpbehövande, indirekt drabbas drogmissbruk, sjukdom ellersom av
andra problem i familjen, omfattas bestämmelsen.av

En inte får glömmas bort i detta sammanhang barn tillärgrupp som
missbrukare. Dessa barn ofta på sig i familjen och mångatar ett vuxenansvar
får också problem All forskning visar den inte fårattsom vuxna. som vara
barn han liten har svårt uppträda blirnär är hannäratt stor.som vuxen

En socialtjänsten bör ökad uppmärksamhetägna ärannan grupp som
anhöriga, vårdar långvarigt sjuka, äldre eller människor med funktions-som
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utsträckningianhörigvårdaren15i kapitelvisats stortidigare ärhinder. Som
maka. Detmake ellersinhandkvinna elleräldre tar omsommanen

påfunktionshindermedmänniskortill tarföräldrarocksåframgår att yngre
sina barn.försig stortett ansvar

innebärakostnader,medförenatstöd kan,Personligt storaattutan vara
Erfaren-vårdansvar.betungandeharanhörigalättnad för ettstor somen

stödinsatser. Detföranhöriga ärsvårt nådetdock visathar ärheten attatt
stöd ochfåmöjligheternainformerasallmänheten attdärför viktigt att om

socialtjänsten.fråninsatseravlastning genom
reform. Vinågonuppfattning intevårenligtföreslåsVad är nysom nu

anhöriga ochocksåföridag harredansocialtjänsten attettatt ansvaranser
stöd.behövligtfårtraditionella målgruppersocialtjänstensnärstående till

kommu-bestämmelsenhänvisa tillvill viuppfattningstöd för dennaSom om
bestämmel-innebär dennatolkadBokstavligti 3 § SoL.yttersta ansvarnens

vistas imänniskorallatillför kommunenskyldighet attatt somseense
de behöver.hjälpoch denstödfår detkommunen som

självabådeinbegriperföreslåsbestämmelseDen sompersonersom nu
uttryckdettaåtgärder. Isådanatillsamtyckerochstödbegär sompersoner

ochstödenskildamotiverauppgift emotsocialtjänstens att tabl.a.ligger att
problem.sinalösahjälp för att

initierasjälvmöjlighetsocialtjänstenbestämmelsen attföreslagnaDen ger
de reglerändringNågonolika former.mångastöd ierbjudaoch somav

ochtill barnkontaktpersonmöjlighetersocialtjänstensförgäller att utse
föreslås inte.ungdomar

fall kunnai vissaönskemålredovisatstidigare attharkapitel 4I om
situation.övervaka barnensuppgiftmedkontaktfamilj äventillsätta atten

kon-också begreppetföreslårmöjlighetsådanförespråkat attDe ensom
frivillig ochinsatsenärenden där ärenklareförtaktfamilj avreserveras

i ställetärendensig tungaåtarfamiljerochkaraktärförebyggande att som
varjeförplanutarbetarförutsättsstödfamiljer. Detkallas att enman

Stödfamilj ochochföräldrarbådeundertecknasplanenärende,sådant att av
månad.tredjeförslagsvisnämnd,iden omprövasatt var

på saken.vårredovisaanledningpropåerDessa att synger oss
frivillighetpåbyggersocialtjänstlagenstödmedinsatserDe avgessom

svårtibland kandetförståelse förfullVi harsjälvbestämmande. attoch vara
hjälp. Detstöd ochfrivilligtfå enskilda emotsocialtjänstenför taattatt

socialtjänstenmedkontaktikommermångaligger i sakens natur att som
frivilligt sökerintemänniskorproblem. Attsinaförringarförnekar eller

social-förförtroendefulltharde inteockså påsannolikthjälp beror att
gällerutmaning. Detframtidaliggerdettaverksamhet. Itjänstens stor,en

verksamheterderesultatredovisa godakunnabåde möjligheterna att av
på sådantverksamhetenmarknadsföraoch ettutformabedrivs och attsom

allmänheten.den tilltalarsätt, att
principernagrundläggandepå deruckabereddaalltså inteVi att omär

vårt uppdragihelleringår inteDet att tasocialtjänstlagen.frivillighet i
socialtjänsten.inomtvångutökattill behovetställning av
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Vi dock bestämmelserna kontaktpersoner och kontakt-attanser om
familjer i 10§ SoL redan idag lämnar för tillsätta stöd-utrymme att en
familj med uppgift övervaka barnens situation iäven hemmet. Somatt
villkor gäller den enskilde samtycker till insatsen, vilket tordeatt falletvara

den enskilde med sin underskrift bekräftar planen. Socialtjänsten ärom
enligt vår bedömning oförhindrad erbjuda och tillsättaöppetatt att en
Stödfamilj på de villkor kan mellan Någon möjlig-parterna.man enas om
het för socialtjänsten det mellantvångutöver regleras i LVUatt som- -
påtvinga den enskilde stöd- och hjälpinsatser föreligger inte idag och föreslås
inte heller för framtiden.

Vi föreslår inte heller några benämningar i lagen. Kommunen bör frittnya
kunna använda olika benämningar för insatser i olika ärendetyper.

Vi har också anledning något kommentera de s.k. tingsrättsuppdragen.att
Härmed ärenden där tingsrätten vid sitt beslut utgått ifrån social-attavses
nämnden tredje person utdömdutser närvara näratt umgängesrätt ut-

likhetI med vad framförts frånövas. många andra håll vi att ettsom anser
beslut eller dom i umgängesfrågan alltid bör föregås samråd medetten av
socialförvaltningen. Regeringen har nyligen tillkallat utredning meden upp-
gift utvärdera 1991 års reform föräldrabalkens regler vårdnadatt ochav om

Enligt vår mening bör tingsrättsuppdragenumgänge. inte behandlas av oss
den aktuella utredningen. Vi därförutan denna utredninggöraattav avser

uppmärksam på frågan tingsrättsuppdrag behöveratt övervägas närma-om
re.

Vad gäller frågan avvägningen mellan professionella insatser ochom
insatser lekmän för vår del inte bereddaär lämna någraatt närmareav
anvisningar. Här måste omständigheterna i det enskilda fallet avgöra var

skall gå.gränsen
Vi vill dock understryka betydelsen lekmän anlitas för olikaattav som

uppgifter inom socialtjänsten tillförsäkras det stöd och den hjälp desom
behöver för kunna utföra sitt uppdrag. Det finns visaratt rapporter attsom
denna uppgift tidigare har försummats inom socialtjänsten. finnsDet också

visar anhöriga vårdar äldre, långvarigt sjukarapporter att ochsom som
funktionshindrade ofta behöver personligt stöd för orka medattpersoner
sin uppgift. Båda dessa uppgifter ställer enligt vår bedömning krav på
metodutveckling inom socialtjänsten.

Till sist vill vi också framhålla betydelsen fortsatt metodutveckling närav
det gäller mellanvård inom såväl barn- och ungdomsarbetet, missbrukarvår-
den äldre- och handikappomsorgen. Vi räknar med sådana insatserattsom
på sikt kan komma mycket den vård idagersätta utanför detatt av som ges

hemmet.egna
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sysselsättningtillMöjligheter25.2

bestämmelserGällande25.2.1

främjaverksamheti sinSoL socialtjänsten7 skall§nuvarande lagEnligt
den s.k.SoL,21§utbildning. Iochbostadarbete,tillenskildesden rätt

socialnämndenbestämmelseocksåfinns atthandikapparagrafen, omen
skälandraellerpsykiskafysiska,människortillskall medverka att som av

sysselsätt-meningsfullfårlivsföringi sinsvårigheterbetydandemöter en
ning.

och förslagVåra slutsatser25.2.2

ochbostadfår arbete,människorförverkaskyldighetSocialtjänstens attatt
bl.a.13. Vi harkapitel statenbehandlats i ansett atttidigareutbildning har

hararbetsmarknadspolitikenhuvudansvarig föroförändrat skall menvara
i frågorhållningaktivsocialtjänsten intarockså viktenbetonat somatt enav

sysselsättning.arbete ochrör
ställning inomÄven prioriteradhararbetshandikappade enpersonerom

medfinnsdetomvittnatdet allmäntarbetsmarknadspolitiken attär personer
sig gällandesvårthararbetshandikapp görasynliga attmindreeller sommer

tillhörmångakonjunkturläge. Föroberoendearbetsmarknadenpå somav
fulltformi någonförvärvsarbeterestarbetslösa,s.k.de ärdenna engrupp,

förplanerarealistisktintedet ettandramålsättning. För attrealistisk är
dethandlararbetsmarknaden. Härtillåtergånginträde eller omsnarareen

sysselsättning.meningsfullnågon form av
ökadsamhälletidennasocialtjänsten börVi ägna upp-att gruppanser

medverka tillskyldighetidagredanhar attSocialtjänstenmärksamhet. en
skyl-sysselsättning. Dennameningsfullsamhället fårivissaatt engrupper

socialtjänstenshandlarkapitelbehandlats ihar tidigaredighet omsom
funktionshinder.medför människorinsatser

uppgiftsintidigare försummat attsocialtjänstenmening harvårEnligt
meningsfull sysselsätt-fårfunktionshindermedmänniskortillmedverka att

statsfi-funktionshindrademinstgäller intening. Det som avpersoneryngre
verksamhetdagligtillnågontillerkäntsinte har rätttills vidarenansiella skäl
boende ochi frågatillgodoseddaväli allmänheti LSS. Dessa är ompersoner

på dagarna.någontingutsträckning göraisaknar attservice stormen
verksamhetdaglig1992/93:l59, frågandärprop.propositionenI om

beredaförsökfrån män-erfarenhetergoda attredovisas överlagbehandlas,
Tidigaresysselsättning.meningsfullfunktionshinderomfattandeniskor med

okonventio-vägledningsinsatser,tidigt insattavisat,bl.a.satsningar har att
aktörerolikamellansamordningfungerandevälarbetsmetoder ochnella en
sjukbi-ellerförtidspensionmedmänniskormångabidragit tillhar att unga

arbetslivet.tilltillbakakommit i ellerhardrag ut
sinskall ha kvarsocialtjänstentalar förskälstarkafinns alltså attDet som

lagstiftningen.i denförtydligasden börskyldighet och att nya
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Värt förslag till lagbestämmelse innebär socialtjänsten i framtidenattny
skall sörja för människor fysiska, psykiska eller andra skäl möteratt som av
betydande svårigheter i sin livsföring kan erbjudas meningsfull sysselsätt-

innebärning. Det inte socialtjänsten skall anordna all sådan verksamhet iatt
regi. Skyldigheten kan fullgöras på många olika skeDet kansätt. t.ex.egen

projekt bedrivs i samverkan med andra myndigheter, attgenom som genom
socialtjänsten erbjuder dagverksamheter i regi eller stöd tillegen genom
frivilliga organisationer.
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26 Vård behandlingoch utanför

hemmet

26.1 Gällande bestämmelser

vård behandling i familjehem på institutioner idagFör och och finns regler
22-24 SoL.för barn och §§ deUtöverärsom gemensamma vuxna gemen-

bestämmelserna finns i 26-31 §§ särskilda regler vård under-samma om av
åriga. Socialtjänstlagens i social-regler kompletteras med bestämmelser

SoF.tjänstförordningen
Med hem för vård eller boende i 6§ SoF hem inom social-ettavses

tjänsten, drivs landsting enskildaeller kommun och förtar emotsom av som
vård, behandling, omvårdnad eller tillsyn i förening med boende. Tillett
denna kategori hör yrkesmässigt bedriven familjehemsvård och famil-även
jehem med minst fyra platser.

familjehemMed i 35§ SoF enskilt hem på uppdragettavses som av
socialnämnden barn för stadigvarande vård och fostran ellertar emot vuxna
för vård och omvårdnad och verksamhet inte sådan hemmet blirär attvars

hem för vård eller boende enligt 6 § andra stycket.att ettanse som
på stadigvarande vårdKravet och fostran betyder vissa hem, s.k.att

jourhem eller beredskapshem, anlitas påför akuta placeringar kort siktsom
inte omfattas bestämmelserna i 22-24 §§.av

26.2 förKommunens ansvar

vårdresursplanering

Vårt förslag:
Kommunen samlat vårdför all utanför detettges resursansvar egna
hemmet. Regeln vårdresursplanering i nuvarande 23§om gemensam
SoL, endast gäller hem för vård eller boende, utmönstras.som

Enligt §23 SoL skall behovet hem för vård eller boende inom landstingetav
tillgodoses landstinget och kommunerna i området. sådanaBehovetav av

7hem skall år redovisas SoF.tredje i upprättad plan §vart gemensamten
Planen skall beskriva aktuella och förväntade behov för vårdhem ellerav
boende. planen skall framgåAv huvudman för verksamheten,ärvem som
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bemannad. planenIverksamhetenfinns och hurhur många platser det är
tillgodosessjukvård skallhälso- ochbehovetskall också redovisas hur av

landstingskommu-tillgå inomprivat regi finnsvilka i attsamt somresurser
nen.

vår bedömning inteenligtvårdresursplaneringReglerna ärgemensamom
omstruktu-överspelade denblivitefterhandlängre relevanta. De har genom

organiserad vårdregionaltinnebärvården ochrering inomskett attsomsom
vård.stiftelsedrivenprivat ochkommitoffentligi regi alltmer ersättasatt av

marknad.på fri Dennavårdlandsting köperochKommuner ennumera
offentligjanuari lagenden 1 1994upphandling regleras sedan omgenom

förförutsättningarnaförändratomständighetupphandling. En somannan
LVU-in-ochLVM-förstatligandetvårdresursplanering är avgemensam

stitutioner.
regel påihemmet placerasutanför detbehöver vårdVuxna egnasom

Familjehemsvår-familjehem.används ocksåutsträckninginstitutioner. vissI
familje-konsulentstöddaorganiserad iövervägande deltillden för ärvuxna

enhetVarje sådanstiftelseregi.bedrivs iFlertalet dessavårdsenheter. av
uppgiftKonsulenternasfamiljer.och 30 vanliga äromfattar mellan 10 att

Idagi deras arbete.stödja familjernapå olika ärförmedla plats och sättatt
RFF.familjevård DessaRikskommittén förmedlemmar i18 enheter en-

utnyttjas till delplatser. Platsernatillsammans 250heter förfogar storöver ca
§-placeringar.s.k. 34kriminalvården förav

regi, fram-också i kommunalbedrivsförFamiljehemsverksamhet vuxna
för sådanenheterspecialiseradeGöteborg, hari Stockholm ochförallt som

verksamhet.
in-familjehemsvårddominerasungdomsvården ävenochBarn- omav

barn ochår. flestabetydelse under Deökat istitutionsvården har senare
också place-utsträckning skerfamiljer. vissi vanliga Iungdomar placeras

Riks-verksamhet. Femfamiljevårdsenheternasringar inom för avramen
i sinoch ungdomarnärvarande barnförkommitténs medlemmar emottar

i Kungs-Finspång, FamiljehemscentrumFamiljehemscenter iverksamhet
Familjehemsstiftelsen i Skaraborgi Jönköping,Familjevårdsgruppenbacka,

uppbyggnadunderUpplandsgårdar. enhetYtterligareStiftelsenoch ären
Örebro. Liknande verksamhetBergslagsgårdar iStiftelseninom förramen

också ibedrivs Dalarna.
stödeterfarenheteröverlag godaenheterna harfamiljer tillhörDe avsom

kanverksamheteninslag iexempel på uppskattadefrån Somkonsulenterna.
erfarenhetsbyteochfamiljehemsträffar förkontinuerliganämnas samvaro

formerindividuellt olikahandledning i ellermellan familjerna, samtgrupp
utbildning.av

modellfamiljevårdsenhetenFamiljernas talar förerfarenheter att som
intebetyderfamiljehemmen. Detstöd förbetraktad kan attutgöra ett gott

bedömningvårEnligti sådana former.familjehemsvård bör bedrivasall
tidsbe-bäst förfamiljehemsverksamhetenkonsulentstöddalämpar sig den

ochgränsade placeringar ungdomar vuxna.av
vårdresursplanering gällerbestämmelsergällandeNu ute-gemensamom
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vård Vårtslutande hem för eller boende. förslag innebär kommunenatt
blir planeringansvarig för all institutionsvård, familjehemsvårdensam av

och för tillfälliga placeringar i akuta situationer. Vad gäller akutvårdresurser
kan övernattningslägenhet med viss bemanning alternativfullgottetten vara

barn ungdomar jour-för För och kan eller beredskapshem fyllavuxna. en
viktig funktion. iDet gäller i synnerhet kommuner saknar institutions-som
vård på håll.nära

Som tidigare betraktas inte jour- eller beredskapshemmen fa-sagts som
miljehem i socialtjänstlagstiftningen. Det betyder reglerna för med-att
givande i nuvarande 25§ inte tillämpliga i dessa fall. Enligt vår be-är
dömning finns det inte någon anledning omdefinieraför den skull famil-att
jehemsbegreppet i socialtjänstförordningen. Det får i stället förutsättas att
sådana hem efter ungefär procedurer familjehemmen,prövas samma som

de väljs med och de i omfattningstöd denatt stor attomsorg ges som
uppdraget kräver.

Ett samlat kommunalt vårdresursansvar ställer naturligtvis krav påhöga
behovsanalyser och god framförhållning. En enkätundersökning som ge-
nomförts Svenska kommunförbundet efter förstatligandet LVM- ochav av
LVU-institutioner visar kommunerna idag löser uppgifterna på olikaatt tre
sätt.

vissa län landstingetI fortfarande huvudman för all HVB-vård för barnär
och ungdomar. I andra län bedrivs sådan vård kommunerna själva. Detav
förekommer också kommunerna löser uppgifterna tillsammans. Somatt
exempel kan Kronobergs län Sörmlands någraoch län där det sedannämnas
år tillbaka finns kommunala vårdförbund. I Stockholms län har kommuner-

Stockholms stad undantagen nyligen bildat aktiebolag.ettna - -

26.3 Uppföljning placeringar utanförav

hemmet

Vårt förslag:
Socialtjänsten skall personliga på lämpligtbesök och sättannatgenom
fortlöpande följa sina HVB-placeringar och placeringar i familjehem.upp
Hemmen skall behövligt stöd.ges

39 § SoF finnsI bestämmelse socialnämndens skyldighet följaatten om upp
familjehemsplaceringar. Enligt denna bestämmelse skall nämnden genom
personliga besök och på lämpligt hålla sigfortlöpande väl för-sättannat

förhållandena imed hemmen och dessa behövligt stöd. Dennatrogen ge
bestämmelse utvidgas till gälla HVB-placeringar.ävenatt

Vårt förslag syftar till både principen sammanhålletuttryckaatt ettom
vårdansvar och inskärpa betydelsen socialtjänsten kontinuerligtatt attav
följer de placeringar i familjehem på HVB-institutioner.ochgörsupp som

Som tidigare framgått kapiteli 4 har dålig uppföljning åtminstone-
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familjehemsvår-inomtidigare de problemenuppfattats störstaettsom av-
på vilka konsekvenserna kan blisärskilt allvarligt med tankeden. Detta är

uttryckliga mål kan i kombi-genomtänkta placeringarför barnen. Illa utan
i familjehemmetdålig uppföljning leda till barnet blir kvarnation med att

skall kunnaförutsättningar för vårdendet egentligen finnsatt atttrots
påväcker också frågannaturligtvis oacceptabelt ochupphöra. Det är om

målsocialtjänstensvilket familjehemsutredningen bör bedrivas och hursätt
återkommer till dessadokumenteras. Viför den aktuella placeringen bör

frågor i kapitel 29.
in-till kostnader förBrister i uppföljningen kan också ha lett höga

i kommunernastitutionsvård. år har det ekonomiska lägetUnder senare
vård boende följsplaceringar i hem för ellersannolikt medfört görsatt som

tidigare.bättre änupp
vid kommunernasfortsatta framställningen läggs tyngdpunktenI den

ochuppföljning placeringar i familjehem. beror på barnDet att ung-av
medställning jämförtdomar placeras i familjehem har vuxnaen svagsom

kan på heltplaceras på behandlingshem. Den är ettsom vuxenpersoner som
socialtjänstenssin talan och påkallabarn förasätt än ettannat upp-egen

Vården påtillfredsställande.märksamhet situationen inte upplevsnär som
familje-skiljer den frånbehandlingshem också omgärdad reglerär somav

personalen skall utbildadhemsvården. ställs i allmänhet krav påDet att vara
journalföring och verk-uppgifter, finns sekretess ochför sina det regler om

familjehemlänsstyrelsen. Barn isamheten står dessutom under tillsyn ärav
förlita sig på den tjänstemanutlämnade till lekmän och måste att som

följa sitt ärende.genomfört placeringen också sig tid atttar upp
vården idag börföljande kommenteras vårt förslag. ViI det attanser som

de anhöriga ochså främjar den enskildes samhörighet medutformas denatt
vägledande princi-hemmiljön. socialtjänstlagenskontakt med Här kommer

finns enligtkontinuitet indirekt till uttryck i lagen. Detoch närhetper om
Närhets-anledning dessa principer.vår bedömning inte någon omprövaatt

inte längreockså igenom på många håll.principen har slagit Det är t.ex.
långt borta från föräldrahemmet.vanligt barn och ungdomar placerasatt

kontaktfråga samhörighet och medkrav lagen uppställer iDe omsom
kulturellageografisk Språkliga ochhemmiljön handlar inte bara närhet.om

så avstånd mellanskillnader i och bakgrund kan skapa välsynsätt stora
väljer hemsådana skillnader beaktas ochmänniskor. Att ettatt man som

betydelse vidbiologiska föräldrarkan samarbeta med barnets är störstaav
inne-placeringar invandrarbarn. Detalla placeringar och i synnerhet vid av

för föräldrarnassocialtjänstens personal måste lyhördbär att egnavara
på professionella be-önskemål den skull avkall denförutan att man ger

för det enskilda barnet.dömningen vad lämpligt hemär ettav som
anvisar bra modell förVi nuvarande bestämmelse i 39 § SoFatt enanser

innehåller redanuppföljningsarbete. bestämmelsekommunernas Denna
fortlöpandelämpligtidag stickord personliga besök, annat sätt,som

anledning formulerabehövligt stöd. Vi därför inte någonoch har att
familjehemsvårdsocialtjänstens uppföljningnågon bestämmelse för avny
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och HVB-vård. Vårt förslag innebär dock den gamla bestämmelsenatt
från socialtjänstförordningen till den lagstiftningen.flyttas nya

Uppföljningsarbetet måste inomallt arbete socialtjänstenannatsom an-
förhållandena i detefter enskilda fallet. Hur arbetet bör bedrivaspassas

beror bl.a. på ärendets karaktär och svårighetsgrad, åldern på den som
de biologiska föräldrarnas problembild vårdgivarens kompe-placeras, och
ligger i familjehemmenDet sakens sin formella kompe-natur atttens. utan

behöver helt stöd HVB-institutioner med professionelltänetttens annat
utbildad personal. det följande berörs därför endast familjehemsplacering-I

barn och ungdomar.ar av
placering i familjehem inledningsvis och avslutningsvisAtt ställeretten

på med socialtjänsten ikrav kontakt den kommun har förtät som ansvar
placeringen ganska givet. Det gäller i synnerhet placeringen gällerär ettom
litet barn. också förståeligt kontakten inte lika intensivDet är är näratt

föräldrar familjehemsföräldrarbarn, och lärt känna varandra väl och allt
fungerar planerat.som

Ändå får kontakten med familjehemmet aldrig brytas placering ihelt. En
familjehem inte någon privat angelägenhet. Socialtjänsten harärett genom

sitt beslut placera den underårige i familjehem iklätt sig samhälls-att ett ett
Enligt vår mening innebär samhällsansvaret bl.a. ansvarig tjänste-attansvar.

i den placerande kommunen behålla initiativetskall till kontakt medman
familjehemmet. Att initiativet i vissa fall överlåts på familjehemsföräldrarna
med uppmaning de skall höra sig det något striderom äratten om av
enligt vår uppfattning intentionerna i lagstiftningen. tjänstemanDenmot

har placeringenför skyldig fortlöpande hålla sig välär attsom ansvar
förhållandenförtrogen med den underåriges och utveckling i familjehemmet

och beredd både den underårige och familjehemmet behövligtattvara ge
stöd.

problematiken i de placerade ursprungsfamiljer svårareAtt barnens är
och i tidigare idag ställer de allra flesta fall krav påän tätsammansattmera
kontakt under hela placeringstiden. Familjehemmen får inte förutsättas
vilka helst. krävs i allmänhet någon utomståendeDetprov som person som
jämkar olika intressen tidigare överenskommelser inte följsnärsamman

inte kommiteller har vad skall gälla. Vi docknär överens ärman om som
inte beredda i lagen förtydliga socialtjänstens uppföljningsansvaratt genom

instifta regler minsta antal hembesök år. Vi sådana regleratt tror attom per
bör undvikas tillmed hänsyn de lätt formar standardmodeller i detatt
sociala arbetet. Vårdens utformning bör enligt vår mening alltidnärmare
planeras och dokumenteras i samråd med barn, föräldrar familjehem. Vioch
återkommer till detta i avsnitt.nästa

Vad slutligen behövligtbeträffar stöd till familjehemmen får detta ut-
tryck ekonomisk ersättning innefatta råd och stödutöver samtanses- -
möjligheter till utbildning handledning. vilkaoch I former stödet fårges

till situationen i det enskilda fallet.anpassas
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vård hemmet26.4 Individuell plan för utom

Vårt förslag:
HVB-vård ochSocialtjänsten i varje enskilt fall plan förskall upprätta en

vård i familjehem.
sexmånadersregeln i nuvarandeReglerna övervägande, den s.k.om

för vårdutvidgas till placeras28 § SoL, gälla ävenatt vuxna personer som
och behandling utanför det hemmet.egna

behandling det hemmet börVi beslut vård och utanföratt ett egnaanser om
individuellförenat med skyldighet för socialtjänsten upprättaatt envara en

någon skillnadvården. härvidlag inteplan för den aktuella Det bör vara
frivilligt vård bedrivs med stöd LVUmellan vård bedrivs och som avsom

eller eftersom problembilden ofta densamma.LVM är
till skallfinns nämndens ansökan länsrättenI LVU bestämmelser attom

omständigheterinnehålla förhållanden, deredogörelse för den somungesen
åt-beredas vård, tidigare vidtagnagrund för den behöverutgör att unge

4 LVU.anordna §gärder och den vård socialnämnden attsom avser
föreskrivs social-finns bestämmelse i 8I LVM motsvarande Där atten

för-redogörelse för missbrukarensnämnden skall lämna länsstyrelsen en
Social-planerade åtgärder.hållanden för tidigare vidtagna och församt

vårdoch vilkennämnden skall också i vilket hem intagning kan skeange
planeras, intagning sker.utanför hemmet som om

utredninginnehållet i denDessa bestämmelser närmast mot somsvarar
naturligtvisfrivillig värd. sådan utredning börföregår beslut Enett om

mål villtill beslutet och vilketredovisa vilka motiv ligger grund för mansom
uppnå med insatsen.

betraktas handlingsplan iplan här föreslås kanDen närmast som ensom
undertecknasdet enskilda ärendet. Det förutsätts planen tre parter:att av

vårdgivaren, dvs. familjehemmetplacerade och/eller vårdnadshavaren,den
i kommunbehandlingshemmet handläggande tjänsteman deneller samt som

placeringen.har föransvar
mål medel. Avövergripande syftet planen tydliggöra ochDet med är att

både på kortvilka mål gäller för placeringenplanen bör sålunda framgå som
uppnå målen och huroch lång sikt, vilka medel skall användas för attsom

Detaljeringsgraden fåruppgifterna fördelas mellanskall avgörasparterna.
till införstådda med vad förväntasfrån fall fall. Det viktiga alla ärär att som

tillsådan kan bidra väljust honom eller henne. Vi bedömer planattav en
värdefullt instrumentplaceringar den kan bligenomtänkta och även ettatt

utanförvård och behandlingvid uppföljning och utvärdering gesav som
hemmet.

ungdomarlänsvisa uppföljningen familjehemsvård för barn ochDen av
hartillsyn/uppföljning vården generelltvisar bl.a. kommunernas settatt av
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år. förbättring till del bero påblivit bättre under Denna storsenare anses
ibestämmelserna övervägande vård 28 § SoL.om av

italar för den s.k. sexmånadersregeln nuvarande 28§ SoL börDet att
erfaritutvidgas till gälla vuxenplaceringar. Vi har kommunensäven attatt

och vårdgivaren inte alltid kan komma place-tjänstemän överens närom
inte ovanligt vårdgivarenringen lämpligen bör avslutas. Det är t.ex. att

ansvarig inomhävdar klientens få kvar medan handläggarerätt att stanna
socialtjänsten ändamålet med vården uppnått. Det förekommerärattanser

vården får slut på grund socialtjänsten ekono-också abruptatt ett attav av
miska och andra skäl beslutar placeringen skall upphöra. Detta äratt natur-
ligtvis inte tillfredsställande.

Vårt syftar till förtydliga socialtjänstens förförslag att ansvar vuxna perso-
familjehem på HVB-institutioner. Vi detbereds vård i och ser somner som

naturligt fortsatt vård med jämna mellanrum ochövervägs attatt anser
på månader adekvat inom vuxenvården. En sådantidsgränsen är ävensex

också LVM-vård.tidsgräns finns för
rollfördelningen social-Vårt förslag syftar också till klargöra mellanatt

vårdgivaren. socialtjänsten och inte vårdgivarentjänsten och Det är som
denna bedömningskall vården skall upphöra. För kunna göraavgöra när att

personliga pådock ansvarig handläggare besök ochkrävs annatatt genom
lämpligt fortlöpande håller sig informerad hur vården framskrider.sätt om

föräldrar under26.5 Stöd till barn och en

familjehemsplacering

Vårt förslag:
i skall för de särskildaSocialtjänsten den placerande kommunen svara

underårige vistelsen i familje-stödinsatser den kan behöva undersom
Vårdnadshavarna aktivt erbjudas råd, stöd och hjälphemmet. skall annan

upprätthålla kontakt med familjehemmet.de behöver för godatt ensom
också skyldig vidta åtgärder behövs förSocialtjänsten deär attatt som

underårige och föräldrarna ellerunderlätta återförening mellan denen
det hemmet.för den underåriges utanföruppväxtatt trygga egna

innehåller bestämmelser för all varaktigNuvarande lag ärsom gemensamma
underåriga i Reglerna tillämpliga bådevård och fostran enskilda hem. ärav

utländskaifråga familjehemsplaceringar, privata placeringar och adop-om
återfinns i nuvarande 26 § SoL. Enligt denna bestämmelse skalltioner och

till får god vård och fostran och i övrigtsocialnämnden medverka barnetatt
ocksålevnadsförhållanden. Nämnden skall verka för barnetattgynnsamma

utbildning Vårdnadshavarna och dem vårdarfår lämplig lämnasamt som
hjälp behöver.sådana underåriga råd, stöd och deannan som

Vi föreslår bestämmelse omformuleras till uteslutandedenna attatt avse
Enligt vår bedömning behövs det inte någonplaceringar i familjehem.
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särskild bestämmelse för uppföljning placeringar privat igörs ettav som
enskilt hem. inteDet betyder dessa familjer skall lämnas stöd. Vadatt utan

föreskrivs i 26 § kommer redan till uttryck i de övergripande målen försom
socialtjänstens verksamhet och i bestämmelserna skyldighetkommunensom

erbjuda enskilda och familjer stöd- och hjälpinsatser. Av skälatt närma-som
redovisas nedan vi dessa bestämmelser tillräckliga.ärattre anser
Frågan tillstånd och tillsyn ifråga privata placeringar berörs sär-om om

skilt i socialtjänstpropositionen. Det framgår Fosterbarnsutredningen påatt
sin tid föreslog det obligatoriska tillstånds- och tillsynsinstrumentet föratt
privatplaceringar barn i Som skälhem det skulle avskaffas.änannatav egna

bl.a. i påallmänhet inte kan ställa andra eller högre krav deattangavs man
familjer föräldrarna valt låta barnet bo hos på föräldrarna själva.änattsom
Vidare påpekades svårigheterna kontrollera efterlevnaden bestäm-att av
melserna och ingripa placeringar tillstånd.redan skettatt mot utansom

Vid remissbehandlingen Fosterbarnsutredningens betänkande gickav re-
missinstanserna i utsträckning utredningen. ansåg blottaManstor emot att
förekomsten på preventivlagregel med krav tillstånd hade effektav en en
och den hade förebyggt olämpliga placeringar. Tillståndstvånget ansågsatt
också ha värde skydd för barnen stöd för både biologiskaochett ettsom
föräldrar och blivande fosterföräldrar.

Denna uppfattning kommer också till uttryck i socialtjänstpropositionen.
Som skäl till bibehålla lagregel anförs bl.a. det gäller barnatt atten som
under längre tid -inte sällan flera år, ibland under barnets hela uppväxttid -
får all sin omvårdnad i inte föräldrarnas.och uppfostran hem ärett som
Även de hand barnet föräldern och barnetärtarom som om personer som
känner väl och har förtroende för finns det enligt propositionen alltid risken
för det skall uppstå missförstånd eller meningsskiljaktigheteratt senare
ifråga vården barnet. någon utomstående redan från början aktivtAttom av
bevakar barnets intressen därför betydelse.storanses vara av

Vi kommer längre föreslå privata placeringarna oförändratfram deatt att
skall omfattas medgivande i 25 vårreglerna för nuvarande Det ärav
bedömning sådan fyller viktig funktion i dagensspärr ävenatt sam-en en
hälle. Den påtvungna kontakten med socialtjänsten kan innebära att man
hittar lösning på problemet och kan också förhindra olämpligtetten annan

Ändåval vår privata placeringar mestadelshem. det bedömningär attav
sker vetskap från socialtjänstens sida och de uppdagas först närutan att
placeringen redan har skett eller det blir problem.om

finns många olika förklaringar till trolig förklaringDet säkert detta. En
kan allmänheten inte känner till socialtjänstlagens regler med-attvara om
givande. En förklaring kan vårdnadshavaren oftastattannan vara en-
ensamstående inte vill blandar sig i liv.socialtjänsten hennesattmamma -
Sannolikt det så hälsan tiger still placeringar fungerar braär att att som-
för alla sköts inblandning från socialtjänstens sida och kon-parter utan att
fliktfyllda inteplaceringar sig tillkänna på eller Detsätt. är t.ex.ett annatger
ovanligt privat placering tid övergår till familje-efter regelrättatt en enen
hemsplacering.
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på medgivande fåKravet för utländskt barn i adoptions-att ta emot ett
också bestå.syfte skall Vi har dock inte tagit ställning till frågan social-om

tjänstens följa sådana placeringar. Det beror på dennaatt attansvar upp
fråga har utredning. Vi har underhand informeratsövervägts av en annan

denna utredning har för avsikt föreslå ändringar bl.a. social-att attom av
tjänstlagen.

vi tillDe förslag lägger fram syftar förtydliga socialtjänstens skyldig-att
heter de familjehemsplacerade barnen och deras föräldrar. finnsDetmot

Cederströmsvensk forskning visar barn i familjehem, ytligtattsom som
sig svåraväl, kan ha problem under bottnar i barnetssett anpassat ytan som

tidigare upplevelser. För bearbeta sådana problem krävs i allmänhetatt
insatser den hjälp familjehemmet kanutöver som ge.

socialsekreteraren sig tid barnet vid sinaAtt samtala med besök itar att
familjehemmet tillkan god hjälp för barnet. Socialsekreteraren ärt.ex. vara

länk mellan det gamla och det och många gånger den bästär åren nya som
skickad förklara för barnet varför det inte möjligt bo kvar hemma,äratt att

stöd föräldrarna sviker sina löften tillbarnet barnet Mennäratt ge osv.
hjälp inte alltid tillräcklig.sådan I vissa fall behövs det terapiinsatserär även

för bearbeta tidigare upplevelser eller separationen från föräldrarna.att
placeras i familjehem kan också ha problem ställer påBarn kravsom som

särskilda stödinsatser i eller vårt SOUskola barnomsorg. I delbetänkande
1993:30 tidigare vissahar lämnats förslag syftar till förtydligaattsom
principen sammanhållet vårdansvar. Vi har bl.a. föreslagit denett attom
placerande kommunen skall för kostnader uppkommer för sär-svara som
skilda stödinsatser i skola och barnomsorg.

Även föräldrar till familjehemsplacerade barn behöver stöd och hjälp
under den tid barnet vistas i familjehemmet. Vårt innebärförslag skyldig-en

för socialtjänsten aktivt erbjuda vårdnadshavarna råd,het stöd ochatt annan
hjälp upprätthållade behöver för god kontakt med den under-attsom en
årige familjehemmet.och

Också i detta fall finns dokumenterade brister inom familjehemsvården.
i kris-projektet visade socialarbetarnas insatserBarn för de bio-t.ex. att

logiska föräldrarna otillräckliga. mångaForskarna fann föräldrarär att
övergivna socialtjänstenkände sig och deras situation hade försämratsattav

efter omhändertagandet. kan finnas olika förklaringar till detta. Social-Det
tjänstens uppgift både till barnets bästa och samtidigt för-att attse ge
äldrarna hjälp på villkor sannoliktstöd och deras de kom-är mesten av
plicerade inom hela socialtjänstens verksamhet. Det inte heller ovanligtär

föräldrarna flyttar eller drar sig undan kontakten med socialtjänsten efteratt
placeringen.

Skall nå bra resultat med familjehemsvård måste också vetaman man
vilket mål gäller för placeringen. Enligt huvudregeln skall barnsom som

familjehem återförenas med sina föräldrar. undantagsfall skallplaceras i I
Ändå mångabarnet i familjehemmet. visar erfarenheten SoL-växa attupp

blir i sina familjehem. Ibland blir det bara så. Vi harplacerade barn kvar
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i allmänhet beror det på dettidigare berört detta problem. Men att ur-
sprungliga målet placeringen omformuleras efterhand.med

mål socialtjänsten skyldigOavsett vilket gäller för placeringen är attsom
målet. måstevidta de åtgärder krävs för nå det Vaduppsattaatt somsom

på omständigheterna i det enskilda fallet. vissa fall kan vårdna-beror Igöras
till familjehemsföräldrarna. möj-den barnet behöva överflyttas Dennaom

lighet behandlas i kapitel.nästa
Till sist vill vi också framhålla betydelsen barn återvänder tillattav som

hålla med familjehemmet.sina föräldrar får möjlighet fortsatt kontaktatt
socialtjänsten. Enligtibland inte möjligt ekonomiskt stöd frånDet är utan

vår mening under lång tid vistats i familjehem, i rimligbör barn, ettsom
till reskostnader för kunnaomfattning kunna få ekonomiskt stöd attm.m.

besöka och hålla kontakt med familjehemmet.



27 Ersättning och stöd tillannat

familjehemsföräldrar vid en

vårdnadsöverflyttning

Vårt förslag:
Har förmynderskap uppkommit med stöd 6 kap.ett 7-8 §§ eller 9§av
andra-tredje styckena föräldrabalken, skall arvode och ersättning för
kostnader till de särskilt förordnade förmyndarna utgå i första hand

tillgodogörande barnbidrag, underhållsbidrag/bidragsförskottgenom av
ioch, förekommande fall, barnpension i andra hand barnetssamt av egna

medel. I den mån bidrag, pension och barnets medel inte räcker tillegna
skall arvode och omkostnadsersättning den kommun harutges av som
tagit initiativ till förordnande förmyndare.av

Socialnämnden har idag särskilt för tillgodose det stödbe-ett attansvar
hov kan föreligga sedan tvist vårdnad eller harumgängesom en om
avgjorts 12§domstol femte stycket SoL. Ordet tvist stryks iav en
lagtexten så bestämmelsen också omfattar de fall då vårdnadshavare,att

tvist har förelegat, har förordnats särskilt med stödutan att 6 kap.en av
7-8 §§ eller 9 § andra—tredje styckena föräldrabalken.

27.1 Nuvarande ordning
Överflyttning vårdnaden från föräldrarna till särskilt förordnad förmyn-av
dare kan förekomma i följande fall.

A. Om båda föräldrarna vid utövandet vårdnaden sig skyldiga tillgörav
missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i på sättettomsorgen som
medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, skall flyttarätten

vårdnaden till eller två särskiltöver förordnade 6förmyndare kap. §7en
föräldrabalken.

B. Har barn stadigvarande vårdats och fostrats i enskilt hemett änannat
föräldrahemmet och det uppenbart bäst för barnetär det rådande för-att
hållandet får bestå och vårdnaden flyttas till den eller dem haratt över som
tagit barnet eller någon dem, skall denneemot eller dessarätten utse attav

särskilt förordnade förmyndare vårdnaden 6barnet kap.utöva 8 §som om
föräldrabalken.

C. Står barnet under vårdnad endast föräldrarna och dör denne,av en av
skall anförtro vårdnaden denrätten andre föräldern eller, det ärom
lämpligare, åt eller två särskilt förordnade förmyndare 6 kap. 9§ 2 st.en
föräldrabalken.

Ansökan överflyttning vårdnaden i fallen A och B social-görsom av av
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anmälanföräldern ellerden andreansökannämnden. fall CI görs avav
socialnämnden.

i frågavidtasåtgärd behövernågonfårsocialnämndenOm veta att om
fram-nämndenskallunderårig, göraförmynderskap förvårdnad eller en

socialtjänstförord-42§domstol 1det hosansökanställning eller st.om
/1981:750.ningen

ersättning förarvode ochskäligtuppbäraårligenFörmyndaren har rätt att
överförmyndarensskall efterutgifterersättning förArvode ochuppdraget.

beräknademån dennesi denomyndiges medel,utgå denbestämmande av
beloppöverstigerförmyndaruppdraget mot-det år ettinkomst somavser

iföranledersärskilda skälinteeller, annat,två gånger basbeloppet omsvarar
gångeröverstigandetill värdetillgångar treomyndige harmån denden ett

kom-utgifterersättning förarvode ochövrigt skall utgesbasbeloppet. I av
principiförmyndare, hargrund lagpåmoder, ärFader eller avsommunen.

föräldrabalken.15 19 §ersättning kap.arvode ellerinte tillrätt

enkätSocialstyrelsens27.2

s.k.denoch ungdomar,barnvissa fallvård ipropositionregeringensI avom
verk-i sinSocialstyrelsen1989/90:28, förutsättsprop.LVU-propositionen

familje-tillvårdnadenöverflyttningfråganuppmärksammasamhet avom
genomförtbl.a.Socialstyrelsenharanledning häravMedhemsföräldrar. en

december31juli 1983tidsperioden 1avseendetill kommunernaenkät -
drygtredovisadessocialnämnden I ettfrån 347Svar inkom1990. svaren

8 §stöd 6 kap.medskettvårdnadenöverflyttning80-tal ärenden där avav
föräldrabalken.

initiativ tilltagitsocialnämnden över-hadefallencirka 90I procent av
gjorts i samför-överflyttningenhadefallen70flyttningen. I drygt procent av

hadevårdnadsöverflyttningen överförVid tidenstånd med föräldrarna.
sju år. I 75ifamiljehemmet procentvistats i änbarnenhälften avmerav

överflyttningen.vidåtta år ellerbarnetfallen mervar
biologiskaoch debarnetmellanskeddehälften fallen umgängedrygtI av

25vårdnadsöverflyttningen. Isamförstånd efter procentiföräldrarna av
alls.ingetförekomfallen umgänge

ersättningbetalakommunenärenden fortsattesamtligaså attI gott som
variErsättningenvårdnadsöverflyttningen.efterfamiljehemsföräldrarnatill

överflyttningen.förefall likade allra flesta stor som
tveksamhetvisskännersocialnämndernavidareframgårenkätenAv att

från devårdnadsöverflyttning. Bortsetttillinitiativgällerdetnär att ta en
vårdna-överflyttningsådanfrågorexistentiellapsykologiska och avensom

ersättning tillfråganalltkring framförosäkerhetenväcker, detden är om
hind-detvårdnadsöverflyttningen ärefter storafamiljehemsföräldrarna som
efterfungeratillsyn kommersocialnämndensfråga hur attEn ärret. annan

vårdnadshavare.blivitharfamiljehemsföräldrarnadet att
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27.3 Ersättningsfrågan
Frågan ekonomisk ersättning till före detta familjehemsföräldrarom har
behandlats vid tillfällen.flera

I regeringens prop.proposition 1981/82:168 vårdnad och umgängeom
uttalas följande.m.m.

Om fosterföräldrarna till vårdnadshavare förutses barn har placerats hosett som
dem socialnämndens försorg, bortfaller visserligen kommunensgenom möjligheter

fosterlön till dem.att Det börutge dock beaktas de har tagit barnetatt emotsom
kan såsom vårdnadshavare få bidrag till barnets försörjning i form barnbidrag,av
underhållsbidrag och i förekommande fall bidragsförskott. Jag kan alltså inte attse
ekonomiska skäl skulle hindra vårdnaden barnatt flyttas till fosterför-ett överom
äldrarna det uppenbartär bäst för barnet. En sakom det kanär finnasattannan
anledning undersöka deatt nuvarande ersättningsmöjligheterna till alla delarom

tillfredsställande.är

AllmännaI råd Vårdnad och 1985:2umgänge anför Socialstyrelsen
följande 40.

Att föräldrarna i familjehem blir vårdnadshavareett hindrar, enligt Socialstyrel-
uppfattning, inte bistånd enligt 6 § socialtjänstlagenattsens fortsätter utgå föratt

barnet. Eventuella bidrag för barnet, underhållsbidrag, bidragsförskottt.ex. och
barnpension, betalas i så fall till förmyndarna/familjehemsföräldrarna.ut Social-
nämnden får givetvis biståndet med hänsyn till detta.anpassa

JO har i beslut den 24ett 1986 uttalat det inteäven föreliggerattmars om
någon skyldighet familjehemsersättningatt utge har socialnämnden möjlig-
het åtminstone barnet bor inom den kommunen kompenseraom attegna- -
vårdnadshavarna för den ersättning de går miste ekonomisksom om genom
hjälp eller bistånd enligt 5 § eller 6 §annat socialtjänstlagen.

Med hänsyn till den tveksamhet i frågan JO hade lagt märke till i flerasom
kommuner och till det förhållandet saken kundeatt kompliceradvara mer

barnet placeratär utanför den kommunen, ansåg JOom fråganattegna
borde bli föremål för fortsatta överväganden.

I Meddelandebladett 29/87 anför Socialstyrelsen socialnämnden iattnr
ifrågavarande fall skyldig betalaär såväl arvodeatt omkostnadsersätt-som
ning så länge barnets behov inte kan tillgodoses dessa insatser.utan

I skrivelse till ÖverflyttningSocialdepartementet den 15 maj 1992en av
vårdnad till familjehemsföräldrar anför Socialstyrelsen följande 4.

Socialstyrelsen denär principiella uppfattningen familjehemsföräldrarnaav att
efteräven överflyttning vårdnaden skall ha fortsatt ersättning.en Barnetsav

situation har inte förändrats i och med överflyttningen. Barnet behöver fort-
farande vård, fostran och tidigare. "Familjehemsföräldrarna"samma omsorg som
har för barnet får ha fortsattansvaret kontaktatt med sina föräldrar. I vissa fall
kan familjehemsföräldrarnas kontakter med de biologiska föräldrarna in-vara
tensiva och konfliktfyllda och innebära mått arbete.ett En möjlighetstort är attav
höja förmynderskapsarvodet till motsvarande nivå arvode för familjehemsför-som
äldrar. Enligt Socialstyrelsens uppfattning kan ersättningen till familjehemsför-
äldrar efter vårdnadsöverflyttning följasägas den civilrättsligaen överenskom-av
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alltså inte frågamelse mellan socialnämnden och den enskilde. Detträffats ärsom
ersättning för uppdrag.arvode före detta familjehemsföräldrar ettutanom som

ersättningbinder socialnämnden betalaDenna överenskommelse ävenutatt om
familjehemmet skulle flytta till kommun.en annan

Tillsynsfrågan27.4

tillsynsskyldighet enligtEnligt ordning bortfaller socialnämndensnuvarande
socialtjänstförordningen då familjehemsför-26§ socialtjänstlagen och 39§

sin skyldighetåldrarna blivit vårdnadshavare. Men nämnden har kvarhar att
råd, stöd hjälp detpå olika och vårdnadshavaren ochbarnetsätt omge

3, SoL.behövs 10 och 12 §§
vid vårdnadsöverflytt-socialnämndens tillsynsskyldighet upphörAtt en

hinderning Socialstyrelsens tidigare nämnda enkäthar enligt setts ettsom
familje-till familjehemsföråldrarna. En delför överflyttning vårdnadenav
riskeratillsynsplikt. vill intehemsföräldrar vill ha kvar socialnämndens De

nämndens stöd.behöva eventuella problem med barnet självaklara utanatt
dess biologiskafråga mellan barnet ochDetta gäller bl.a. i umgängetom

föräldrar.
Socialdepartementet föreslog Social-den tidigare nämnda skrivelsen tillI

i innebörd social-styrelsen i fråga förtydligande lag meddenna attett
sedan denämnden skyldighet bistå familjehemsföräldrarhar ävenatten

blivit vårdnadshavare.

27.5 Vårt uppdrag
anledning Socialstyrelsens skrivelseSocialdepartementet har med av upp-

överflyttning vårdnad tillpromemoria Ersåttningsfrågan vidrättat aven
familjehemsföräldrar. Under rubriken Uppdraget har departementet ut-
talat följande.

behandladespropositionen 1989/90:28 vård i vissa fall barn och ungdomarI om av
till familjehemsföräldrar. enlighet med vadfrågan överflyttning vårdnaden Iom av

få vårdnadenSocialutskottet då möjlighetendär framfördes uttalade att attsom
utnyttjas ibarn överflyttad till familjehemsföräldrar borde kunna större ut-om

1989/90:112.varit 1989/90:SoU15, rskr.sträckning dittills falletän som
bestämmelsen i 6 kap.Bl.a. Socialstyrelsens utredning och visar dockrapport att

då frågan kring ersättning och tillsyn inte helt8 § föräldrabalken inte används är
vårdnads-klar inte föreslår familjehemsföräldraroch socialsekreterareatt som

i stället föreslårhavare behov föreligger enligt 6 kap. 7 § föräldrabalkennär utan
tredje fortgå tidigare.för placeringen barnet skall kunnaatt somperson av

blir vårdnadshavareFrågan ersättning tillsyn familjehemsföräldraroch närom
redovisats torde detbehöver därför lösas. bakgrund de problemMot av som ovan

inte ersättningsfrågan tillsynsfrågan, så barnetsmöjligt lösa och att trygg-attvara
finnahet tillgodoses, författningsreglering. Uppdraget blir därför formerattutan
fortsatt stöd.för hur familjehemsföräldrar blir vårdnadshavare kan garanterassom
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Socialstyrelsens skrivelse och Socialdepartementets promemoria överlämna-
des till Socialtjänstkommittén statsrådetbeslut WesterbergB.ettgenom av

S92/4490/IFO.den 12 oktober 1993

27.6 jämförelseEn med utländska

förhållanden

planningBegreppet permanency används i de delar världen därav man
efter påarbetar metoden olika skapa varaktig familjehemsvårdsättatt en

för barn. Detta förekommer i USA, Australien, Kanada, England, Skottland
och Metoden går påNorge. i arbetet med barn far illaut att tarman som
fasta på stabilitet,barnets behov kontinuitet och varaktiga relationerav som

viktigastedet allra i barns liv. förstaI hand försöker skapa förut-ett man
sättningar för denna varaktighet i barnets hem tillsammans med barnetseget

anhöriga. Detta sker olika slag förebyggande insatsernärmaste genom av
stödåtgärder ioch hemmet aktivt återförening iarbete för desamt ettgenom

fall barnet har placerats i familjehem. Om det visar sig omöjligt uppnåatt en
varaktig lösning för barnet sådana insatser försöker i ställetgenom man
uppnå den eftersträvade varaktigheten för barnet adoption, vård-genom
nadsöverflyttning eller i sista hand varaktig placering i familje-genom en
hem.

England och USA används s.k. adoptionerI familjehemsplace-öppna av
rade barn. adoptioner med bibehållenDet kontakt mellan barnet och denär
biologiska familjen. dessa fall finnsI det möjlighet för adoptivhemmet fåatt
ekonomisk ersättning för påbarnet barnet fortsattsättsamma som om var
familjehemsplacerat. Systemet påminner alltså möjligheten i vårt landom

Öppnaflytta vårdnaden till familjehemsföräldrar. adoptioneröveratt an-
hand i fråga äldrevänds i första barn. I England finns dessutom möjlig-om

flytta vårdnaden till familjehemsföräldrarheten den användsöveratt men
mycket sällan.

adoptionerI Nya Zeeland ovanliga. Vårdnadsöverflyttningar till famil-är
jehemsföräldrar eller vårdnad mellan familjehemsföräldrar ochgemensam
biologiska föräldrar förekommer däremot relativt ofta.

sedan den 1 januariNorge har 1993 barnavårdslag. denna finnsIen ny
bl.a. föreskrift det efter två års familjehemsplacering skall görasatten om en
långsiktig planering för barnet. Planeringen kan innebära adoption men
behöver inte det. Om beslutar fortsatt placering adoptiongöra utanman om

ingensker överflyttning vårdnaden. Vid adoption utgår ingen ekonomiskav
ersättning till familjehemsföräldrarna. familjehemsföräldrar tillDet gör att
äldre barn ofta avböjer erbjudandet adoptera. Adoptioner omhänder-att av

barn har alltid tillhört undantagen i Norge. traditionella familje-Dentagna
hemsvården förhärskande. Men det ovanligt familjehemsplaceradeär är att
barn flyttar tillbaka till sina föräldrar. Systemet med adoptioneröppna
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blivande adoptivför-detillämpas i grad i baraallt högre Norge ommen
biologiska föräldraroch dessäldrarna önskar kontakten mellan barnetatt

fortsätta.skall
varaktig familjehemsplacering.inget lagligt förI Danmark finns utrymme

dansk familjehems-vårdnadsöverflyttning inte iAdoption och förekommer
pendlarföljd undervård. får för många barn till deDetta uppväxtenatt

olika familjehem.mellan föräldrahemmet och
vårdnaden flyttasbarnavårdslag år 1990, kanI Finland, fick sinsom nya

Sverige. Enligtitill familjehemsföräldrar på ungefär sättöver somsamma
och familjehemsför-finsk vårdnaden också delas mellan föräldrarkanrätt

Traditionelltvårdnad för placerade barn.äldrar, dvs. slagsen gemensam
i Finlandfamiljehemsplacerade barnförekommer det mycket sällan att

medvilket haflyttar tillbaka till sina biologiska föräldrar, göraattanses
bedriva socialt arbete där.sättet att

och förslagVåra överväganden27.7

vårdensamhällsvårdbereda barngrundtanke det gällerEn ärnär attatt ett
förnödvändigt. Socialnämnden harinte skall pågå längre tid än ett ansvar

vårdtidenså god underkontakten föräldrar och barnmellan är attatt en
förutsättningarna för vårdåterförening skada för barnetkan ske närutan

inte längre finns.
Även skall återförenasföräldrar och barnalltså börsträvan attvaraom en

orealis-sigåterförening inom överskådlig tidförekommer det fall där teren
utanför detberetts vårdtisk. fallet barn harDetta är när ettt.ex. egna

saki familjehem. Samma kanhemmet i ålder och därefterspäd växer ettupp
år och hari familjehem i mångainträffa litet äldre barn har bottnär ettett

gånger familje-sådan situation mångasig där. betraktar iBarnetrotat en
till familje-känslomässigtsitt riktiga knyterhemmet hem. Barnet ansom

verkliga föräldrar. Detta kanhemsföräldrarna dem sinaoch betraktar som
vårdtiden i ochunderbiologiska föräldrarnaske kontakten med deäven om

vårdnadsöverflyttning till familje-för sig varit god. nämnda fall kanI ennu
förutsättningar för barnethemsföräldrarna ägnad skapa växaattattvara

under och stabila förhållanden.tryggaupp
ilagstiftningen frågaPå flera håll i redovisats tidigare,världen har, som

behovså den utgår från barnetssamhällsvård utformats trygga,att avom
familjehemsplace-Tidiga och varaktigastabila och varaktiga förhållanden.

lika myndigheternasadoptionringar möjligheter till formersamt genomav
åstadkomma detta.försorg medlen förär att

vårdnaden tillmöjligheten flyttaUnder de sju första åren överattsom
tidigare1983-90 enligt Socialstyrelsensfamiljehemsföräldrar har detfanns

förekommit överflyttning inämnda enkät sammanlagt i hela landet bara ett
till imöjligheten utsträckningså liten80-tal fall. Orsaken använtsatt uppges
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huvudsakligen dels osäkerhet vad gäller frågan fortsatt ersätt-vara en om
ning till familjehemsföräldrarna, dels oklarheten vad gäller socialnämndens
fortsatta tillsynsansvar.

vårdnadshavareAtt barnets biologiska förälder skiljerutan attvara vara
sig i så måtto från förälder vårdnadshavareoch den förordnadeatt attvara
vårdnadshavaren/förmyndaren har tagit på sig för frivilligtbarnetansvaret

inteoch underhållsskyldig barnet. När det gäller barn harär gentemot som
placerats i familjehem finns många gånger mellan barnet ochäven umgänget
de biologiska föräldrarna kvar efter överflyttning vårdnaden till famil-en av
jehemsföräldrarna. Samtidigt bortfaller, tidigare socialnämn-nämnts,som

tillsynsskyldighetdens enligt 26socialtjänstlagen § och socialtjänstförord-
39 §.ningen

Det enligt vår mening uppenbart möjligheten vårdna-är flyttaatt överatt
den till familjehemsföräldrar hittills inte utnyttjats i önskvärd omfattning om

utgår från barns behov trygghet, stabilitet och varaktiga relationer.man av
Till del beror detta säkert på de psykologiska och existentiella frågoren som

sådan överflyttning väcker. Men i den mån det föreligger ekonomiskaen
eller andra hinder för önskvärt utnyttjande denna möjlighet bör enligtett av
vår uppfattning dessa hinder så långt möjligt undanröjas. syfte undan-I att
röja sådana hinder föreslår lagändringar både i föräldrabalken och i
socialtjänstlagen.

Ersättningsfrågan

Ersättning till tidigare familjehemsföräldrar

När barn vistas i familjehem har familjehemsföräldrarna uppdragett ett ett
från kommunen vårda barnet. Kommunen betalar arvode ochatt ut om-
kostnadsersättning för uppdraget. Enligt Svenska kommunförbundets re-
kommendationer ersättningar till familjehemsföräldrar bör följandeom er-
sättningar betalas cirkulär 1992:33. De rekommendationerut som ges
ifråga omkostnadsersättning månad följande.ärom per
Ålder Livsuppehälle Bostad
0-12 2 250:- 705:-
13-17 2 670:- 705:-

Vad gäller arvode månad lämnas följande förslag i cirkuläret.per

Ålder Grundarvode
0-12 2 820:-
13-17 3 650:-

ArvodetAnm. kan höjas till 190 f.n. kronor/månadbasbeloppet 5 573procentupp av
den särskilt vårdkrävande.ärom unge

För normalbarn i åldern 13-17 år kan alltså 2utbetalas 670 705ett + +
650:3 7 025 kronor i månaden.
Om familjehemsföräldrarna vårdnadshavareblir enligt 6 §kap. 8 för-

äldrabalken familjehemsuppdragetupphör från kommunen och därmed er-
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familjehemsföräld-vårdnadshavare haruppdrag. Somsättningen för detta
kronor/månadf.n. 750för barnetbarnbidraget samtuppbärarätt attrarna

eller barnpen-bidragsförskottalternativtfrån föräldrarnaunderhållsbidrag
påalltså dettaharFamiljehemsföräldrarnakronor/månad.f.n. 173sion 1

blivitharsedan demånaden173: i096 kronor750 1 3till 1 173sätt rätt ++
vårdnadshavare.

tillvårdnadshavarna rättförordnadeinledningsvis har deSom nämnts
Sådanföräldrabalken.19§ ersätt-15 kap.fönnynderskapsersättning enligt

och i andramedelbarnetsskall betalashandning, i första egnagenomsom
rekommenda-kommunförbundetsSvenskaenligtskallhand kommunen,av

ibarnomvårdnadenpersonliga1990:20 dencirkulär för etttioner av
613 kronor/586 1basbeloppet20-55åråldern 7-12 procent avvara -

Ersättningen förförvaltning.ekonomiskförmånad. belopp gällerSamma
i månaden.613: kronor3 4 709096 1fall högstblir alltså i dessabarnett +

familje-uppdragetersättningen föralltså konstateraskanDet att som
rekommenderas tillförmånerdebetydligt högrehemsförälder änär som

medillarimmarDettavårdnadshavare.blivitharfamiljehemsföräldrar som
socialnämndensiliggeruttalande detnämndatidigareSocialstyrelsens att

blifamiljehemsföräldrarförutsättningar för attekonomiskaattansvar ge
barnet.vårdnadshavare för

ovanliga,familjehemsföräldrartill är trotsvårdnadsöverflyttningarAtt
familjehemsföräldrarekonomiskt kompenseramöjligheterpåvisade somatt

både ekono-sannoliktSocialstyrelsenenligtharvårdnadshavare,blivithar
ekonomiska kompensa-denskäl kanorsaker. Ettoch andramiska attvara

före.vårdnadsöverflyttningenefterblir densammaallt intetionen somtrots
kommunensbeträffandefinnsosäkerhetdenskäl kanEtt annat somvara

familjehemsföräldrartillflyttasvårdnaden överekonomiska när somansvar
visserligenundanröjsosäkerhetkommun. Dennaibosattaär annanen

familjehemsför-ochplaceringskommunenmellanavtal träffasatt ettgenom
Menvårdnadsöverflyttningen.stöd efterekonomisktäldrarna fortsatt enom

sida.åtagande från kommunensfrivilligthelt påmöjlighet byggersådan ett
kommunmöjligt förlagligen attdetifrågasättaskan dessutom ärDet enom

med-kommunensmed andraträffa avtallagstöd änsärskilt egnautan
lemmar.

förhindrenekonomiskadeviföregåendeframhållit i detviSom attanser
möjligt börså långtfamiljehemsföräldrarvårdnadsöverflyttning till un-en

på olikaskedanröjas. kan sätt.Detta
kommunenuppdrag hosfamiljehemsföräldrarnasskulleEnligt modellen
därigenomskullevårdnadsöverflyttningen. Kommunenefterfortsätta även

ersättningen.betalakunna fortsätta utatt
inomkompensationen skeekonomiskaskulle denmodellEnligt annanen

förmynderskapsersättningdvs.ordning,nuvarandeför genom enramen
närvarande.förbeloppmed högreföräldrabalken änenligt men

familje-låtaordningnuvarandestriderdet attkan konstaterasDet motatt
vårdnadsöverflyttningen efter-efteruppdragsittha kvarhemsföräldrarna

krävsöverflyttningen. Detmedi ochupphörsamhällsvården för barnetsom
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familjehemsföräldrar har kvar sittalltså helt ordning enligt vilkenen ny
vårdnadsöverflyttningen. sådan ordning stri-familjehemsuppdrag Entrots

enligt vår uppfattningpå samhällsvård barn och därförder ärmot synen av
mindre lämplig lösning.en

Enligt alltså i princip, i enlighet medden andra modellen upphör nuvaran-
för i och med vårdnadsöver-de ordning, samhällets vårdansvar barnet

inteflyttningen. kommunens ekonomiska för barnet behöverMen ansvar
med detta. fall familjehemmet ligger i placeringskommunenupphöra I de

fortsätta med stöd 6§finns inga lagliga hinder för kommunen att att, av
ekonomisktsocialtjänstlagen, kompensera familjehemsföräldrarna även se-

dan de blivit vårdnadshavare.har
Enligt § föräldrabalken skall, tidigare kommunen15 kap. 19 nämnts,som

förmyndare i mån barnetsbetala ersättning till förordnade denut egna
utfärdarmedel inte räcker till. Svenska kommunförbundetDet är som

rekommendationer för hög denna ersättning skall föreliggandehur Ivara.
Kommunförbundet sina rekommendatio-fall behövs alltså bara utformaratt

ekonomisktså familjehemsföräldrarna inte kommer i lägesämreettattner
vårdnadsöverflyttningen före.efter än

familjehemmet inte ligger i placeringskommunen förekommerde fallI
det, tidigare kommunen avtal med familjehemsför-nämnts, attsom genom
äldrarna kompensation efter vårdnadsöverflyttningen. detFörutom attger

tveksamt det lagligt träffa sådana avtal kan uppenbarligenär är attom man
inte förlita sig på sådana avtal alltid kommer till stånd de behövs,helt näratt

tider ansträngd samhällsekonomi. Enligt vår uppfattningi synnerhet inte i av
form lagreglering sittkrävs därför någon för tvinga kommunernaatt att taav
iekonomiska sammanhanget.ansvar

det fall vårdnaden barn flyttas från de biologiska föräldrarna tillI ettom
familjehemsföräldrarna det enligt vår uppfattning rimligt och ändamåls-är
enligt ansöker vårdnadsöverflyttningen, dvs. i deden kommunatt som om

placeringskommunen, skall fortsätta förallra flesta fall ersätt-att svara
ningen till dem blir förordnade vårdnadshavare/förmyndare. Ensom som
sådan ordning innebär inte något ökat kostnadsansvar för kommunen efter-

alternativet kvar kostnaderna för familjehemsvår-kommunen harär attsom
den.

vårdnads-de fall barnet bor i kommun den ansöktI än som omen annan
denöverflyttningen uppkommer frågan det med all-stämmer överensom

1991:900kompetensregeln i kap. 1 § kommunallagen lägga2männa att
kostnadsansvaret på hemkommunen. nämnda lagbe-kommun Avänannan

får angelägenheterstämmelse framgår kommunen hand detaatt om som
har anknytning till det kommunområdet eller de medlemmarnaegnaegna
lokaliseringsprincipen. Medlem kommun den folkbokfördär ärav en som
i i eller taxerad till kommu-kommunen, fast egendom kommunen äräger

kommunallagen.1nalskatt där kap. 4 § Det dock möjligt i lagär att annan
2föreskrifter den kommunala kompetensen kap. 4§meddela berörsom

kommunallagen. Något lagligt fallhinder i förevarande lägga kost-att nu
nadsansvaret på kommun föreligger alltså inte.annan
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tillägg till 15 kap.föreslår vi detMed hänvisning till det sagda ettatt som
regel den kommun, har19§ föräldrabalken införs tvingande att somen

till familjehems-biologiska föräldraransökt vårdnadsöverflyttning frånom
ekonomiskaplaceringskommunen, har detföräldrar, i flesta falldvs. de allra

vårdnadshavarna/förmyndarna får ekonomiskförordnadeför deattansvaret
Vi därvidmedel inte räcker till. förutsätterersättning i den mån barnets egna

vårdnadshavarna/förmyndarnaersättning tilldet vid beräkningenatt av
underhållsbidrag/barnbidrag,frånräknas uppbärs i formdet belopp avsom

sammanlagda beloppetbidragsförskott barnpension och detoch mot-att
till familjehemmet.det belopp tidigare utbetalatssvarar som

förordnade förmyndareFråga andra fall till särskiltersättning iom
inte bara barnSom tidigare särskild förmyndare förordnas,kan närnämnts

dels barni tvâ andra fall. kan skevistats i familjehem, Det närävenutan
sitt vårdnads-missbrukatvistas i och båda föräldrarnaföräldrahemmet

Även frågafall detavlidit. i dessadels förälder har ärnär omansvar,
enligt kap. 19§förmynderskapsersättning 15har tillrättpersoner som

föräldrabalken.
vårdnadsöver-skillnad mellanVi finns skälinte det göraatt attanser

i samtliga falli familjehemsfallen eftersom detflyttning i dessa fall och rör
Även i dessa fall bör alltså den kommunsig frivilligt åtagande.ett somom

till deför ersättningentagit initiativ till vårdnadsöverflyttningen nyasvara
till.medel inte räckervårdnadshavarna/förmyndarna i den mån barnets egna

ersättningenkommunförbundet bedömaDet ankommer på Svenska att om
vårdnadshavarna/till de förordnadebör differentierad med hänsyn omvara

familjehemsförälder eller inte.förmyndarna tidigare haft uppdrag som

Tillsynsfrågan

bl.a. delredovisade enkät framkommerI Socialstyrelsens tidigare att en
placerade barnetbli vårdnadshavare för detfamiljehemsföräldrar inte vill

demsocialnämnden kommerdärför de osäkra påär attatt sammageom
stöd och hjälp tidigare.som

tillsynsskyldighetsocialnämndensSom tidigare konstaterats bortfaller en-
familjehems-socialtjänstförordningenligt 26 § socialtjänstlagen och 39 § när

något särskilt fördå inte längreuppdraget upphör. Kommunen har ansvar
för sina in-kommunen harhemmet. blir det allmännaKvar ansvar som

vånare.
sålunda detEnligt socialtjänstlagen har kommunen3 § yttersta ansvaret

hjälp de behöver.får det stöd och denför de vistas i kommunenatt somsom
särskildlag kan socialnämndenEnligt 10§ tredje stycket utse ensamma

enskildekontaktperson familj med uppgift hjälpa deneller attperson en
i personliga angelägenheter.och hans närmaste

och ungdomsocialnämnden verka för barnEnligt 12 § lag skall attsamma
sinNämnden skall igoda förhållanden.under ochväxer trygga omsorgupp

stöd och hjälptillgodose det särskilda behovbarn och ungdom bl.a. avom
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avgjortskan föreligga tvist vårdnad eller harsedan umgänge avsom en om
domstol.en

hänvisning till socialtjänstlagen förI föräldrabalken finns rättenomen
6få hjälp socialnämnden kap.barn och vårdnadshavare stöd och hosatt

§.14
sinEnligt gällande ordning erinras socialnämnden alltså särskilt skyl-om

särskilda stöd och hjälp kan föreliggadighet tillgodose det behovatt av som
Tankensedan tvist vårdnad eller har avgjorts domstol.umgängeen om av en
inteerinran stryka under betydelsen nämndenbakom denna är taratt attav

från vårdnads- bara därför frågansin hand eller umgängesärendeett att om
vårdnad eller har avgjorts. Inte minst det gäller kanumgängetumgänge när

praktikennämnden tidigt insatta stödåtgärder bidra till iatt ettgenom
till stånd efter skilsmässan.fungerande kommerumgänge

sin språkliga formuleringErinran gäller enligt bara sedan tvisten om
alltsåvårdnad eller har avgjorts domstol. Bestämmelsen gällerumgänge av

inte i fall vårdnaden barn har flyttats till särskilt förordnadede överettom
samförstånd biologiska inte heller iförmyndare i med barnets föräldrar och

de fall vårdnaden flyttats på grund de biologiska föräldrarnaöver ärattav
döda. Enligt Socialstyrelsens enkät det endast i 30 de fallär procentca av

vårdnaden till familjehemsföräldrar biologiska för-där flyttas deöver som
går på vârdnadsöverflyttning.äldrarna inte med en
uppfattning viktigtEnligt vår det familjehemsföräldrar och andraär att

har blivit förordnade vårdnadshavare bereds möjlighet till fortsattsom som
hjälp i sin roll. minst fråganstöd och Inte det gällernär umgängenya om

dess biologiska föräldrar släktingar det,mellan barnet och eller kannära
tvist vårdnaden i finnasliksom efter eller skilsmässofall,umgängeten om

stödinsatserbehov särskilda från socialtjänstens sida.av
Vi föreslår därför 12 § socialtjänstlagen ändras i förevarande hänseen-att

framgår erinrande så det klart omfattar också de fall där vårdnadenatt att
flyttats till särskilt förordnade vårdnadshavare. Bestämmelsen föreslåsöver

vårdnadutformad så erinran gäller i alla fall där mål eller ärendeatt ett om
eller domstol. Något krav det förelegat tvisthar avgjortsumgänge attav en
bör alltså enligt vår uppfattning inte finnas. kan möjligenDetta ses som en

stödinsatserna i skilsmässofallen så till vidautvidgning det gällernär att
föräldrarna börbestämmelsen omfattar också de fall där Detär överens.

dock betonas bestämmelsen bara erinran den skyldighetäratt somen om
kommunen har enligt socialtjänstlagen sina invånare stöd och hjälp. Viatt ge

språkliga utvidgningen inte innebär någon utvidgaddärför denattanser
skyldighet för kommunen i detta hänseende.

förmynderskapsersättningen måste enligt vårkommunDen utgersom
mening ha och skyldighet kontrollera hur utbetalda används.rätt att pengar
Med detta kan följa viss tillsynsskyldighet. Enligt den föreslagnasägas en
ordningen alltså vårdnadshavarna tillfår de förordnade dubbel stödrätten
och hjälp socialtjänsten. de fall de vårdnadshavarna bor iIav nya en annan
kommun tagit initiativet till vårdnadsöverflyttningen får bådadenän som

får inblandadekommunerna uppföljningsansvar. Det förutsättas deattett
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ansvarsfördelning. Social-lämpligkommunerna sinsemellan kan göra en
lämplig vägledning iråd kunnastyrelsen allmännabör samman-gegenom

hanget.



tillfrågorVissa28 rättenom

biståndekonomiskt

Vårt förslag:
böroch stödsystemförändringar i andra bidrags-beslutInnan tas om

särskiltsocialbidragstagandet be-påeventuella effekterförändringarnas
i andra formervissa stödMöjligheternaoch värderas.lysas att ge grupper

i dessa sammanhang.också undersökassocialbidrag börän genom

SoL bistånd6§ enskilde tilldenbiståndsparagrafenDen s.k. rätt avger
behovlivsföring i övrigt, hansförsörjning och sinsinsocialtjänsten för om

biståndetenskilde skallpå Deninte kan tillgodoses sätt.annat genom
så det stärkerBiståndet skall utformasskälig levnadsnivå.tillförsäkras atten

liv.självständigtlevahans ettattresurser
preciserasyftar tillinnehåller bl.a. förslagVårt delbetänkande attsom

reglerasvåra förslagtill bistånd. Genomreglersocialtjänstlagens rättenom
för-bistånd till försörjningennivåer för ekonomisktdels innehåll och

övrigt omfattaskategorier insatser isörjningsstöd, dels vilka avav som
bistånd.annattill biståndrätten

både schablonersättningFörsörjningsstödet omfattar attsom avseren
ersättninghushållsutgifter och tillför normalatäcka kostnaderna rätten
utgiftspos-och vissa andrafaktiska kostnaderna för boendetmotsvarande de

ensamstående,miniminivå förschablonersättningen gäller lagfästFörter. en
olika åldrar.imakar och barn

hemtjänst, färdtjänst,vårt förslagenligttill bistånd omfattarRätten annat
stöd, vård ochsärskilda fall, personligtii särskilda fall,boende barnomsorg

biståndekonomisktsjukvårdinte ochbehandling hälso-är samt somsom
i dettaändamål räknatssådanaförsörjningsstöd ellerinte uppsomavser

sammanhang.
ekonomiskt bistånd till för-ifrågaförslagVåra överväganden och om

innehåller ocksåkapiteli kapitel Dettasörjningen har tidigare berörts en
medinsatser försocialtjänstenssammanfattande bedömning personerav

försörjningsproblem.
begränsadenågraframanledning läggaVi har inte funnit änannatatt

ekonomiska biståndet. Dettadetdet gällerförslag i detta betänkande när
vi harinom områdetkort. förslagkapitel därför hållas mycket Dekan som

redovisas nedan.
studiedelbetänkande vi genomförtvårt harvi lade framSedan en av

socialbidrag.transfereringar och Ensamhällsekonomi,sambandet mellan
kapitelstudie redovisas iframkommit i dennasammanfattning vad somav
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låginkomsthushållensde kan dras studienEn slutsatser är attav som av
situation beroende olika besparingar inom det samhälleligastarkt hurär av
transfereringssystemet detta skäl vi det nödvändigtgenomförs. Av attanser

särskilt analyserar vilkastatsmakterna vid besparingar inom dessa system
ekonomiskteffekter olika besparingsalternativ medför för de sämstsom

ställda och för socialbidragskostnaderna. Enligt vår uppfattninggrupperna
finns stödformer socialbidrag fördet starka skäl försöka finna andra änatt

sin försörjning.del de hänvisade till socialbidrag förären av grupper som nu
Enligt vår bedömning det emellertid inte möjligt i dagens svåraär att

statsfinansiella situation marginellalägga fram förslag änannat merom
målsättningförbättringar stödet till ekonomiskt Vår iutsattaav grupper.

varit försöka visa för desammanhanget har ochatt argumentera attsnarare
besparingar måste i de offentliga finanserna inte kan bäras degöras avsom
ekonomiskt ställda denna bakgrund skallDetsämst är mot mangrupperna.

våra förslag i lagstadgad socialbidragsnivå idelbetänkandet lägstase om en
kommunerna.



och ungdomSkyddet för barn29

Vårt förslag:
socialtjänstens skyldighet med särskildDe nuvarande reglerna attom

utvecklingen ungdom visatuppmärksamhet följa hos barn och harsom
bestå.tecken till utveckling" skall Det gäller reglernaävenen ogynnsam

skyldighet för socialtjänsten i samarbete med hemmen sörjanäraattom
riskerar får detför barn och ungdom utvecklasatt att ogynnsamtsom

tillskydd och stöd de behöver och, hänsynen den bästaungessom om
motiverar det, vård och fostran utanför det hemmet.egna

sesocialtjänstens allmänna utredningsskyldighet kapitelReglerna om
34 bestämmelse socialtjänstenskompletteras med ochrätten ny om
skyldighet i vissa fall genomföra utredning vårdnadshavaresatt utanen

föreskrivs socialtjänsten, för bedömningen behovetsamtycke. Det att av
insatser, får hembesök, konsultera sakkunniga i övrigt degöra samt taav

behövs. Utredningen skall bedrivas så inte någonkontakter attsom
inteonödigt för skada eller olägenhet. Den skallutsätts göras mer om-

betingat ifattande vad omständigheterna ärendet.än ärsom av
utredningsskyldighet förenas med vissa tidsfrister. UtredningenDenna

skall inledas omedelbart. skall bedrivas skyndsamt och slutfördDen vara
inom månader. Finns det särskilda skäl får socialtjänsten be-senast tre

sluta förlänga utredningen för viss tid.att
Nuvarande bestämmelser medgivande i 25 gäller placeringarom som

i familjehem, privata placeringar i enskilda hem utländska barnsamt som
kommer till Sverige i adoptionssyfte, skall i grunden bestå för-men
tydligas. Socialtjänstens prövning skall gälla förutsättningarna för god
vård och fostran och i övrigt levnadsförhållanden.gynnsamma

Om socialtjänsten familjehemsplacera barn iöverväger att ett en annan
kommun skall socialtjänsten informera och samråda med den andra kom-

innan Samrådsskyldighetenden fattar sitt beslut. utvidgas därmedmunen
myndighetertill omfatta andra socialtjänsten i den andraäven änatt

kommunen.
Nuvarande för medgivande till privata placeringar iprocedurregler

enskilda sådant medgivandehem ändras. Ett skall inte längre prövas av
vårdnadshavarens hemkommun socialtjänsten i den kommun därutan av
hemmet beläget.är

Socialtjänstens i vissa förbjudabefogenheter fall elleratt atten person -
begränsa hans möjligheter andras underâriga barn utvidgas.att ta emot-
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skyddetbestämmelser förGrundläggande29.1

ungdomochbarnav

ochunderungdomSocialtjänstens för barn och växer tryggaatt uppansvar
Vårt förslag innebär§ SoL.till uttryck i 12goda förhållanden kommer att

tredje och fjärdei § SoLbestämmelser 12socialtjänstlagens nuvarande
redaktionellföreslås enbartändringarstyckena skall bestå. De är avsom

och försnuvarande 12§skiljs frånbestämmelsernaDe aktuella utnatur.
särskildakapitletparagrafen inlederparagraf.till Den omnyasamman en ny

lagstiftningen.7 kap.underåriga i denregler till skydd för nya
Även ändå finnasi sak kan detnågra ändringarvårt förslag inte innebärom

särskildskyldighet medsocialtjänstensanledning något kommentera attatt
visat teckenungdom harutvecklingen hos barn ochuppmärksamhet följa som

socialtjänstlageninfördes iformuleringtill utveckling. Dennaen ogynnsam
imellantvånget infördes LVU.juli i samband med det s.k.den 1 1985 att

1984/85:171 inom social-prop. särskilda insatserpropositionenAv om
kriminalitet fram-ochmed missbruktjänsten för ungdomar i samband m.m.

förtydliga social-delssyftade tillgår ändringen i socialtjänstlagen attatt
med missbruksproblemungdomarframförallttjänstens för ungdomar,ansvar

i ökad utsträckningtillmotverka tendenseroch lagöverträdare, dels attunga
kriminalvården.inomdöma ungdomar till påföljder

kontaktenvidare får släppasocialnämnden intebetonadesDet utanatt
situationerutveckling itillmed har visat teckenungdomar en ogynnsamsom

och samtycke tillinte uppfylldavård enligt LVUförutsättningarna för ärnär
sig för denanledningerhållas. Finns detbehandling inte har kunnat att oroa

med sittsocialtjänsten, i enlighetutveckling har yttersta ansvar, enunges
erbjudandenmedutvecklingen och återkommaskyldighet följaatt att om

skedenvidtas i tidigaåtgärder inte kanstöd och hjälp. tvingandeAtt av
står passivsocialtjänstenfår alltså inte innebäramissbruk och kriminalitet att

tillämplig.och tillsavvaktar LVU är
till deni förarbetenatill uttryckVi delar den uppfattning kommer nusom

propositions-lagstiftaren ivår bedömning haraktuella bestämmelsen. Enligt
professionellt socialt arbeteligger ifångat svårigheterde atttexten som -

skall hålla den kvarochavsluta kontaktenbedöma skall närnär manman
vill ha någoninte behöver ellerdeklarerar handen enskilde öppet atttrots att

människor motiverasbedrivas såarbetet skallhjälp. Det handlar hur attom
frågorSådana lösertidigt stöd och hjälp. närmastatt ta emot genomman

lagstiftning. Vi har därförintekompetensutveckling ochmetod- och genom
diskussion.fördjupa i dennaingen anledning häratt oss

verksamhetsocialtjänstensbestämmelser förVårt förslag till allmänna
betoning i denfår starkareinnebär det förebyggande arbetetdock att nyaen

skall särskilttidiga insatserföreslår behovetlagstiftningen. Vi bl.a. att av
behandlats i kapitel 19.tidigarebeaktas. bestämmelse harDenna
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Socialtjänstens29.2 utredningsskyldighet i
ärenden skyddet barn ochrörsom av

ungdom
29.2.l Bakgrund

kritikDen riktats socialtjänstens utredningar i barnavårdsärendenmotsom
bådehandlar arbetsrutiner innehålletoch i utredningarna. har bl.a.Detom

gjorts gällande långdet kan tid innan socialtjänsten befattar sig medatt ta en
inkommen anmälan och ärenden i vissa fall blivit liggandehar någonatt utan
åtgärd frånalls nämndens sida. Socialtjänsten ocksåhar kritiserats för inteatt
bekräfta mottagandet inkommen anmälan, för inte underrätta denattav en

gjort anmälan vilken tjänsteman handlägger ärendet och för attsom om som
inte lämna någon information vilka åtgärder planeras med anledningom som

den inkomna anmälan.av
Andra önskemål förts fram gäller rutiner för prioritering liknande demsom

tillämpas hos polisen och inom hälso- och sjukvården. Vilken polistjäns-som
får utreda misstanke brott beror på vilket brott utredningenteman som en om

gäller och hur misstanken rubriceras. Inom hälso- och sjukvården talar man
förtur och dubbel förtur ställning till i vilken ordningnär tarom man

inkomna remisser skall behandlas. Liknande rutiner för prioritering har
efterlysts också inom socialtjänsten.

Socialtjänsten ocksåhar kritiserats för bedriva utredningsarbete bakomatt
på den enskilde. enskilde har inteDen kanske blivit ordentligtryggen

informerad eller inte förstått frivilligaden kontakten med social-attom
tjänsten övergått till ofrivilligt utredningsförfarande. kan innebäraDetett att
barn och föräldrar remitteras till barnpsykiatrisk expertis eller till social-
tjänstens institutioner för bedömning föräldrarnas omsorgsförmågaen av

familjen känner socialtjänstenstill egentliga avsikter.utan att
Slutligen också gjortshar gällande påbörjade utredningar ståkan öppnaatt

lång iblandunder tid, flera år, bli ordentligt avslutade.utan att

29.2.2 Våra överväganden och förslag

Som visats i kapitel har Socialstyrelsen vid sin4 granskning barnavårdsä-av
renden funnit betydande isvagheter utredning och dokumentation. Social-
styrelsen det här krävs särskilda, långsiktiga utvecklingsinsatser förattanser

bygga och vidmakthålla hög baskompetens. Vi delar den be-att upp en
dömningen också den kritik Socialstyrelsen och andraattmen anser som
riktat denna del socialtjänstens verksamhet motiverar fastaremot av en
lagreglering.

förslagDe till lagbestämmelser behandlas i detta kapitel syftar tillnya som
skapa fast struktur i utredningsarbetet. Bestämmelserna har utarbetatsatt en

med den norska barnevernloven förebild. syftar till förtydligaDe attsom
socialtjänstens och skyldighet samtycke från vårdnadshavarerätt att utan
inleda och genomföra utredning skyddet för barn och ungdom.rören som
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uppföljningtillsyn ocharbetet medunderlättaReglerna bedöms samtäven
illa.farinsatser för barnsocialtjänstensutvärderamöjligheterna att som

utredningen fårinledas, hurutredning skallsituationerklargörs i vilkaDet
bestämmel-föreslagnafår hålla på. Dedenbör bedrivas hur längeoch samt
utredningaranmälan ochinitierasgäller både utredningar genomsomserna

initiativ.inleder påmyndigheten egetsom
inomutredningarmellan olikaskillnad i lagenIdag det ingen typergörs av

dröjsmål inledasocialnämnden§ SoL skallsocialtjänsten. Enligt 50 utan
kommit tillharpåansökan ellerutredning vad sättannatgenomav som

Vårtnämnden.någon åtgärdföranledaoch kannämndens kännedom avsom
ungdom skallbarn ochgäller skyddet förutredningarförslag innebär att som

markeratydligtuttryckssätt fördettaomedelbart. Vi har valtinledas attatt
inom socialtjänsten.prioritetutredningar har högstasådana

på vilken kompetensutredningsarbetet berortillväga igårHur merman
Ändålagregleras.på verksamheten görmindre hurutredare ochharman som

till avhjälpabidraföreslås kanbedömningen de reglervi den attatt nusom
vissa brister.

pågår.utredningnågot tvivelfår inte rådadet första detFör attom en
skall alltidbestämmelsernadeutredning med stödinledaBeslut att av nyaen

beslutnämndensnaturligtvis informerasi Familjen skallakten.noteras om
måstekonsulterEventuellabedrivande.utredningensoch avsikter ifråga om

villsocialtjänstenfrågeställningarvilkasyfte de anlitas,informeras i vilketom
myndighetersoch andrafå allmänhetensallt förha besvarade attetc. -

verksamheten.förtroende för
och för-vissa mandatbestämmelseninnehåller dendet andraFör nya

konsulterahembesök,fårkommunenhållningsregler. klargörs göraDet att
behovetbedömabehövs förde kontaktersakkunniga i övrigt atttasamt som

någonbedrivas så inteskallutredningenföreskrivsinsatser. Vidare attattav
den inte skallolägenhet och görasonödigt för skada eller attutsätts mer

undanröjatillkommit förharBestämmelsennödvändigt.omfattande attän
från vårdnads-samtyckemöjlighetersocialtjänstensoklarheter att utanom

meningarolikaråder idagolika källor. Detuppgifter frånhavare inhämta om
beror påtillkommerVilken slutsatsavseende.vad gäller i detta mansom

bestämmelseportalparagrafenstolkarsituationens allvar och hur attomman
självbe-för människornaspå respektskall byggasocialtjänstens verksamhet

verksamhet inomallprincip gälleroch integritet. Dennastämmanderätt
utredningarbete.också inaturligtvis tillämpassocialtjänsten skalloch

Är med vårdbli aktuelltdet kanså alarmerandesituationen utomatt
kontakterdeoförhindradmåste socialtjänstenhemmet att ta somvara

i sakensskydd. Det liggerutreda behovetnödvändiga förbedöms naturatt av
samtycke ivårdnadshavarensinte låta sigsocialtjänsten kan styrasatt enav

sådan situation.
Är ifrågasatt detförälder intelämplighetvårdnadshavarens är natur-som

utredningen skallhurinflytandevårdnadshavarenligt överstörreettatt ges
denärendet måsteenskildaomständigheterna i detbedrivas. Oavsett oro

förutsättningarna förpå sådantförmedlaskänner för barnet sätt attettman
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förtroendefull kontakt med vårdnadshavaren blir de bästa möjliga. Deten
förutsätter i sin socialtjänsten alltid bemödar sig få vårdnads-tur att attom
havarens samtycke till kontakta olika uppgiftslämnare.att

det tredjeFör tidsfrist för hur länge utredningen får hålla på. Detanges en
föreskrivs utredningen skall bedrivas skyndsamt och slutfördatt senastvara
inom månader. Finns det särskilda skäl får nämnden besluta förlängatre att
utredningen för viss tid.

Enligt vår bedömning bör de flesta utredningar kunna avslutas inom tre
månader. I undantagsfall får nämnden besluta förlänga utredningen föratt
viss ytterligare tid. tidenAtt behöver förlängas kan bero på familjen hålleratt
sig undan eller andra skäl inte kan medverka i utredningen, konsulterattav

anlitas behöver längre tid för sina uppgiftersom osv.
Vi har maximera utredningstiden till plus månaderövervägt att tre tre men

funnit alla tänkbara orsaker till socialtjänsten kan behöva längre tidatt att
inte täcks sådan frist. Nämnden får dock inte besluta förlängaattav en
utredningen tills vidare måste fatta beslut för viss bestämd tid.utan ett nytt

Vad gäller socialtjänstens möjligheter informera den göratt som en an-
mälan till socialtjänsten ärendets fortsatta handläggning vill vi göraom
följande kommentar.

Vi det naturligt allmänheten och personal inom andra verksam-attser som
heter vill ha försäkringar socialtjänsten vidtar lämpliga åtgärder medattom
anledning de anmälningar med stöd bestämmelserna i 71 §görsav som av
SoL. Sådana anmälningar bottnar i allmänhet i stark och föräkta denen oro
underåriges situation.

Det fullt förståeligt den har gjort anmälan vill vadär att vetasom en som
händer inom socialtjänsten för känna sig förvissad anmälanatt attom var
berättigad och socialtjänsten söker bästa möjliga lösning för barnet. Deatt
hinder finns för sådan öppenhet den socialtjänstsekretes-är strängasom en

Vill inte föräldrarna anmälaren skall få hur det går kan social-att vetasen.
tjänsten inte heller lämna några uppgifter. Från denna huvudregel finnsut
vissa undantag i sekretesslagen. Vad socialtjänsten alltid kan göra är att
bekräfta mottagandet anmälan. Det kanske inte alltid Vigörs. attav anser en
sådan bekräftelse skall lämnas rutinmässigt så socialtjänsten har tagitsnart

anmälan.emot en
barnetsFör skull kan det också viktigt den gjortharattvara som en

anmälan får information. Vilken information utredaren kan lämna utmer
beror bl.a. på har gjort anmälan, föräldrarnas inställning till attvem som
uppgifter lämnas och övriga omständigheter i det enskilda fallet.ut

Till sist vill vi erinra kommittén redan tidigare har behandlatattom
socialtjänstens skyldighet slutföra pågående barnavårdsutredningatt en
SOU 1993:30. I delbetänkandet föreslås tillägg till nuvarande 50 § SoLett

följandemed innehåll:

Om utredning har inletts enligt första stycket och ärendet skyddet för barnen avser
ungdom vård missbrukareeller eller skall kommunen slutföra utredningen ochav

fatta beslut i ärendet den enskilde byter vistelsekommun. Vadäven sagtsom nu
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utredningentillsamtycker övertavistelsekommuneninte den attgäller dock om nya
ärendet.av

säker-skapamed regelnsyftetprimäradetspecialmotiveringen attEnligt är
flyttningen.på grundnedoch läggsutredningen intehet avstannar avattom

möjligapå bästabedrivasskallutredningsarbetetfortsattadetVidare sägs att
sig i dettafört medkan haflyttningensvårigheterde praktiskasätt trots som

hänseende.
kom-förmöjligheterockså förslagdelbetänkandet läggs öppnarI ensom

tillärendeflyttabeslut länsrätten överefter ett annanett enatt avmun --
överflyttning.sådansigifrågakommunen motsätterkommun atttrots en

överflyttningbestämmelsernatilltilläggföreslåsnyhetDenna ett avomsom
hänvisas till50§tillspecialmotiveringenInuvarande 72§ SoL.ärenden i

innantillämpasintetilläggetSamtidigt ärmöjlighet. avsett attdenna sägs att
ärendet.ibeslutoch fattatutredningenslutförtkommunen ett

underåriga förMedgivande29.3 emotatt ta
och fostranvårdstadigvarande m.m.

bestämmelserGällande29.3.1

stadigvarandeförmedgivandenämndensfår inteUnderåriga tas emotutan
föräldrar ellerhansnågoninte tillhöri enskilt hemvård fostranoch ett avsom

ifinns reglerdettaOmhonom.vårdnadenharnågon nuvaran-omannan som
de 25 § SoL.

i detförhållandenapåuppställs kravstyckeandraparagrafens attI
utredda innani hemmetvårdförutsättningarna för ärochenskilda hemmet

medgivande.lämnar sittnämnden
hand-reglerparagraf finnsistyckenatredje fjärdeochI omsamma

adoptivbarn.utländskaärendenläggningen rörsomav

förslagöverväganden ochVåra29.3.2

i huvudsakbestämmelseovannämndaföreslås i ärändringarDe avsom
det bättresåformuleringarna ändrasinledande attredaktionell Denatur.

själv beslutarnämndentillämpliga bådebestämmelserna närframgår äratt
få med-socialtjänsten förtillsigenskilda vänder ettattvård och närom

föreslåssakfostran. Ivård ochstadigvarandeförbarngivande ettatt ta emot
utredningsarbetet.iskall belysasomständighetervilkaprecisering somen av

förutsättningarna förgällaprövning skallsocialtjänstensföreskrivsDet att
uppväxtförhållanden.övrigtoch ioch fostrangod vård gynnsamma

på flera§ SoL delasnuvarande 25iinnehålletinnebärVårt förslag att upp
föreslås blibehandlas,paragrafen,inledandeparagrafer. Den gemen-som nu

Övrigaenskilda hemmet.utanför detvård och fostranvaraktigför allsam
placering detfrån vilkenutgångspunktmedformulerasbestämmelser typ av

gäller.
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medgivande ibestämmelservåra förslag nuvarandeSkälen till är att om
tillämpliga iBestämmelsernasvårtolkade.25 § allmänt uppfattas är tresom

olika situationer:

i familjehemförsorg placerasunderåriga nämndensnär genom
vårdhem för varaktig ochi enskiltunderåriga på privat placerasvägnär ett

fostran
framtida adoption.enskilt föri hemutländska barnnär tas emot ett en

beslut.medgivande ochtydligare hålla isär ordenVi börattanser man
privata placeringar ochendast ifrågamedgivande bör användasOrdet om

övriga fall börblivande adoptivhem. Iutländska barn iplaceringar manav
vård.nämndens beslutenligt vår mening tala omom

vård bör gälla lika förnämndens beslutockså reglerna förVi att omanser
med stödsker med stöd socialtjänstlagen,placeringenalla barn oavsett avom

LSS.eller med stödLVU avav
social-finns imedgivande motsvarande demLSS saknas reglerI somom

LSS medkompletteraEnligt vår mening bör detänstlagen. övervägas att en
samrådsskyldighetutredning ochsocialtjänstlagens reglerhänvisning till om

framsynpunkt har förtsutanför det hemmet. Dennavid vårdbeslut egnaom
LSS-reformen.i utvärderatill Socialstyrelsen har uppdrag attsom

Vår på familjehemsutredningararbetet medsyn
framställningen social-anledning något fördjupafinnasDet kan här att om

adoptionsärenden. reglerfamiljehemsärenden och Deutredningar itjänstens
beslutet§ infördes i samband medutredningar i nuvarande 25finnssom om

bestämmelseVid tidpunkt infördesjuli 1990.LVU den 1 samma enom nya
gång sjätte månad skallminstsocialnämnden övervägaatt omen varom

28 §.behövsvården fortfarande
prop.ungdomar 1989/vård i vissa fall barn ochpropositionenI om av

hänvisas bl.a. till JO vid sin90:28, båda lagändringarna,föregick de attsom
funnit de ofta begränsas tillfamiljehemsutredningargranskning attattav
familjehemsföräldrarna lever. Andraomständigheterbelysa under vilka yttre

dokumentationen utredningarna.brister påtalats JO gäller avavsom
mycket viktigt in-familjehemsutredningarnapropositionenI ettsomses

och i övrigtgod vård och fostrandet gäller bereda dennärstrument att unge
iSamtidigt konstateras det varkenlevnadsförhållanden. attgynnsamma

föreskrifter förnågra särskildai tidigare lämnatssocialtjänstlagen eller LVU
innehåll denna bör syftafamiljehemsutredningen. utredningensOm sägs att

förmåga till barnet denvilja ochtill utreda familjehemföräldrarnas attatt ge
förmåga tillgodoseFamiljehemsföräldrarnasbarnet behöver. attomsorg som

påpropositionen alltid utredas. Kravetsärskilda enligtbarnets behov bör att
understryks.utredningen dokumenteras

brister både iuppföljning bl.a. funnit detSocialstyrelsen har i sin aktiva att
situation i föräldrahemmet ochbelyser barnetsarbetet med utredningar som

länsvisa uppföljningarSamtidigt visarutredningar gäller familjehemmet.som
bl.a.under år. Härfamiljehemsvården läget förbättratsatt ansessenareav
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Kälvestens s.k. familjediagnostiska metod ha medverkat till bättre familje-
hemsutredningar. Metoden lanserades Stockholms socialförvaltning i bör-av
jan 80-talet därefter fått spridning i landet utbildningoch har storav genom

innebärSvenska kommunförbundet. Den i korthetarrangerats attsom av
makarna i familjehemmet djupintervjuas för sig och tillsammans. Detvar
ankommer sedan på socialtjänstens handläggare tillsammans medatt-
psykolog ställning till lämparanalysera intervjuerna och makarnataatt om-
sig för uppgiften bli familjehemsföräldrar.att

Nu material för rekrytering utbildning familjehem,ochprövas ett nytt av
den s.k. Pride- på frånFoster metoden. Materialet bygger erfarenheter USA
och Holland och stöds både Allmänna Barnhuset, Socialstyrelsen ochav
Svenska kommunförbundet.

Utbildningen processorienterad och leds erfaren familjehemsför-är av en
älder och socialsekreterare. syftar till familjerna skall bli klaraDen överatten
de villkor familjehem få insikt sin förmågagäller för och attsom om egen
klara sådant uppdrag. Avsikten familjerna själva skall komma framärett att

Öppenhettill ställningstagande. och tydlighet därför hörnsten iärett en
utbildningen.

Metoden påminner mycket de metoder lång tid tillämpats iunderom som
arbetet med adoptioner Till skillnad tidigareutländska barn. vadmotav som
gällt inom familjehemsvården det vanligt här ordnarär att man grupp-
sammankomster för de blivande adoptivföräldrarna tillsammans skallatt
kunna förbereda sig inför uppgiften bli adoptivförälder.att

Vad slutligen lämpligt vigäller bedömningen vad hem har inteär ettav som
någon anledning här fördjupa i denna diskussion. Vi de regleratt attoss anser

ställs i socialtjänstlagen förtydligas så långtoch ärsom upp som nu som man
kan sträcka sig i lagstiftningsarbete. För kunna träffa det lämpligaett att
valet krävs ingående enskildakännedom det fallet, hög barnkompetensom
och väl utvecklade metoder för själva utredningsarbetet.

Ändå kan det finnas skäl vissa markeringar. Socialtjänsten har bl.a.göraatt
kritiserats för inte tillräckligt lyhörd för möjligheterna placeraatt attvara

Ändåbarn hos släktingar. visar både internationell svensk forskningoch att
sådana placeringar kan föredra placeringenatt ettvara om man ser ur
livsperspektiv. finns många skildringar årDet hur barn, under flera harav som
varit placerat i familjehem,främmande känner sig övergivna bådeett av
familjehemmet och de biologiska föräldrarna de sig vuxenlivet.när närmar

Vi följande bedömning. naturligtvis omöjligt slå fastDetgör är att en
princip innebär släktingplaceringar eller andra placeringar i nätverketattsom
skall i första hand. det finns släktingar eller andra kända familjerAttprövas

vill hand barnet innebär inte några garantier justför detta hemta attsom om
kan tillförsäkra barnet god vård och fostran och i övrigt uppväxt-gynnsamma
förhållanden. Vi emellertid de vägledande principerna iattanser en av
socialtjänstlagstiftningen, kontinuitetsprincipen, bör såtolkas nämndenatt
inte förbiser möjligheterna hitta bra placering i barnets naturligaatt en
nätverk. Att barnet inte onödigtvis från invandarubbas och för-trygga
hållanden viktig ledstjärna i arbetet med familjehemsplaceringar.är en
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möjligheternasocialtjänsten varje enskilt fall bör utredabetyder iDet att
regelmässigt börbetyder ocksånätverksplacera barnet. Det attatt man

istödja det placerassläktens möjligheter barnetundersöka även ettatt om
familjehem.främmande

samrådsskyldighet iSocialtjänstens informations- ärenden röroch som
familjehemsplaceringar i kommunen annan

skallprövning hem i kommunOm socialtjänstens gäller nämn-ett en annan
innan den fattar sitt beslut.rådgöra med socialnämnden i den kommunenden

Erfarenheten visarfinns inskriven i nuvarande 30 § SoL.skyldighetDenna att
på barnalltid finns många exempelbestämmelsen inte respekteras. Det att

i kommunenungdomar placeras familjehem utanför denoch utan attegna
Även andra myndighetersocialtjänsten i andra kommunen informeras.den

informeras placeringen i förväg.kan för barnets skull behöva om
nämnden med ordenVi föreslår därför orden rådgöra med ersättsatt

vi församråda med den andra kommunen". Detinformera och gör att
omständigheterskyldighet för kommunen beaktamarkera ävenatt somen

fåkan gälla barnets möjligheterligger utanför det enskilda hemmet. Det att
fritidssysselsättning, barnpsykiat-särskilt anpassad skolgång, möjligheter till

specialmotiveringen tillOm detta ingenting irisk behandling sägsm.m.
svårighetbara den beslutsfattande nämndensnuvarande 30 Där talas om

så fullständig prövning lämplighethemmetskunna göraatt av somensam en
medgivande i 25 § förutsätter.regeln om

placeringar i enskildaMedgivande vid privata hem

medgivande till privataföreslår också nuvarande procedurregler förVi att
sådant enligt gällande be-placeringar medgivande skalländras. Ett nu

SoL Vårt för-30 lämnas vårdnadshavarens hemkommun.stämmelser § av
därvårdnadshavaren i stället skall vända sig till den kommunslag innebär att

vistelsekommu-beläget. det huvudsakliga skälethemmet Det görär attav
förutsättningar bedömasin lokala kännedom får ha bästmed attansesnen

lämplighet och den anförtroshemmets och barnetatt omsorgen omsomge
behöver.barnet den hjälp och det stöd desom

initierasprivata placeringar i många fallskäl till vårt förslagEtt är attannat
lämnat kvar sina barninvandrare återvänt till sitt hemland men somav som

intei Sverige. sådana fall vårdnadshavarens hemkommunhos släktingar I är
komplicerar tillämpa nuvarande regelsystem.svensk vilket möjligheterna att

underårigaFörbud andras barnatt ta emot

socialnämnden befogenheterEnligt gällande bestämmelser i 27 § SoL harnu
underåriga barn.i vissa fall förbjuda andras Denemotatt att taen person

följande innehåll:aktuella bestämmelsen har

förbjuda har sittbarns bästa kräver det, får socialnämndenNär ett en person som
underårigamedgivande andrashem inom kommunen nämndens ta emotatt utan

vistelse i hemmet inte tillfällig.barn för sådan ärsom
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till förhindraframgår bestämmelsen syftarAv specialmotiveringen attatt
användas förockså kanolämpliga feriebarnsplaceringar och den attatt

framgårfamiljedaghem. Vidarekomma tillrätta med missförhållanden i ett
tillinte generellt. Det kan begränsasförbudet behöver att t.ex.att avsevara

förbindas med andrai viss bostad ellerbarn i viss ålder eller mottagande enen
anledningförhållandenavillkor. kan också återkallas eller ändrasDet när ger

till det.
tillämpas. Vitill det sällsynt regelnSåvitt vi känner är attatt anser

föreslår dessutomsocialtjänstlagen ochbestämmelsen ändå bör kvar i attvara
reglernainte täcksden utvidgas till omfatta alla de situationeratt omsom av

idagregeln liksomvaraktig vård och fostran. betydermedgivande för Det att
ocksåRegeln kanfamiljedaghem och feriehem.tillämplig ifråga privataär om

kontaktfamiljmissförhållanden itillämpas för komma tillrätta medatt en
anlitas andra kommuner.eller i beredskapshem,jour- ellerett som av

kommun villockså kan tillämpasSlutligen bör tilläggas regeln näratt en
familjehem återbjuda sina tjänsterförbjuda i kommunenhemett att som

andra kommuner.
SoL kan överklagas hospå bestämmelserna i 27§Beslut grundassom

nuvarande 75 §73 §. fortsättningsvis. Ilänsrätten bör också gällaDetta
stödhar meddelats medföreskrivs den överträder förbudettatt avsomsom

några förändringar.föreslås inte heller27 § döms till böter. Här

underårigaFörbud förmedlingmot av
Även förmedlingi 31§ SoL, gäller förbudbestämmelserna mot avsom

kvarstår oförändrade i sak. Föri § SoL,underåriga till hem 25avsessom
familjevårdsenheternasundvikande missförstånd vill vi dock kommenteraav

det fullasocialtjänsten harförmedling platser i familjehem. Eftersomav
med denverksamhet inte likställasfamiljehem kan sådanför valetansvaret av

innebärnuvarande 31 Detförmedlingsverksamhet förbjuds i attsom
laglig. Sådan verksamhet kräverfamiljevårdsenheternas verksamhet fulltär

inte kan jämställasinte något tillstånd från länsstyrelsen eftersom denheller
vård eller boende.med verksamheten i hem förett



socialtjänstentillAnmälan30 om

illafarbarn som

Vårt förslag:
social-innebäranågot kankännedomfåroch attVar somomsomen

tillanmäla dettaskydd börtill underårigsingripatjänsten behöver en
nuvarandejämfört med denutvidgninginnebärDettasocialtjänsten. en

SoL.stycketi 71 § förstatill allmänhetenuppmaningen
andrai paragrafensför vissa yrkesutövareAnmälningsskyldigheten

allaskall omfattaanmälaockså. Skyldighetenvidgasstycke att personer
barn ochberörverksamhetinom privatyrkesverksammmaär somsom

verksamhet påbedrivenprivatoch sjukvårdprivat hälso-ungdom, samt
område.socialtjänstens

gällerfamiljerådgivninginom kommunalverksammademFör ärsom
får kännedomverksamhetde i sinanmälningsplikt endast attom enom

misshandlas i hemmet.sexuellt ellerutnyttjasunderårig
medsamordnassocialtjänstlagenuppgiftsskyldighet iReglerna reg-om

skyldig lämnarättegångsbalken. Denfrågeförbud i är attlerna somom
skyldig lämnaocksåsocialtjänsten skalltilluppgifter motsvaran-attvara

i domstol.uppgifter vittnede som
socialtjäns-föreskriftmedkompletterasBestämmelserna attomen ny

uppgiftsskyldig-ochanmälnings-informeraverksamhet skalli sinten om
heten.

ordningNuvarande30.1

uppgiftsskyldighetochAnmälnings-30.1.1

får kännedomochbörsocialtjänstlagenstycketEnligt 71 § första en somvar
där påbehandlasellermisshandlas i hemmetunderårig ettatt annarsom en

tilldettautveckling anmälaellerhälsaför hanssådant det faraärsätt att
socialnämnden.

vissaförvid dessabefattningshavareochoffentliga samtvissaFör organ
skyldighetandra stycketenligt 71 § görafinnsangivna yrkesutövare atten

anmälningar.
gäller förAnmälningsplikten

och ungdom,berör barnverksamhetmyndigheter vars
socialtjänsten,ochoch sjukvårdenhälso-myndigheter inomandra

under 1 ochmyndigheteranställda vid som avses
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läkare, lärare, sjuksköterskor och barnmorskor inte har sådansom an-
ställning.

Sådana myndigheter och skyldiga till socialnämn-är att genastpersoner
den anmäla, de i sin verksamhet får kännedom något kanom om som
innebära socialnämnden behöver ingripa till underårigs skydd.att Fören
dem verksamma inom kommunalär familjerådgivning gäller anmäl-som
ningsplikten dock endast de i sin verksamhet får kännedom attom om en
underårig misshandlas i hemmet.

myndigheter,De befattningshavare och yrkesutövare har anmäl-som
ningsplikt enligt paragrafens andra stycke också skyldiga lämna social-är att
nämnden alla uppgifter kan betydelse för utredningsom vara av av en
underårigs behov 71skydd § fjärde stycket.av

30.1 Vittnesplikt

Reglerna uppgiftsskyldighet enligt 71 § socialtjänstlagen har visstom sam-
band med reglerna Vittnesplikt i 36 kap. rättegångsbalken RB. Somom en
grundsats gäller tystnadsplikt får vika för Vittnesplikt. 36I kap. 5 §att RB

vissa undantag från denna huvudregel. I andra stycket föreskrivsanges att
tillhör vissa angivna yrkesgrupper inte får höras någotpersoner som om som

de har blivit anförtrodda i sin yrkesutövning eller de i samband därmedsom
har fått reda på, med mindre det medgett i lag eller den till vilkensär förmån
tystnadsplikten gäller frågeförbud.samtycker till det

De yrkesgrupper det fråga följandeär ärsom om

advokater
.

läkare
.

tandläkare
.

barnmorskor
.

sjuksköterskor
.

psykologer
.

psykoterapeuter
.

kuratorer vid familjerådgivningsbyrå drivs kommun, landstings-som av.
kommun, församling eller kyrklig samfällighet.

Frågeförbud gäller också för biträden till de uppräknade yrkesgrupperna.
Frågeförbudet skall iakttas domstolen självmant och kan inte eftergesav
vittnet. Bestämmelserna i rättegångsbalken vittnesplikten och fråge-av om

förbudet gäller enligt 25 § förvaltningsprocesslagen 1971:291 i tillämpliga
delar också i förvaltningsdomstol.
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Utredningsdirektiven30.2 m.m.

anmälnings-25 i frågadirektiv uttalasSocialtjänstkommitténsI om
följande.skyldigheten

centrali § socialtjänstlagenanmälningsskyldighet 71Bestämmelserna är avom
barn far illa. Riksdagen harmöjligheter ingripasocialtjänstensbetydelse för näratt

barn och1989/90:28 vård i vissa fallpropositionenbehandlingenvid avomav
kretsenregeringen särskilt bör utredasin mening,framförtungdomar att omsom

enligt Socialutskottetsutvidgas. Det kananmälningsskyldiga börpersonerav
utredning ytterligare hurmed sådanfinnas skäl i samband övervägamening att en

med regler-socialtjänstlagen korresponderaruppgiftsskyldighet i 71 §reglerna om
1989/90:SoU15,rättegångsbalkenfrågeförbud ivittnesplikt och generelltna om

112.rskr.
fall DnrJO vid sin granskningjustitieombudsmannenVidare har ettav

avlidit till följd misshandel från2041-1990, 4-årig pojke hardär1974-1990, aven
socialtjänstlagen börsida, anfört 71 §närståendes över.att ses

anmälningsskyldighet i §71bestämmelsernaKommittén bör huröverväga om
utformade.socialtjänstlagen bör vara

f anfört bl.a. följande.ovannämnda beslut 68iJO har

får kännedomsocialtjänstlagen ochstycket71 § första attI sägs att omvar en som
på sådantbehandlas därmisshandlas i hemmet ellerunderårig sättettannarsen

anmäla detta till social-utveckling börfara för hans hälsa ellerdet innebäratt
familje-ingripa i andrasanvisningar står obenägenhetlagensnämnden. Mot atten

visar på den osäker-framkommit i detta ärendeminst vadförhållanden. Inte som
socialnämnden.anmälan tillinförenskilde kan kännahet och den göraatt enoro

detså anmälan bara kanenskilde situationenuppfattar den göras närOfta att en
i sin nuvarandemisshandlas. Lagtextenvarje tvivel barnställtär att ettutom

uttalasrekommendationför sådan uppfattning. Denlydelse utrymme somenger
kännedom barnetdet skall föreliggatill situation därknyterdär attomenan

imisshandlas hemmet.
anledningförekommit i ärende finnsvad detta övervägabelysningI omsomav

rekommendationen knytsuttaladei första stycketbör ändras så deninte lagen att
sida tillåtgärder från nämndensanledningsituationer därtill det finns anta att

vadpå tydligareDärmed skulle ärskydd för barnet påkallade. sätt änettär nu
det i det enskilda falletanmälan inteförutsättning förfallet markeras är attatt en

skadlig behandling iförellerstår barnet misshandlasklart utsättsatt annars
utredning behövsverkställa denblir uppgift för nämndenhemmet. Det att somen

lagändring ibedömas. Enhjälp skall kunnabehov stöd ochför barnetsatt av
Därmed får enligtsäkerhet.öka barnensriktning skulle ägnaddenna att manvara

utredninganmälan kan leda tillenstaka falli någotmin mening acceptera att enen
personliga integriteten.opåkallat kränker densom

bestämmelsenalltså hurkommitténdirektiven börEnligt överväga om
tolkningutformad. Ensocialtjänstlagen böranmälningsskyldighet i 71 § vara

kommitténs uppdraghandendirektiven vidvad anförs i närattgersomav
i frågor.sönderfallersocialtjänstlagendet gäller 71 § tre

fåfar illaanmäla barna allmänhetenuppmaningen tillBör näratt en
stycket71utformning § förstaändrad
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b Bör kretsen anmälnings- och uppgiftsskyldiga 71vidgas § andra styck-
et

c innehålletBör i bestämmelserna uppgiftsskyldighet enligt social-om
tjänstlagen vittnesplikt och frågeförbudgenerellt enligtsamt rätte-om
gångsbalken så långt möjligt samordnas

30.3 Allmänna utgångspunkter
Socialtjänstens verksamhet skall bygga på respekt för människornas självbe-
stämmanderätt integritet.och kräverDetta bl.a. det finns Sekretessregleratt

skyddar den vänder sig till socialtjänsten från obehörig insyn i hanssom som
privatliv. Sådana Sekretessregler samtidigt grundläggande för möjligheter-är

få till stånd förtroendefullt förhållande mellan socialarbetaren ochatt ettna
hans klient. Men sekretessen inom socialtjänsten kan inte gälla oinskränkt.
Ibland måste andra intressen tillåtas sekretesslagenI finns vissaväga över.
undantag för sådana situationer.

Ett sådant motstående intresse barn far illa. För socialtjänstenär attsom
skall kunna ingripa till skydd för barn måste socialtjänsten tidigt fåett utsatt
kännedom förhållandena. Anställda hos andra myndigheter omfattasom
också Sekretessregler hindrar dem fritt kommunicera medattav som an-
ställda inom socialtjänsten. Detta skälet till det i 71 § SoL finnsär att
bestämmelser anmälnings- och uppgiftsskyldighet, bryter igenomom som
bestämmelserna i sekretesslagen.

Bestämmelserna anmälnings- och uppgiftsskyldighet tillkom underom en
tid då barn undantagslöst bedrevs offentliga Inästanomsorgen om av organ.

sådant läge det inte särskilt svårt ålägga de befattningshavareett attvar som
typiskt kom i kontakt med barn och ungdomar i sin tjänsteutövningsett en
anmälnings- och uppgiftsskyldighet. iMen dag kompliceras bilden attav
privata verksamheter ökat i omfattning inte minst inom förskole- och fritids-
hemsverksamhet, inom skolans område inom hälso- och sjukvården.samt
Anmälnings- och uppgiftsskyldigheten har till följd detta urholkats.av

Våra30.4 överväganden och förslag i fråga
anmälningsuppmaningenom

30.4.1 Tidigare behandling fråganav

Frågan anmälningsuppmaningen första gången Barnavårds-togsom upp av
kommittén i dess förslag till barnavårdslag SOU 1956:61. Kommitténny
föreslog bestämmelse innebörd borde befrämja samhälletsatten av envar
barnavård och den underåriges bästa till barnavårdsmyndighetattgenom
anmäla kännedom enskilda fall, där myndighetens ingripande tillvunnen om

underårigs skydd eller tillrättaförande uppenbart på kallat. Bestäm-en var
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bestämmel-ansågbl.a.remissinstansernågra attkritiseradesmelsen somav
angiveri intetillupphovoch kundebetydelsepraktisksaknade avgesen

karaktär.önskvärd
remissyttrandenaframfördes ibetänklighetertill bl.a. deMed hänsyn som

till barna-propositioneniinteförslagBarnavårdskommitténs nyupptogs
vårdslag.

År undersökningMedicinalstyrelsendåvarande närmaregjorde1965 en
till departementspromemo-Undersökningen leddebarnmisshandel. enom

barnavårds-iändringfrågabarnmisshandel. Iåtgärderangåenderia mot om
underårigaskyddamöjligheternabl.a.promemoriani attanfördeslagen att

utsträckning be-väsentligi ärsidavårdnadshavarensfrånmisshandelmot
barnavårdsmyndig-tillmöjligt kommertidigtsåfallenroende att somav

barnavårdslagenidenerinradessammanhangetkännedom. Iheternas om
befattningshavare.ochmyndigheterför vissaanmälningspliktenföreskrivna

barnavårds-imedverkarallmänhetenbetydelsenframhöllsVidare attav
förhållandensådanaanmälamyndighetvederbörandetillarbetet attgenom

barnavårdslagen.enligtingripandenföranledakansom
anmälningsplikt ibestämmelsentillägg tillpromemorian föreslogsI ett om

kännedomerhållitochenligt vilken attbarnavårdslagen§93 omsomvar en
påelleri sättmisshandlas hemmetår, annatfyllt 18inte harnågon, som
själsliga hälsaellerkroppsligahanssådantpåbehandlas där sätt attett

barnavårdsnämnd.tillanmäla dettabörfara,förutsätts
dockifrågasatteSocialstyrelsenremissopinionen.välFörslaget mottogs av

välgrundadhabytasbordekännedomerhållit motorden utinte omom
misstänkerellerordenansågkvinnoförbundFolkpartietsanledning anta.

kännedomerhållitordenin efterborde sättas om.
formuleringentillanslutaemellertidavfattningen komslutliga attDen av

och befatt-myndigheterför vissaanmälningsskyldighetbestämmelsen om
veder-ordalydelsenalltså enligtinnebärBestämmelsen attningshavare.

påellermisshandlasbarnetkännedomerhållit annatskall habörande attom
inte.detta räckerMisstankarfar illa.sätt om

överfördesbarnavårdslagenianmälningsuppmaningBestämmelsen om
socialtjänstlagen.tillograverad

innebördAnmälningsuppmaningens30.4.2

till allmän-uppmaningalltsåsocialtjänstlagenstycket§ förstaI 71 enges
i hemmetmisshandlasunderåriganmälasocialnämndentillheten att om en

hälsaför hansfaradetpå sådantdär ärbehandlas sätt atteller ettannars
hänförsmisshandelbehandlingolämplig änTillutveckling.eller annan

exempelvis farasvåra bedöma,kanfallförarbetenenligt lagens attvarasom
barnetundernäring hosvårdnadshavaren,sjukdom hospsykiskgrundpå av

tordeandlig Dets.k. även t.ex. ut-uppfostraneller terror. avsegenom
under-sätt, vanvård ellerpåsexuellt ellerbarnetnyttjande annatav

Syftet medoch stimulans.trygghetkänslomässigbarnetlåtenhet att ge
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bätt-socialnämndenbestämmelsen, inte straffsanktionerad,är är att gesom
underårig illa i hemmet.möjligheter få kännedom farnäratt om enre

annorlundaUppmaningen anmäla barn far illa någotär ut-att ettom
skyldigheten vissa myndigheter och befattningshavareformad för göraattän

barnkännedomsådan anmälan. Sålunda krävs anmälaren har att ettatt om
illa han skall få anmälan.far för göraatt

tillknutetskyldigheten för vissa anmälan dettadet gällerNär göra äratt
social-kännedom något kan innebäravederbörande skall ha attatt om som

ingripa till underårigs skydd.nämnden behöver en
anmälnings-alltsåanmälningsuppmaningen förutsätterTill skillnad mot

Ävenförekommit.misshandel e.dyl.skyldigheten inte det klarlagtär attatt
tyder påskall anmälas desvårbedömda eller obestyrktauppgifter är omsom

sida.från socialnämndensbehov stöd eller hjälpbarn kan iatt ett vara av
grund kansocialnämnden undersöka vilkenpåDet ankommer att som
åtgärder.behovetuppgiften och utreda det eventuellafinnas för av

anmälningsuppmaningen krävsdet i frågaskillnadEn är attatt omannan
anmälnings-i frågaförutsättningilla hemmet vilket intebarnet far i är omen

skyldigheten.

Våra slutsatser30.4.3

tidigt möjligtvikten det såenighettorde finnas bredDet att somaven om
minst Ozsfar illa. Inte Jkännedom barntill socialtjänstenskommer ettatt

visa detta. Detfyraårige pojken tordenämnda fall med dentidigare är
hänseende be-i dettaallmänhetens medverkanuppenbart är storatt av

tydelse.
framhåller, ganskaJOanmälningsuppmaningennuvarandeDen är, som

barn far illaskall kännedomvederbörande harestriktiv. Kravet att ettatt om
får kännedomtillräckligt tidigtintetill socialnämndenkan leda ettatt om

allmänhetenutvidgning möjligheten förförhållanden. Enbarns attutsatt av
allmänhetenbenägenhetenenligt vår uppfattning öka hosanmäla bör att

böroch ungdomar vilketmissförhållanden i fråga barnanmäla varaom
öka deras säkerhet.ägnat att

antaletutvidgning kan medföraGivetvis finns det risk för attatt en
förintegritetskränkningonödigaanmälningar ökar med denopåkallade

uppfattningenligt vårmedföra. Problemet bör dockenskilda det kansom
anmälansocialnämnden i de flesta fall,eftersom ärinte överbetonas när en
integritets-någon alltförtorde avskriva ärendetobefogad, kunna utan att

utgångspunkt ivi, medvidtagits. övrigtkränkande åtgärd För att mananser
hellreoch obefogad anmälanmåste änbarnets bästa attacceptera en annan

illa.i det fall barn kan faraanmälan inte sker
anmälanenskild gjortförekommiti något fallDet har att person somen

förtal. Detstycket dömts förbestämmelserna i 71 § första ärmed stöd av
skyddasyftar tillrimligt anmälanenligt vår mening inte ettattatt somen

vår be-enligtanmälaren. Det talarfå sådana konsekvenser förbarn kan
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dömning för den aktuella bestämmelsen i vissa avseenden böratt om-
formuleras.

Vi föreslår utvidgning anmälningsuppmaningen. Enligt vårt förslagen av
skall uppmaningen inte bara, idag, omfatta fall där har kännedomsom man

den för misshandel eller behandling iatt utsätts hemmetungeom annan som
innebär fara för hans hälsa eller utveckling. Uppmaningen bör också gälla
fall där det inte klarlagt har anledningär misstänka barnatt att ettmen man

illa.far
Vi föreslår också uppmaningen skall gälla misstankenatt oavsett om

gäller förhållanden i eller utanför hemmet. Vårt förslag innebär att an-
mälningsuppmaningen utformas på den anmälningsskyldig-sättsamma som
het gäller för vissa yrkeskategorier, dvs. och får känne-attsom var en som
dom något kan innebära socialtjänsten behöver ingripa tillattom som en
underårigs skydd bör anmäla detta till socialtjänsten.

Grunden för anmälan enligt vårt förslag blir alltså den situationunges
under tid då någon har vårdnaden honom, sig den bor i ellerom vare unge
utanför hemmet. Uppmaningen går på anmälan bör i fallut att göras även

intedär det klarlagt den far illa. blirär Det sedan socialtjänstensatt unge
uppgift utreda det finns någon grund för misstanken.att om

30.5 Våra överväganden och iförslag fråga
anmälnings- och uppgiftsskyldighetenom

30.5.1 Allmänt

Bestämmelsen anmälningsplikt fanns redan i års1924 barnavårdslag.om
Anmälningsplikt förelåg enligt den lagen för kommunala myndigheter samt
befattningshavare i landstings eller kommuns tjänst. Bestämmelsenstatens,
överfördes till 1960 års barnavårdslag fick då något ändrad lydelse. Imen en
den lagen gjordes inte någon skillnad mellan statliga och kommunalanya
myndigheter. Vidare begränsades anmälningsskyldigheten till myndigheter

befattningshavareoch vilkas verksamhet berör barnavården.
Bestämmelsen anmälningsskyldighet överfördes i oförändrat skick tillom

socialtjänstlagen. Efter lagändring den 1 juli 1990 gäller anmälningsskyldig-
heten tidigare förutom myndigheternämnts verksamhet berörsom vars-
barn och ungdom alla andra myndigheter inomäven hälso- och sjukvården-
och socialtjänsten. Anmälningsplikten gäller dem anställda hosäven ärsom
sådana myndigheter läkare, lärare, sjuksköterskor och barnmorskorsamt

inte har sådan anställning. De uppräknade myndigheterna ochsom nu
befattningshavarna skyldiga anmäla och lämnaär uppgifter de i sinatt om
verksamhet får kännedom något kan innebära socialnämndenattom som
behöver ingripa till underårigs skydd. Skyldigheten anmälan ochgöraatten
lämna uppgifter sekretesslagens bestämmelser ochöver bestämmelsernatar

tystnadsplikt.om
åsidosätterDen anmälningsskyldigheten kan bli föremål för disci-som
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myndighets-vårdslösdömas förfall kunnaiplinansvar och torde även grova
utövning.

enligtungdomochberör barnverksamhetmyndighetMed avses,vars
537 åkla-främstprop. del1979/80:1socialtjänstlagentillförarbetena a, s.
psykisk barn- ochcentraler förskolmyndigheter,polismyndigheter,ochgar-

kan finnassärskildabarnavårdscentraler deungdomsvård, samt somorgan
ungdomsvård.inrättade för allmän

inommyndigheteringår alltsåår 1990utvidgningen ävenGenom numera
och ungdombarninte berörsocialtjänstensjukvården ochochhälso- som

alkoholpoliklinik i kretsenLVM-hem ellervuxenpsykiatrisk klinik, avt.ex.
intepå myndigheterExempeluppgiftsskyldiga.ochanmälnings- om-som

JO ochregeringskansliet,uppgiftsskyldighetochanmälnings-fattas ärav
förenlig med skyl-intevilkas verksamhetadvokatbyråer,allmänna enanses

förevarande slag.uppgifteroch lämnaanmäladighet att av
ytterligareintefråganremissyttrandei sittväckteSocialstyrelsen om

ochanmälnings-fråga föriborde kommaprivatpraktiserande yrkesutövare
vid privataanställdalegitimerade psykologeruppgiftsskyldighet samtt.ex.

boende.för vård ellerprivata hemförskolor och
bordeytterligareansåg det fannsremissinstanserAndra att grupper som

föreslogsSålundauppgiftsskyldighet.ochanmälnings- atti fråga förkomma
sjukvården ochochhälso-myndigheter inommyndigheterandra änäven

privata ochnämndesVidarebestämmelsen.omfattasskullesocialtjänsten av
angår barn.kooperativa verksamheter som

tystnadspliktochSekretess30.5.2

sådanauppgiftsskyldighetenanmälnings- ochgällertidigareSom nämnts
förhindradetystnadspliktpå grund är attbefattningshavare avsom annars

ochanmälnings-denställningstagande tilluppgifter. Ettlämna ut upp-om
till vilkakännerdärförutvidgas förutsätterkretsen börgiftsskyldiga att man

tystnadsplikt.sekretess ochi frågagällerbestämmelser omsom
i dettystnadsplikt1980:100 bestämmelserinnehållerSekretesslagen om

handlingar. Iallmännalämnaförbudverksamhet ochallmännas utattom
den offent-delarberörbestämmelser sekretessfinnslagen stora avsomom

socialtjänsten.ochsjukvårdenhälso- ochverksamheten bl.a.liga
finns iallmännasdetintetystnadsplikt i verksamhet ärRegler somom

straffsanktione-tystnadspliktBestämmelsernaförfattningar. äråtskilliga om
rade.

iverksamhet gällerallmännasi detsekretesslagen sekretessiReglerna om
huvudprincipFrån dennamyndigheter.till andraockså i förhållandeprincip

uppgift lämnassekretessbelagdfårSålundaundantag.dock radfinns enen
i lag ellerelleri sekretesslageni vissa fallmyndighettillut angessomannan

hänvisar.sekretesslagentill vilkenförordning
generella be-bestämmelserfinnssekretesslagenI 14 kap. som avser

1 § hind-14 kap.myndigheter. Enligtolikamellani sekretessengränsningar
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sekretess inte uppgift lämnas tillatt myndighet,rar en annan om upp-
giftsskyldighet följer lag eller förordning.av

Föreskrifter sådan uppgiftsskyldighet finns på åtskilliga håll i lagstift-om
ningen. Exempel på detta bestämmelsernaär i rättegångsbalken vittnes-om
plikt och i socialtjänstlagen uppgiftsskyldighet. Uppgiftsskyldighet åvilarom

framgåttäven, den tidigare framställningen, läkaresom t.ex.av ären som
befriad från vittnesplikt enligt 36 kap. 5 § rättegångsbalken.

All hälso- och sjukvårdspersonal i allmän och enskild tjänst under-är
kastad tystnadsplikt. För personal i allmän tjänst gäller sekretesslagens
bestämmelser. För personal i enskild tjänst tystnadspliktär föreskriven i
8-10 §§ i 1994:953lagen åligganden för personal inom hälso- ochom
sjukvården åliggandelagen.

frågaI socialtjänsten gäller sekretesslagens bestämmelser förom personal
i allmän tjänst. För personal eller har varitär verksam inom yrkes-som
mässigt bedriven enskild verksamhet gäller också 71tystnadsplikt § soci-a
altjänstlagen.

Den eller har varitär verksam inom yrkesmässigt bedriven enskildsom
verksamhet insatser enligt 1993:387lagen stöd och servicesom avser om
till vissa funktionshindrade LSS har också tystnadsplikt 29 §.

På skolans område finns inga bestämmelser tystnadsplikt i frågaom om
privata skolor.

Enligt 1 kap. 6§ sekretesslagen gäller tystnadsplikt för myndighet där
uppgiften sekretessbelagdär för på grundsamt anställningperson som av
eller uppdrag hos myndigheten deltar eller har deltagit i myndighetens
verksamhet och därvid fått kännedom uppgiften. Exempel på uppdrags-om

omfattas sekretesslagenstagare bestämmelser ledamöter iär statligasom av
eller kommunala beslutande församlingar, styrelser, verk eller nämnder,
övervakare inom kriminalvården, kontaktpersoner inom socialtjänsten, per-

har ställt sig till socialtjänstens förfogandesoner s.k.som kon-genom
trakterade familjehem konsulter skilda slag.samt av

30.5 Våra slutsatser

En socialtjänstens viktigaste uppgifter till barnär ochav ungdomar,att attse
befinner sig i situation, får den vård ochutsatt det skyddsom deen som

behöver. För kunna fullgöra dennaatt uppgift måste socialtjänsten ha möj-
lighet få uppgifter ochatt utreda den situation och hans behovom unges av
hjälp. Ofta socialtjänsten därvidär beroende i vilken utsträckningav som
den kan få uppgifter från myndigheter och befattningshavare kommit isom
kontakt med den och hans familj.unge

Inom bl.a. socialtjänsten och hälso- och sjukvården pågår för närvarande
utveckling ökad andel privat verksamhet.mot Detta gälleren inte minst

inom verksamheter barn ochrör ungdom. Det blir allt vanligaresom t.ex.
med privata förskolor och hem för vård eller boende. Vidare skapas privata
alternativ till offentliga hälso- och sjukvårdsinrättningar. De bedriversom
sådan privat verksamhet tidigareär, vanligtvissagts, attsom anse som
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underkastadedärmed tyst-kommunen/landstinget. De äråtuppdragstagare
social-inomverksamhetprivatbedriveryrkesmässigtnadsplikt. De som

därmedtystnadsplikt. De ärocksåomsorgsverksamhet harellertjänst-
i sindesocialnämndentilluppgifteroch lämnaanmälaförhindrade omatt

de intesåvidailla,farmänniskakännedomfårverksamhet att ungom en
ochanmälnings-underkastadeyrkesutövare ärtillhör den somgrupp av

enligt lagen.uppgiftsskyldighet
uppgiftsskyl-anmälnings- ochhar kretsenår 1990lagändringenGenom av

sin verk-ibefattningshavareochmyndigheterflestaDediga vidgats. som
tordeförhållandenungdomarsochbarnsupplysningarfår nume-samhet om
med hänsynbl.a.dock,kan§ SoL. Deti 71bestämmelsernaomfattas avra

ifrågasättasår,underomfattningiökatverksamhet omprivattill senareatt
denungdomarochmed barnarbetesocialtjänstensskulle omintedet gagna

ytterligare.vidgasuppgiftsskyldiga kretsenochanmälnings-
sådaningå ikunnaskullevilkagenomgång görs enInnan somaven

anmälan-möjlighet göraframhållas attallmänt sombör attvidgad krets rent
iingårintepersonkategorierför definnsalltid upp-tidigare somsagts -

sekretesslagensomfattasinteanmälningsskyldiga ochräkningen avsomav
Vidtystnadsplikt. ettbestämmelsernaeller resonemangbestämmelser om

beaktas.bör dettaanmälningsskyldiga kretsendenutvidgning avom
befattnings-ochmyndighetertill vilkaställningstagandegällerdetNär ett

böruppgiftsskyldigaochanmälnings-ingå i kretsenbörhavare avsom
fårsocialtjänstensäkerställamöjligtlångtså attutgångspunkten attvara

arbets-skullför denfar illamänniska attutankännedom när ungenom
tillförtroendeställningsärskildintaryrkesgrupperförsituationen ensom

ochAnmälnings-advokaterocht.ex. äventyras. upp-allmänheten präster
ochmyndigheterförföreliggautgångspunktmed dennabörgiftsskyldighet

medkontaktikommerverksamheti sintypisktbefattningshavare settsom
fåkandesådantpåförhållanden sätt attoch deras ettungdomarochbarn

det inteutgångspunkt harMed dennailla.fardenindikationer att ungeom
offentlig elleriarbetarbefattningshavarenbetydelseprincipiellnågon om

tjänst.privat
ochhälso-inombefattningshavaresamtligaordningnuvarande ärEnligt

förhindradedärmed göraatttystnadsplikt. De ärunderkastadesjukvården
inte harmån dei densocialtjänstentillupplysningarlämnaochanmälan

sjukvårds-offentligaAllasocialtjänstlagen.71 §enligtdetskyldighet göraatt
uppgiftsskyldi-ochanmälnings-befattningshavare ärderasochinrättningar

verk-privatiarbetarÄven barnmorskorochsjuksköterskorläkare, somga.
psykologer,kuratorer,omfattasDäremotskyldighet.sådan psy-samhet har
sjukvården inteochhälso-privatainom denpersonalochkoterapeuter annan

ochoffentligtmellanskillnadskälNågotskyldighet. göra enattdenna enav
det gällersjukvårdenhälso-och närinomyrkesutövarearbetandeprivat
därförföreslårViinte finnas. atttordeuppgiftsskyldighetenochanmälnings-

inomverksamhetbedrivenprivatinomyrkesverksammaockså de ärsom
ochanmälnings-omfattasskallområdesjukvårdens upp-ochhälso- av

giftsskyldigheten.



ANMÄLANSOU 1994:139 SOCIALTJÄNSTEN 475TILL OM BARN SOM FAR ILLA

Inom socialtjänsten har, tidigare allanämnts, befattningshavaresom i
offentlig och yrkesmässigt bedriven privat verksamhet tystnadsplikt. Be-
fattningshavare i enskild tjänst kan också ha tystnadsplikt uppdrags-som

åt socialtjänsten 1tagare kap. 6§ sekretesslagen eller på grund avtalav
med kommunen. Sålunda privatpraktiserandeär t.ex. psykologer och psyko-

arbetarterapeuter inom socialtjänstensom personal vid privatasamt för-
skolor och privata fritidshem underkastade tystnadsplikt.

Ingen dessa personalkategorier har anmälnings-av och uppgiftsskyldighet
enligt 71 § socialtjänstlagen deras verksamhetertrots att typiskt ärsett av
sådant slag de kan få viktigaatt upplysningar barns och ungdomarsom
hemförhållanden. Någon anledning ha olikaatt på allmänsynsätt och en-
skild verksamhet det gällernär skyldigheten anmäla och lämnaatt uppgifter
torde inte finnas i dessa fall. Vi föreslår därför allaatt yrkes-ärsom
verksamma inom privat bedriven verksamhet på socialtjänstens område
skall omfattas anmälnings- och uppgiftsskyldigheten.av

För dem verksammaär inom kommunal familjerådgivningsom gäller
särskilda regler. De har anmälningsplikt endast de i sin verksamhet fårom
kännedom underårig misshandlasatt i hemmet.om Det inteen alldelesär
givet ordet misshandelatt täcker alla former sexuellt utnyttjandeav av
underåriga i hemmet. Vi sådana handlingaratt alltid bör anmälasanser till
socialtjänsten och föreslår komplettering lagen på denna punkt.en av

Även personal inom enskild verksamhet för med utvecklings-personer
störning underkastadär tystnadsplikt. Tystnadsplikten föreskrivs i 29 § LSS.
Sådan personal har däremot inte, i tillmotsats motsvarande personal i
allmän tjänst, anmälnings- och uppgiftsskyldighet till socialtjänsten. Personal
inom verksamhet för med utvecklingsstörning har skyldighetpersoner att ge
den funktionshindrade omvårdnad. I detta ligger bl.a. polisan-ett attansvar
mäla misstankar övergrepp och andra brott funktionshindradeom mot så att
brotten kan bli i vederbörlig ordning Ävenutredda och föremål för åtgärd.
socialtjänsten kan behöva ingripa till den underåriges skydd. Det därförär
enligt vår mening viktigt anmälnings- ochatt uppgiftsskyldigheten till social-
tjänsten omfattar dennaäven personal i enskild tjänst.

På skolans område samtligaär arbetar med elever i allmänt drivnasom
skolor underkastade tystnadsplikt. I fråga privata skolor finns,om som

tidigare,nämnts ingen tystnadsplikt för personalen. Anmälnings- och upp-
giftsskyldighet föreligger för personalen vid de allmänna skolorna baramen
för lärarna och skolsköterskorna vid de privata skolorna. Sålunda rektor,är
Skolkurator, skolpsykolog och övrig skolpersonal vid sådana skolor inte
underkastade anmälnings- och uppgiftsskyldighet. Det torde inte finnas
något principiellt skäl de inte det. Viatt föreslårär därför dessaävenatt
yrkeskategorier får skyldighet anmäla och lämnaatt uppgifter.

En yrkeskategori sin verksamhetannan kan få viktigasom genom upp-
lysningar barns förhållanden tandläkare.är Tandläkareom i allmän tjänst är
underkastad tystnadsplikt anmälnings- ochsamt uppgiftsskyldighet. Privat-
praktiserande tandläkare har tystnadsplikt ingen anmälnings- ochmen upp-
giftsskyldighet. Vi föreslår, skäl i fråga tidigare angivnaav samma som om
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anmälnings-åläggstandläkareprivatpraktiserandeävenyrkesgrupper, att
uppgiftsskyldighet.och

såutformad attsocialtjänstlagen är71§ an-iAnmälningsskyldigheten
innebärakan attnågotkännedomvid somskallmälan göras omgenast

iblandharskydd. Detunderårigstillingripabehöversocialnämnden en
denvidaså tillformulerad attolyckligtbestämmelsen äranmärkts att

misstanke ettvidarebefordra attomtjänstemännenberörda attdenålägger
bl.a.hävdasSålunda attfiltrera. enmöjlighetnågon attillafarbarn utan

bli bättreskulle kunnamisshandelellersexuellt övergreppanmälan t.ex.om
igehörvinnaförutsättningar att endärmed ha störreunderbyggd och

litesakenundersökatidfick atttjänstemännenansvarigedendomstol om
Isocialtjänsten.tillanmälanformellmedgår vidarehaninnan ennärmare

vidatillsåintegritetsintresseochrättssäkerhets-liggaocksåskulle ettdetta
bevis.hållbaragärningsmän utanpekasskulleinte ut somatt personer

känsligsärskiltiyrkesutövarevissagällandeockså gjorts attharDet
frizonberoendeskulleallmänhetentill enförhållande avi varaställning
kontaktförtroendefulldvs.anmäla, attskyldighetengäller att endetnär

vadmedvidaregårinteyrkesutövarenibland förutsätter attklientermed
kännedomfårhan om.

möjligtsåsocialtjänsten snartviktigtdet somuppfattning attärvårEnligt
harmeningvårEnligtilla.farbarnmisstanke ettattkännedomfår om

åtgärdervilkatillställningförutsättningarna taattbästadesocialtjänsten
deanledningmedsiktlångochpå kort avbådevidtasbörlämpligensom

enskildeåt denöverlämnaAttsocialtjänsten.tillinkommeruppgifter som
skallanmälan görasoch ansernärbedömasjälv entjänstemännen att om

andrainomTjänstemänkräver.bästabarnetsvadmedförenligtinte vara
personalsocialtjänstens attmöjligheterinteharverksamheter somsamma

intetordeordningsådansituation. Enbarnetshelhetsbild översigskaffa en
därförVi atträttssäkerhetsintressena.och anserintegritets-heller gagna

lagstiftningen.i denbeståskallanmäla genast nyaskyldigheten att
t.ex.tjänstemänderasochorganisationerarbetandeideelltgällerdetNär

Människorförhållanden.specielladet somBarnen råderRäddaochBris
uppgiftergivetföroftasannolikt attstödochrådfå tardit försigvänder att

vårEnligtmyndigheter.olikatillvidareförsintelämnarhonellerhansom
kunnarådgivningsverksamhet äventyras perso-omderasskulleuppfattning

skullehjälptelefonersärskildapåallmänhetenfrånsamtalemottarsomner
allmän-iställerverksamhetDennauppgiftsskyldighet.ochanmälnings-ha

organisatio-måndenideellt. Ioftautförsyrkeskunskappå utankravintehet
personaldennaböruppgiftersådanautföraförpersonalanställd attharnen

ochanmälnings-bestämmelsernaomfattasintemening omvårenligt av
uppgiftsskyldighet.

förinomyrkesittm.fl. utövar ramensocionomerpsykologer,Läkare, som
bestämmelser-aktuelladeomfattasdockbörverksamhetorganisationens av

utfördedock inte närgälleruppgiftsskyldighetochanmälnings-Derasna.
organisationen.inomsysslorandra
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30.5.4 Information skyldigheten anmäla och lämnaattom
uppgifter

En grundläggande förutsättning för anmälnings- ochatt uppgiftsskyldig-
heten enligt socialtjänstlagen skall verksamt hjälpmedelett förvara att
skydda barn och ungdomar yrkesutövareär haratt sådan skyldighetsom
verkligen känner till detta och vad skyldigheten innebär. Det råder enligt
vad vi erfarit brist på kunskap i dettastor hänseende. Deten därförär enligt
vår uppfattning viktstörsta information och utbildningatt lämnasav till alla
berörda yrkesutövare och därvid metodikfrågoratt får framträdandeen

Ävenplats. allmänheten bör informeras socialtjänstens ochom ansvar upp-
gifter det gäller skyddetnär för barn och ungdom och den uppmaning som
gäller allmänheten i nuvarande 71 § första stycket. Vi föreslår därför deatt

bestämmelserna kompletteras med föreskriftnya socialtjänsten iatten om
sin verksamhet skall informera anmälnings- och uppgiftsskyldigheten iom
socialtjänstlagstiftningen.

30.6 Våra överväganden och förslag i fråga
samordning innehållet iom av

bestämmelserna uppgiftsskyldighetom
och vittnesplikt

30.6.1 Bakgrund

I rättegångsbalken finns, framgår redovisningen i avsnitt 30.1.2,som av
regler vissa yrkeskategorieratt advokater, läkare,om tandläkare, barn--
morskor, sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter och kuratorer samt
deras biträden inte skyldigaär i domstol vittna sådantatt de i sinom som-
yrkesutövning i förtroende fått kännedom under tystnadsplikt. Detta s.k.om
frågeförbud uppställtär huvudsakligen i syfte skydd åt deatt enskildage

anlitar ifrågavarande yrkeskategorier.personer förarbetenaIsom till denna
bestämmelse SOU 1938:44, 392 framhölls vissa yrkesutövare intaratts. en
sådan förtroendeställning i förhållande till allmänheten viss tystnadspliktatt
till skydd för den enskilde påkallad.är Med hänsyn till vikten till-attav
gängliga upplysningskällor kan utnyttjas i rättegång framhölls vidare att stor
försiktighet bör iakttas det gällernär bestämma de yrkesgrupperatt för vilka
tystnadsplikten borde gälla framför vittnesplikten.

sinI ursprungliga lydelse omfattade frågeförbudet endast advokater, läka-
barnmorskor och deras biträden. Genomre, lagändring år 1954en ut-

sträcktes begränsningen i vittnesplikten till tandläkareatt även ochavse
deras biträden. I motiven till lagändringen erinrades den allmännaattom
tandläkarinstruktionen innehöll stadgandeett tystnadsplikt för tand-om
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motsvarandeläkarinstruktionensallmännainnebördläkare somsammaav
rättsligenförbestämmandevaritskäl attläkare. Deföreskrift för som

tand-beträffandeåberopasansågs kunna äventystnadspliktreglera läkarnas
65.prop. 1954:200,läkare s.

fulltpåbedrivaskunna sättskullefamiljerådgivningen ett varFör somatt
vittnesplik-1969årbegränsadessynpunktrådsökandesfrån debetryggande

familjerådgivningsbyråervidbiträdenoch deraskuratorer somföräventen
14.prop. 1969:117,regii allmändrivs s.

yrkeskategorierkretsdenutvidgades1973lagändring årGenom aven
sjuksköters-omfattatill ävenytterligarefrågeförbudet attomfattas avsom

ochläkarefördensammatystnadsplikten ärbl.a.till dettaSkäletkor. attvar
intressesynpunkt attprincipiellfrån ärdärfördetochsjuksköterskor avatt

sjuksköterskorochläkareförgjordes likavittnespliktreglernaockså om
89.prop. 1973:30, s.

År yrkeskategorierkretsen ytter-ifrågavarandedenutvidgades1988 av
skäl förSompsykoterapeuter.ochpsykologeromfattatillligare ävenatt

171987/88:89,propositionendepartementschefen ianfördeutvidgningen s.
likaminstmedpsykoterapeuter stortochpsykologervad gällerdetbl.a. att -

sitt arbeteför ärdehävdaskanläkarebeträffande attfog t.ex.som -
försintelämnaruppgifter dedepålitakanklienterna attberoende attav

vidare.

fråganbehandlingTidigare30.6.2 av

be-begärdesmotion i vilken attår 1983behandladeJustitieutskottet en
skul-vittnenbeträffandefrågeförbudeträttegångsbalkenistämmelserna om

stadgadesocialtjänstlageni 71 §denmedöverensstämdeså deändras att
ff. Motionä-121984/85:JuU25,bet.uppgiftslämnandeskyldigheten s.om

någonuppgifter ärtillkunde ledaordninggällande attpåpekade somattren
vidkunde lämnasintefalli vissasocialnämndtilllämnaskyldig att en

förvaltningsdomstol.införvittnesförhör
rättegångs-ivittnespliktenrörandereglernakonstateradeUtskottet att

intesocialtjänstlagenstycket§ fjärdei 71uppgiftsskyldighetenochbalken
leda tillkundeförhållande attvarandra. Dettamedkorresponderar enhelt

vittnesförhörLVUenligtvårdmålförvaltningsdomstol i t.ex.ett genomom
läkarenuppgiftertillgång till defåkundeinteläkaremed somt.ex. en

nämndensgrund förtilllegatkanskesocialnämnden ochtilllämnat som
problemetpåtaladesamtidigt detframhöllmålet. Utskottet attiansökan

vittne lämnarhindrethänvisade till att ettoch motöverbetonasinte fick att
förmåntilldenröjas undankundedomstolen atttilluppgifter varsgenom

vittnesförhöret. Dettatillsamtyckesittuppställt lämnarfrågeförbudet är
förordnadomstolen harmöjlighet attockså den omunderlättas somav

desekretessbeläggningochdörrarstängdainomvittnesförhör upp-avom
därvid lämnas.gifter som

prop.frågeförbudetutvidgningenpropositionengrund förTill avom
lågpsykoterapeuterochpsykologer1987/88:89 omfattatill även enatt
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departementspromemoria Ds 1987:10.Ju I promemorian föreslogs för--utvidgningenutom frågeförbudet bl.a. vittnesförhör skulleatt fåav äga-
i de falläven omfattas det generella frågeförbudet,rum som av om en

uppgift med stöd i lag eller förordning föreskriven uppgiftsskyldighetav en
får lämnas till myndighet för statistiskaän ändamål.annaten

I propositionen departementschefen bl.a. följande. Den uppgifts-angav
skyldighet i visst fall kan föreliggaett myndighetsom igentemot allmän-en
het betingadär helt andra intressen dem motiverarän vittnesplikten.av som
I vissa fall syftar uppgiftsskyldigheten till avvärja akut fara föratt en en-
skilda jfr 71 § socialtjänstlagen.t.ex. I andra fall skallpersoner, uppgiftsskyl-
digheten underlätta för myndighet tillsynutöva vissaatt över personalka-en
tegorier, jfr § l980:117 lagent.ex. tillsyn hälso-över och sjukvårdsper-om
sonalen m.fl. Departementschefen ansåg det inte motiverat att en
upplysningsskyldighet, sikte på viss situation,tar skall medförasom en en
generell skyldighet förutsättningarnaatt, trots föratt frågeförbud är upp-
fyllda, lämna motsvarande uppgifter i rättegång. Vidare framhöll depar-en
tementschefen det mycket svårtäratt överblicka i huratt utsträckningstor

sådant undantag skulleett reglernasätta generellt frågeförbud spel.om ur
I betänkande med anledningett motion med yrkandeav en attom en

psykolog skall ha vittnesplikt i mål barn och ungdom uttalade Justitie-om
utskottet bl.a. följande bet. 1989/90:JuU7 9. Det kan konstaterass. att
reglerna rörande vittnesplikt i rättegångsbalken och uppgiftsskyldigheten
enligt 71§ fjärde stycket socialtjänstlagen inte helt korresponderar med
varandra. Detta förhållande kan leda till förvaltningsdomstolatt i måletten

vård enligt LVU,t.ex. vittnesförhörom med psykolog intet.ex.genom en
skulle kunna få tillgång till de uppgifter psykologen lämnat till social-som
nämnden och kanske legat till grund för nämndens ansökan isom målet.
Enligt utskottets uppfattning det inteär tänkbart motionären före-att, som
slår, särregleringgöra i dessa frågor beträffande endasten de ien av
frågeförbudsbestämmelsen uppräknade yrkesgrupperna och då endast i en
viss mål.typ av

Socialutskottet anslöt sig i betänkande bet. 1989/90:ett SoUl5 60 tills.
Justitieutskottets uttalande.

30.6.3 Brister i överensstämmelsen mellan bestämmelserna

uppgiftsskyldighet och frågeförbudom

Personer tillhör de yrkeskategorier i 36 kap.som 5§ andrasom anges
stycket rättegångsbalken underkastadeär tystnadsplikt enligt föreskrifter i
skilda författningar. De därmed i principär förhindrade obehörigen röjaatt
något de fått reda på i sin yrkesutövning.som

I 14 kap. sekretesslagen finns bestämmelser generella be-som avser
gränsningar i sekretessen mellan olika myndigheter. I 1 § finns nämntssom-tidigare generell bestämmelse innebär föreskriften följerattsom en som-

lag eller förordning uppgiftsskyldighet skall tillämpasav ocksåom när
sekretess gäller för de uppgifter omfattas skyldigheten.som av
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36 kap.ialltså bl.a. rätte-finnsuppgiftsskyldighetsådanFöreskrifter om
uppgiftsskyldig-socialtjänstlagen71 §vittnesplikt ochgångsbalken omom

yrkes-frågaiundantagfinnsvittnespliktgrundsatsenFrån omhet. om
rättegångsbalken.§536 kap.enligtfrågeförbudomfattaskategorier avsom

fråge-ochsocialtjänstlagenenligtuppgiftsskyldighetBestämmelserna om
tidigarekonstateratskorresponderarrättegångsbalkenenligtförbud som --

skyldigyrkeskategori attfall kanvissaIvarandra.medhelt varainte en
förhindrad attsocialnämndentillbarnuppgifterlämna varaett menut om

ochbarnmorskorläkare,gällerdomstol. Dettaiuppgifterlämna ut samma
frågeförbu-ochuppgiftsskyldighetenbådeomfattassjuksköterskor avsom

det.
uppgifterlämnaförhindrad utyrkeskategori attfall kanandraI varaen

privatprakti-advokater,gällerdomstolen. Dettaochsocialnämndentillbåde
psykoterapeuterpsykologer,privatpraktiserandetandläkareserande samt

inte harfrågeförbudunderkastadealltså upp-äroch kuratorer mensom
ochanmälnings-denutvidningMed förslaget upp-giftsskyldighet. avom

yrkeskatego-dessasamtliga30.5.3 kommerse avsnittgiftsskyldiga kretsen
ochuppgiftsskyldighetbådeomfattasprincipiadvokaterna attrier avutom

frågeförbud.

slutsatserVåra30.6.4

enligtuppgiftsskyldighetbestämmelsernasamordningFrågan omavom
behandlatsharrättegångsbalkenenligtfrågeförbudochsocialtjänstlagen om
det inte ärkonstateratsbehandling har attvarjeVidtidigare.gångerflera

frågeförbudet iinskränkerlagregleringnågonskapalämpligt typ somatt av
motiveratintedet attvarit ärharHuvudargumentet enatträttegångsbalken.

medföraskallsituation,visspåsikte enupplysningsskyldighet, tar ensom
rättegångiuppgifter atttrotsmotsvarandelämnaskyldighetgenerell att en

uppfyllda.frågeförbudför ärförutsättningarna
ochvittnespliktmellanavvägninglämpligfinnasvårttordeDet att envara

skyddsvärdatvåfrågamed det ärhar atttystnadsplikt. Detta göra omatt
fårdomstolarnaintressetsidanå attvarandra;stårintressen avmot enasom

enskildasidanå andraochavgörandensina personersförunderlaggottett
integritetsskydd.intresse av

överensstämmelseövervägandenagällerdetutgångspunktVår när om
be-frågeförbudoch äruppgiftsskyldighet attbestämmelsernamellan om

denskydd förskall sam-utgöra ett gott unge,stämmelserna sammantaget
vårtMedbeaktas.integritetsskyddtillenskilda rätttidigt personerssom

huvudsakligatorde deuppgiftsskyldiga kretsendenutvidgningförslag avom
barnsupplysningarviktigafåryrkesutövningsiniyrkeskategorier omsom

uppgifter.lämnaskyldighetenomfattas attförhållandenungdomarsoch av
fårsocialnämndennämligensynpunkt, attfrån denviktigasteDet unges

föringripandeakut attkanskeföranledakanförhållanden ettpåreda som
uppgiftsskyl-denförhållandetuppnått. Det attdärmedskydda den ärunge,

domstoluppgifter imotsvarandeförhindrad lämnayrkesutövarendige är att
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enligt vår uppfattning inteär lika viktigt från skyddssynpunkt kan hamen
betydelse från rättssäkerhetssynpunkt.stor Det finns dock, angettssom

tidigare, alltid möjlighet få fram uppgifterna i domstol, denatt enskildeom
går med på det. Detta kan underlättas möjligheten hålla förhöret medattav
yrkesutövaren inom stängda dörrar och sekretessbelägga uppgifternaatt

därvid lämnas.som
Vi har alltså vårt förslag utvidgning den uppgiftsskyldigagenom om av

kretsen åstadkommit samordning mellan uppgiftsskyldigheten och fråge-en
förbudet så till vida i princip alla yrkeskategorier inte fåratt lämnasom
uppgifter i domstol- med undantag för advokater i fall skyldigaärvart att-
lämna uppgifter till socialtjänsten. För åstadkommaut ytterligareatt sam-
ordning torde med vår angivna utgångspunkt- krävas frågeförbu-attovan-
det inskränks på något för de ifrågavarandesätt yrkeskategorierna.

En inskränkning frågeförbudet kan ske på olika fråganNär harsätt.av
behandlats tidigare har utgångspunkten varit inskränkningen skall iatt göras
rättegångsbalken. Därvid har på rad känsligastött och svårlöstaman en
frågor gäller intressen rörande bl.a. sekretessen för uppgifter hos vissasom
yrkesutövare med särskild förtroendeställning i förhållande till allmänheten,
myndigheternas behov information på angelägna områden och inte minstav
effektiviteten i råttsskipningen.

Man torde alltså få utgå från allmän inskränkning frågeförbudet iatt en av
rättesgångsbalken kräver genomgripande frågan vittnes-översynen av om
plikt inskränkningoch i densamma. Detta ingår inte i vårt uppdrag. kanMan
naturligtvis fråga sig det ändamålsenligt påär någraatt nytt, utanom att nya

framförts, endast frågan inskränkningargument pröva frågeförbudetom av
det gäller uppgifternär omfattas uppgiftsskyldigheten enligt social-som av

tjänstlagen.
Å andra sidan framstår det ologiskt och stridande både barnetsmotsom

intresse och rättssäkerheten ha bestämmelser inte korresponderaratt som
med varandra det gäller uppgiftsskyldighetnär enligt socialtjänstlagen och
vittnesplikt enligt rättegångsbalken. En överensstämmelse i detta hänseende
går också åstadkomma bestämmelserna vittnespliktatt iutan att rätte-om
gångsbalken ändras. Detta kan ske på följande sätt.

Enligt bestämmelserna frågeförbud i rättegångsbalken 35 kap. 5§om
stycketandra får de yrkeskategorier omfattas frågeförbudet hörassom av

sådant anförtrotts dem endast det medgivet lag eller deni tillärom som om
förmån tystnadsplikten gäller, samtycker till det. gårDet alltså i lagvars att

medge undantag från frågeförbudet se smittskyddslagen 1988:1472.t.ex.
Ett undantag från frågeförbudet skulle alltså kunna införas i 71§ social-
tjänstlagen.

Genom den föreslagna ordningen blir alla yrkeskategorier skyldigaärsom
lämna uppgifter till socialtjänsten ocksåatt skyldiga lämna motsvarandeatt

uppgifter i domstol. Detta måste rimligen både rättssäkerheten ochgagna
barnets intresse. Samtidigt torde det svårt hävdaatt attvara en persons
integritetsskydd på något avgörande skulle försämrassätt med sådanen
ordning.
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31 Avgifter inom vården av

missbrukare

31.1 Inledning
Från olika håll har till Socialtjänstkommittén påpekats de nuvarandeatt
bestämmelserna missbrukares egenavgifter i samband institutions-medom
vård och familjevård bör Bl.a. har kommitténöver. uppmärksammats påses

missbrukare med förtidspension eller sjukpenningatt under perioden en av
institutionsvård har möjlighet samtidigt samhället fulltatt spara pengar som

bekostar vården. Detta förhållande kan i vissa fall inverkaut på den en-
skildes motivation tillgodogöra sig behandlingen och aktivtatt arbeta föratt

komma från sitt missbruk.att
Från kommun har i skrivelse till kommittén också påtalats de problemen

föreligger vid behandling i öppenvård vårdtagarna har olika ekono-närsom
miska villkor. Detta inverka på enskildas motivation. delEn s.k.äruppges
nollklassade i sjukförsäkringen, andra har otillräcklig sjukpenning och ären
därför berättigade till kompletterande socialbidrag för sitt uppehälle medan
andra har relativt hög rehabiliteringsersättning under behandlingstiden.en

31.2 Avgiftsfrågans tidigare behandling
Sedan år 1974 har missbrukare vårdas på institution uppbärarätt attsom
sjukpenning. Dessförinnan fanns inte denna möjlighet för missbrukare som
vårdades på de allmänna vårdanstalterna.

Frågan enskildas avgifter vid vård inom socialtjänsten har alltsedanom
Socialutredningen lämnade sitt huvudbetänkande år 1977 Socialtjänst och
socialförsäkringstillägg SOU 1977:40 varit föremål för flera utredningars
intresse.

Socialutredningen föreslog i betänkandet vårdtagare inom socialtjäns-att
skulle fria från kostnadsansvar både för behandlingenten ochvara upp-

ehället vid vård i hem för vård eller boende och i familjehem. Utredningen
hänvisade till vård och behandling inom sjukvårdenatt regelsom gavs som

kostnadsfri. Eftersom missbrukare kunde få vård inom såväl social-var
tjänsten sjukvården borde reglerna i huvudsak desamma inom desom vara
båda vårdområdena för inte efterfrågan. Som ytterligare skälatt styra upp-

missbrukarvården vanligtvis kortvarig och vårdtagarenatt kun-attgavs var
de ha kostnader för sin bostad han eller hon måste förut-samt att ges
sättningar återvända hem.att

Regeringen anslöt sig till Socialutredningens förslag i propositionen 1979/
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ff framhöllss.546till 34§specialmotiveringensocialtjänsten. I80:1 om
AFLförsäkring1962:381 allmäni lagenbestämmelsernasärskilt omatt

reducering-socialförsäkringsförmånerfall t.ex.i vissareduceringar avom -
boendevård ellerföri hemvistelsevidpensionsjukpenning ochen av -

uppmärksammabordeframhölls attVidareuppmärksammas.borde att man
syfteprimärtbehandlinginte harhjälpinsatserochsådana stöd- somsom

kostnadsan-medförakundeinackorderingshem ettiinackordering-t.ex. -
propositionen.iföreslogsbestämmelseFöljandeenskilde.denförsvar

beslutatharsocialnämndenbehandlingskaraktärhjälpinsatserStöd- och somav
vårdtagaren.enskildeför denkostnadsansvarmedför inteom

1979/bet. SoUförslagpropositionensbehandlingSocialutskottetsVid av
tillborde bidrautsträckning självskäligenskilde iden80:44 betonades att

vård ochhadeinteinsatsersocialnämndensfalli dekostnaderkommunens
olikafrämstdärmedavsågUtskottetsyfte.huvudsakligtbehandling som

propositio-tillföljande tilläggföreslog utskottetDärförboende.former av
till 34förslagnens

ersättning.skäligfår kommunenhjälpinsatserstöd- och ta utandraFör

rskr.1979/80:385.förslagutskottetsmedenlighetbeslöt iRiksdagen
RÅ85 åläggaskanintevårdtagarefastRegeringsrätten2:39 slog attI en

förinte hellerdvs.socialnämndens insatser,delnågonförkostnadsansvar av
primärt syfte.behandlingellervårdharinsatsernalogi,ochkost när som

bestämmelserGällande31.3

ersättning för1986/87:129Propositionen31.3.1 om
socialtjänsteninomvårdviduppehälle m.m.

socialtjänstenvård inomviduppehälleförersättningpropositionenI om
fårvårdkostnaderna rättför attden kommunföreslogs att svararsomm.m.

missbrukgrundpåuppehälletersättning för avsompersonerta ut vuxnaav
familjehem.iboende ellervård ellerför etthembehandling ivård ochfår ett

olikatolkatsharbestämmelsernatidigaredeanfördesmotiv avSom att
därmedvarierande ochtillhade lettosäkerhetDennakommunerna. en

bestämmelserna.tillämpningotillfredsställande av
bestämmelser-mellanjämförelsepropositionenipåpekadesVidare att en

i AFLbestämmelser1980:620/SoL vissaochsocialtjänstlageni 34§na
blikanpraktikenenskilde idenförkonsekvensernaekonomiskadevisat att

enskilde. Dedenorättvisor förinnebarRegelsystemetvarierande.mycket
be-motverkakunnabedömdes gottettvillkorenekonomiskaolikartade

vården.handlingsklimat i
propositionenidärförföreslogsanförtsvadbakgrund enMot somav

innebarändringenföreslagna att34§ SoL. Denändring i personervuxna
jämförbaradärmednarkotika elleralkohol,missbrukpå grund avavsom

iboende ellervård ellerför etthembehandling iochfår vårdmedel ett
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familjehem skall betala för påuppehållet behandlingshemmet. Förslaget
innebar såväl den vistas frivilligt i behandlingshem denatt ettsom som som
vistas där med stöd LVM omfattas ersättningsskyldigheten förutsatt attav av

eller hon inkomsterhan har betala med, dvs. i regel sjukpenning elleratt
pension.

I propositionen uttalades det kanske förefallakan olämpligt avgifts-att att
Åbelägga sådan vård sker med tvång. andra sidan skulle detsom vara

otillfredsställande den inte motiverad för frivillig vård kommer iäratt som
ekonomiskt bättre läge den till sådansamtycker vård. Vidareänett som

ansågs rehabiliteringsskäl tala för enskildeden skall betala avgift i bådaatt
fallen.

Som skäl till förslaget det viktigt den ersättning denäratt attanges som
enskilde skall betala inte så hög den motverkar rehabiliteringen.är att
Avgiften får inte heller så högt det blir svårt för den vårdassättas att attsom

betala hyra för sin påbostad hemorten eller bidra till sin familjst.ex. att
försörjning. Därför föreslogs ersättningen högst det avdragatt motsvarar

från sjukpenningen vid sjukhusvård.görssom
det gäller avgifter förNär de bor i inackorderingshem i stort settsom som

tillhandahåller skyddat boende i förening viss omvårdnadmed ellerett
tillsyn föreslogs i propositionen kommunen hittills själv bör kunnaatt som

vilkenbestämma avgift den enskilde skall betala. Som skäl deattsom angavs
bor i inackorderingshem vanligtvis inte har några utgifter försom en egen

privat bostad och därtill hörande kostnader.
Med stöd 1986/87:129uttalanden i propositionen infördes i social-av

1981:750tjänstförordningen bestämmelse trädde i kraft år 1988.en ny som
Enligt §42 socialtjänstförordningen får kommunen ersättning medta ut etta
högsta angivet belopp dag för uppehållet vid behandling enligt 34§per
första stycket SoL. den maj uppgårFr.0.m. 1 1993 dagbeloppet till 80 kronor.

Avgifter inom31.3.2 äldre- och handikappomsorgen
Ädelreformen aktualiserade frågan avgifter för olika boendefonner förom
service och omvårdnad i kommunen liksom avgifter för den sociala hem-
hjälpen hemsjukvården.och

dag fårI kommunerna själva fastställa avgifter för bl.a. färdtjänst, hjälp i
hemmet, service och omvårdnad särskilt boende. Avgifterna får docksamt
inte överstiga kommunens självkostnad. Avgifterna för hjälp i hemmet,
service och omvårdnad boende får inte heller uppgå till såsamt ett stort
belopp den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel sinaför personligaatt
behov. Detta innebär den enskilde skyddas för höga kostnader ochatt mot

avgiftsbestämmelser gäller för allt särskilt boende enligt social-att samma
tjänstlagen.

De bestämmelserna har kommit till iuttryck 35 § SoL i paragrafensnya
lydelse fr.o.m. den april1 1993. Paragrafen har följande lydelse.

För plats i förskola eller i fritidshem, färdtjänst, hjälp i hemmet, service och
omvårdnad, sådant boende i 20 § andra stycket eller 21 § tredje stycketsom avses
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avgifter enligtskäligasocial tjänst får kommunenliknandeeller uttaannan
överstiga kommu-får dock inteAvgifternabestämmer.grunder kommunensom

självkostnader.nens
avgift endast i§§ fåri 14 och 15i förskolasådana platser utFör tassom avses

året.525 timmari veckan elleröverstiger 15 timmarmån verksamhetenden om
boende får inte,omvårdnadochi serviceAvgifter för hjälp hemmet, samt

sjukvårdslagenstycket hälso- ochi 26 § tredjemed avgiftertillsammans som avses
tillräckligainte förbehållsenskilde1982:763, belopp denuppgå till så attstort

personliga behov.medel för sina

reglering på barnom-utvidgadbestämmelsernaMed anledning de omnyaav
skyldighet till-kommunernasbestämmelsernaområde attsamt omsorgens

får dejanuari 1995,i kraft den 1träderfamiljerådgivning,handahålla som
januari 1995. Denfrån och med den 1lydelsetvå första styckena nyaen ny

handikapp-äldre- ochavgifter inombestämmelserna förintelydelsen berör

omsorgen.

1962:381 allmänlagenvid vård enligtAvgifter31.3.3 om
AFLförsäkring

missbrukarvårdsjukskrivna vidAvgifter för

på denbegäranförsäkringskassaskall allmänEnligt 3 kap. 15 § AFL somav
familje-ellervård eller boendeförvid hemför vårdkostnaderna ettsvarar

dagmed 80 kronorsjukpenningenminskavanligtvis kommunen,hem, per
tredjedelarminst tvåtillförsäkras1994. skall dockjuni enskildeDen av
minskas skallsjukpenningenvarmedbeloppbelopp. Detsjukpenningens

begärttillförekommande fallitill ellerbetalas kommunenut annan som-
minskningen.

missbrukarvårdvidpensionsberättigadAvgifter för

förfårpensionen inteavdrag påföljer bl.a. göras§ AFLAv 10 kap. 3 att en
i hem förmissbruksproblemförerhåller vårdpensionsberättigad ettsom
betaladärmed skallochfamiljehem ersätt-boende eller ivård eller ett som

SoL.första stycketuppehället enligt 34 §ning för

sjukhusvårdvidför pensionärerAvgifter

varje dag dåavgift förförsäkringskassanskallEnligt 2 kap. 12 § AFL ta ut en
sjukhusvård på grundfåri Sverigebosattpensionsberättigad är avsomen

eller helålderspensionuppbär helfrånAvgift densjukdom. tas ut som
med densjukbidrag jämställsheltuppbärförtidspension. Den somsom
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uppbär hel förtidspension. juniAvgiften, högst 80 kronor 1994,dag tasper
avdrag vid pensionsutbetalningen. Avgiften tillfaller den allmännaut genom

försäkringen.

sjukhusvårdAvgifter vid för sjuklönmed eller sjukpenningpersoner
Den 1 januari 1991:10471992 infördes lagen sjuklön, vilket bl.a. inne-om
bär arbetsgivaren skyldig betala sjuklön till anställd under deäratt att ut en
14 första dagarna sjukskrivningsperiod. I samband med denna lagattav en
infördes övergick för avgifter för sjukhusvård till sjukvårds-ansvaret att ta ut
huvudmännen för inte pensionsförmån.uppbär Utgångspunktpersoner som
för denna förändring i avgiftssystemet de s.k. Dagmaröverenskommelser-är

mellan och sjukvårdshuvudmännen. innebärDessa bl.a. sjuk-staten attna
vårdshuvudmannen får dygnskostnad från den enskilde högst 80ta ut en av
kronor.

Dygnsavgiften för sjukhusvård för icke-pensionärer inte längre för-är
fattningsreglerad bestäms varje sjukvårdshuvudman till det takutan av upp

regeringen har godkänt. flesta sjukvårdshuvudmänDe 80 kronor/tar utsom
dygn vilket den regeringen angivna högsta dygnsavgiften juni 1994.är Iav
några landsting gäller dock för närvarande avgift på 75 kronor/dygn.en
Reglerna för nedsättning respektive befrielse avgiften varierar ocksåav
något mellan länen. vissaI landsting beviljas nedsättning till lägst 45 kronor/
dygn. Möjlighet till avgiftsbefrielsehel saknas. innebäraDetta kan att perso-

nödgas söka socialbidrag för betala denna avgift, vilket Social-attner
tjänstkommittén uppmärksammats på i skrivelse från Länsstyrelsen ien
Jönköpings län.

Sammanfattningsvis kan konstateras det gäller dygnskostnaden vidnäratt
vård på sjukhus har den enskilde med sjukpenning själv efteransvaret att
debitering från sjukvårdshuvudmannen betala denna avgift medan för en-
skilda med pensionsförmån avgiften avdrag på pension. Av-tas ut genom
giften tillfaller i det fallet den allmänna försäkringen.senare

31.4 Våra överväganden och förslag

Vår bedömning:
Frågan den enskildes avgifter enligt 34 § SoL och 42 § social-om a
tjänstförordningen vid vård på institution eller i familjehem på grund av
missbruk bör bli föremål för särskild översyn.en

31.4.1 Inledning

Det saknas i dag kunskap i vilken utsträckning missbrukare får vårdom som
och behandling vid hem för vård eller boende eller i familjehem uppbär
sjukpenning, pension eller inkomsterandra under vårdtiden. Detsamma
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kostnader förmissbrukaredebiteraromfattning kommunernai vilkengäller
dennabetalarfaktisktenskildeutsträckning denvilkenuppehället isamt

kostnad.
handlar bl.a.bestämmelsergällandeframförts attkritikDen mot omsom

medanfår möjlighetvårdperiodundermissbrukare att pengarsparaen
sådantomfattningvilkenvårdkostnaderna. Istår församhället fullt spa-ut

sådanthelleri dag okänt. Interande förekommer ettvetär sparan-man om
rehabiliterings-enskildenackdel för deneller tilltill fördelde har varit ur

uppmärk-sådana fall,svårt bedömadärförsynpunkt. Det är att somom
inomavgifternafråganföranlettmassmedia, ochi attsammats omsom

förekommande.vanligti kommittén,aktualiseratsmissbrukarvården är

socialtjänstenvård inomvidavgifterPrinciper för31.4.2

i § SOLbestämmelser 34gällandeprincipen bakomgrundläggandeDen nu
betalanormaliseringsprincipen böri enlighet medenskildeinnebär denatt

principfamiljehem. Dennaeller iinstitutionvid vård påsitt uppehälleför
vidochsocialtjänstentvångsvård inomvidvårdsåväl vid frivilliggäller som

sjukhusvård.
behandlingför denkostnaderprincipgrundläggandeEn är att somannan

ienskildessåväl i denliggerenskilde.den Detinte skall ut somtas avges
sitt missbruk.frånhjälp kommaenskilde fårdenintressesamhällets attatt

anhörigaoch hansmissbrukarenenskildebåde denåsamkarMissbruket
sjukvård,kostnader förmissbruketinnebärsamhälletskador. För storastora

lagstiftarenGenomsocialbidragsocialförsäkringar,inkomstbortfall, attm.m.
be-på socialtjänstenmissbrukarebehandlingförkostnadsansvaretlagt av

kommamissbrukareoch hjälpamotiverasocialtjänstens attatttonas ansvar
missbruk.från sittbort

rättvisaskallavgiftssystemenprincipgrundläggandeEn är att varaannan
avgiftinnebärRättvisan iadministrera. attoch enkla systemenatt samma

förhållanden.ekonomiskaenskildesdenuppehället skallför oavsettuttas
olika delarinomavgiftssättningförtredje principEn är att systemen av

inteenhetliga försjukvård börsocialtjänst och attvården gevara--
institutions-föravgiftssystemenocksågällerstyreffekter. Dettaoönskade

institutioner, dvs.olikafamiljehemsvård och oavsettvård respektive typer av
med tvång.frivilligt ellervårdasdemdessa emottar somom

bedömningVår31.4.3

för dendethar kommunen attsocialtjänstlagen ansvaretEnligt yttersta
bestämmelsernaGenombehöver.den hjälp hanfår det stöd ochenskilde om

biståndförsörjningsstöd ochenskildedenbistånd annattillrätten garanteras
fråntartill biståndRättenpåtillgodosesbehov inte kan sätt.hans annatom

för de insatserkostnadsansvarenskildealltid dendock inte som ges.
skallmissbrukarenenskildedenflestadag deI överens attomvarasynes

förbehandling på hemsamband meduppehälle iför sittkostnadernabetala
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vård eller boende eller i familjehem. Att den enskilde i detta avseende
åläggs ekonomiskt enligt vår meningett väsentligär del i denansvar en
sociala rehabiliteringen missbrukare.av

Behandling och rehabilitering missbrukare socialtjänstensärav en av
viktigaste uppgifter, både för missbrukarna själva och för de barn, ungdomar
och lever tillsammans med missbrukare. kapitelI 8 har vi bl.a.vuxna som
framhållit betydelsen tidigt upptäcka begynnande missbrukatt och iettav

tidigt skede missbruket motivera och erbjudaett missbrukare vård ochav
behandling.

finnsDet enligt vår mening starkt samhällsintresse missbrukareett attav
blir fria från sitt missbruk. Förutom de skador missbruket förorsakarsom
missbrukaren själv och hans närstående innebär missbruket kostnaderstora

sjukvård,för sjukförsäkringar, socialbidrag m.m.
Kostnaderna för själva behandlingen bör dock enligt vår mening inte

drabba den enskilde för inte socialtjänstens ochäventyra andraatt samhälls-
ansträngningar motivera och hjälpa missbrukaren kommaatt frånorgans att

sitt missbruk. principDenna har haft starkt stöd de utredningarav som
tidigare behandlat avgiftsfrågan.

Institutionsvård avsedd pågå underär begränsad tidsperiod. Efteratt en
vårdperioden skall missbrukaren återvända till sin hemmiljö och till ett eget
boende. Det därför enligt vår meningär betydelse rehabiliterings-storav ur
synpunkt den enskilde förutsättningar under behandlingsperiodenatt attges
betala kostnader för sin bostad utanför behandlingsinstitutionen och för
andra löpande utgifter inklusive eventuell underhållsplikt. Det ocksåär av
värde den enskilde efter genomgången institutionsbehandlingatt har ekono-
miska förutsättningar fullfölja eftervården i former i sinatt öppna hemmiljö.

Som framhållits saknas i dag kunskap de ekonomiska villkorenovan om
för missbrukarede erhåller vård och behandling vid hem för vård ellersom
boende eller i familjehem. Hur andel missbrukarna skulle hastor av som
ekonomiska förutsättningar betala högre dagavgift för uppehålletatt ochen
dessutom avgift för hela eller delar själva vården okänt. Enligt vårären av
mening krävs ytterligare analyser för skall kunna bedöma huratt man
ändrade principer för den enskildes avgifter inom missbrukarvården skulle
komma påverka rehabiliteringen. Fördjupad kunskapatt krävs också för att
bedöma de ekonomiska konsekvenserna för kommunerna ändrade be-av
stämmelser för avgifter inom vården.

Den kritik framförts dagens avgiftsregler och de problemmotsom som
aktualiserats angående avgiftssystemen bör dock enligt vår mening påtas
allvar. Vi har emellertid inte funnit tillräckliga grunder för i dettaatt sam-
manhang föreslå ändring bestämmelserna i 34§ SoL och 42 a§ social-av
tjänstförordningen. Vi frågan avgifterna inom missbrukarvår-attanser om
den bör till föremål för särskildgöras översyn.en
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Återbetalning32 utgivetav

ekonomiskt stöd

32.1 Inledning
Frågan återbetalning utgivet ekonomiskt bistånd har inte särskiltom av
tagits i direktiven för Socialtjänstkommitténs arbete. Kommittén harupp
emellertid på olika uppmärksammats påsätt behovet översynav en av
gällande bestämmelser. Bl.a. vid de hearings kommittén arrangeradesom
våren 1992 framfördes från flera kommuner önskemål lagändringarom som

det möjligt igör utsträckning kunnastörre återkrävaatt ekonomiskt bistånd.
Frågan har också uppmärksammats i skrivelser till kommittén.

kapitelI 11 i delbetänkandet SOU 1993:30 Rätten till bistånd inom
socialtjänsten behandlades frågan återkrav. Kommittén valde emellertidom

inte föreslå bestämmelser återkrav.att I stället övervägdes tänkbaranya om
principer för ökade möjligheter återkräva ekonomiskt biståndatt annat än
försörjningsstöd. När det gäller frågan återbetalning försörjningsstödom av

kommittén i delbetänkandet ställningtog till detta stöd huvud-att som
princip inte bör kunna återkrävas.

delbetänkandetI redovisades gällande regler för återkrav desamt syn-
punkter framförts bl.a. skrivelser till kommittén svårig-som genom om
heterna med tillämpningen bestämmelserna. I delbetänkandet redovisa-av
des också viss rättspraxis JOzs prövning vissa ärendensamt återkrav.av om
Vi finner inte skäl här på redovisa gällandeatt regler, rättspraxisnytt m.m.

hänvisar i dessa delar till vårt delbetänkande.utan
Däremot återges i det följande kortfattat kommitténs överväganden i

delbetänkandet i frågan återkrav. Denna redovisning börom ut-ses som
gångspunkt dels för vår redovisning remissbehandlingen den härav av
aktuella frågan, dels för föreliggande förslag till bestämmelsernya om
återbetalningsskyldighet.
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övervägandenvåraSammanfattning32.2 av
tilldelbetänkandet Rätteniåterkravom

socialtjänsteninombistånd

grunderpå andra rättenänstödEkonomiskt32.2.1 utgessom
biståndtill

befogenhetersocialnämnden attharbestämmelsergällandeEnligt genu
social-6 §stödmedtillharenskildevad den rättstödhjälp och utöver av

socialtjäns-1970/80:1propositionen1980:620/SoL. Enligttjänstlagen om
förställetsyfte i väntaförebyggande atthjälp iväljanämndenkan attten ge

bistånd.tillenskildeberättigar denuppstår,hjälpbehovakutpå ettatt som
ekonomisk hjälpansökansärskiltframhöllsdelbetänkandet attI omen

enskildedenförbiståndansökan attskallalltid prövas geomsom en
avslags-Endastavslagsbeslut. näreventuellt ettöverklagamöjlighet ettatt
biståndtillgrundpå rättenhjälp änekonomiskmeddelats kanbeslut annan

ifråga.komma
bi-befogenheter utöverkan kommunens attmeningkommitténsEnligt

innebäragångermångaenskildedenstöd förekonomisktståndsrätten utge
därigenomochpåfrestningekonomisktillfälligklaramöjligheter att en

§stöd 5medhjälpEkonomiskhjälpsituation.akutförhindra avsenareen
bistånd intetillsyfterehabiliterande rättnärutgå iocksåkanSoL en

föreligger.
grundpå änhjälpekonomiskåterkrävaMöjligheterna annanatt som ges

bestämmel-Enligt dennaSoL.stycketandrai 33 §reglerastill biståndrätten
villkorunderdenhjälpåterkräva denna gettssocialnämndenfår omomse

återbetalning.
ekonomisksådanåterkravtillmöjligheternabetydelse förFullmaktens av

i delbe-behandladesbiståndtillgrundpå rättenhjälp änannansom ges
primärtvärdefullmaktensbl.a.kommitténframhöllHärvid atttänkandet.

denfordranutbetalningkännedomfåri kommunenligger somenavatt om
belopp,detutkvitteraocksåfår rättenskilde har. Kommunen att som

vidare rättkommunendock inteFullmakten utanfullmakten engeravser.
enskilde lämnardenHärtill krävsbeloppet.utbetaldadet attförfoga överatt

sitt samtycke.
detförfogafårnämnden över ut-medgerinteenskildedenOm att

till denbetalaskyldignämndenkvitterade beloppet, attär en-pengarna
hjälpekonomiskadenfå tillbakanämndenförmöjlighetenEnda attskilde.

väckafalli sådantåterbetalning attvillkor ärmed genomutgetts omsom
skriftlig be-domstol. Eniprövadåterbetalningfå fråganochtalan om

återbetalningvillkormed samtutgivitsbidragetkräftelse på enatt om
återbe-villkor förövrigaeventuelltochtidpunktöverenskommelse om

betydelse.dåtalningen är av
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Återkrav försörjningsstöd32.2.2 av

bistånd till försörjningen vanligtvis inteEnligt gällande reglering ärnu
delbetänkandet kommittén ställning till den-återbetalningspliktigt. I atttog

finns dockfortsättningsvis bör gälla. Till denna huvudregelprincip ävenna
föreliggerMöjlighet återkräva hjälpen denundantagsbestämmelser. att om

ersättning till den indragen iförskott på förmån eller ärgetts som ensom en
bl.a. förtidspension ocharbetskonflikt. förmåner här kanDe varasom avses

sjukbidrag.
sådana situationergäller omfattar inteundantagsbestämmelserDe som nu

rådaförhållanden, han inte kunnatdå den enskilde på grund översomav
inkomster och tillgångar och därigenomhindrats från förfoga sinaöveratt

varit berättigad till bistånd för sin försörjning.
kommittén exempel konsekvenserna bank-skrivelse tillI tas som upp av

tekniska problemkonflikten år 1990. Andra exempel skulle kunna närvara
löneutbetalningar.förhindrar överföring medel, t.ex.av

rimligtframhöll i delbetänkandet det knappast kanKommittén att anses
tillräckliga till sin försörjning, hindrasenskilda med medel attatt men som

inte återbetala utgivet bistånd.förfoga sina tillgångar, skallöver

Återkrav ekonomiskt bistånd32.2.3 annatav

vidåterkrav bl.a.möjligheter till 33§ SoL medger harUtöver de som
återkravsmöjlig-framförts önskemål ytterligarekommitténs hearings om

heter.
SOU 1993:30delbetänkandet redovisas vilka insatserkapitel iI 8 som

bistånd. ingår till ekonomiskttill Häriomfattas rätten rättenannat annatav
Någon förteckning alla debistånd försörjningsstöd. heltäckande överän

ekonomiskt bistånd skall till-mångskiftande behov denna formsom av
inte möjlig behovansåg kommittén Gemensamt för dessagodose ärgöra.att

karaktär. Sådana behov kande tillfällig och ofta akutdock äratt av mer
bistånd till sin försörjning ochuppstå både för enskilda beroendeär avsom

socialtjänstens stöd till sin för-människor, inte behöverför vanligtvissom
sörjning.

principer regleradelbetänkandet olika förKommittén övervägde i att en
Någragäller ekonomiskt bistånd.utökad återkravsmöjlighet detnär annat

fråga. Nedan redovisas kortfattat kom-förslag lämnades dock inte i denna
principer för utökad återbetalnings-mitténs överväganden tänkbara enom

skyldighet.

återbetalningsskyldighetGenerell

ekonomisktåterkrav skulle kunnatänkbar princip förEn att annatvara
generellt får med villkor återbetal-bistånd försörjningsstödän utges om

med sådan bestämmel-ningsskyldighet. ekonomiskt bistånd skulleAnnat en
lånaför den enskilde fåfungera rättnärmast att pengar avsomse en

socialtjänsten.
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uppgjorda planen förenskilde inte följer denOm det visar sig denatt
betalningsförmåga. Om kommunenåterbetalning får kommunen hanspröva

erhållenåterbetalavid prövning finner den enskildedenna attatt genom-
delvislevnadsnivå, får helt ellerhjälp inte uppnår skälig kommunen-

ersättningsskyldigheten.efterge
möjlighet återbe-enskilde harOm kommunen däremot den attattanser

väckakan kommunentala erhållna biståndet den enskildedet vägrarmen
ersättningstalanVid prövning socialnämndenstalan. domstolens avgörsav

dennaåterbetala kostnaden eller delden enskilde att en avom genom -—
sådansin dagliga livsföring. Omblir stånd klara sin försörjning ellerattur

får inte bifallas.situation föreligger talan

Äterkrav biståndsbehovför vissa

ekonomisktåterkravtänkbar princip för regleraEn annatatt avannan
insatser för vilkasärskilt de hjälpbehov ellerbistånd kan attvara ange

bestämmelseråterbetalningsskyldighet får gälla. Med sådanabistånd med
framtidabedömning den enskildesskulle det inte heller någongöras av

möjligheter återbetala biståndet biståndetnäratt ges.
vilka denprecisering de hjälpbehov, förmodell förutsätterDenna aven

finnsbistånd. behov inteenskilde skyldig återbetala utgivet Deär att som
villkor återbetalning.angivna, får då inte heller täckas med bistånd med om

enskilda skäligekonomiskt bistånd tillförsäkraSyftet med ärannat att
ofta akutlivssituationer tillfälligt ochlevnadsnivå i mångfalden när ettav
tillfälligaheltäckande uppräkning sådanahjälpbehov uppstår. Att göra aven

ekonomiskt bistånd med återbetal-behov, skulle omfattas annatsom av
nytillkomna behov riskeraningsskyldighet därför svårt. Bl.a. skullekan vara

inte återkravsmöjligheterna.omfattasatt av

återkravsrättGenerell bedömning den enskildesmed av
betalningsförmåga

generell regeltredje alternativ till bestämmelser för återkravEtt är omen
återbetalning underekonomiskt bistånd får med villkoratt annat utges om

framtidförutsättning sannolikt den enskilde inomdet bedöms näraatt att en
biståndet.tillräckliga medel för återbetalningkommer förfoga överatt av

den enskildeExempel på sådan situation kan attt.ex. att genomvaraen
tillgångar kommer förfogafast egendom eller andra realiserbara attavyttra

biståndet.tillräckliga för klara återbetalningmedelöver att en av
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Remissbehandlingen32.3

Inledning32.3.1

till bistånd inom socialtjänsten remitte-Kommitténs delbetänkande Rätten
inkommit från i samtliga.maj till instanser. Svar harrades i 1993 83 stort sett

organisationer, statligakommuner,har ytterligare antalDessutom ett myn-
sammanlagda antalet uppgår tilldigheter m.fl. sig, varför detyttrat svar cza

110.
fåtal remissinstanser.Frågan återkrav endast behandlats Sexhar ettom av

på fråganhar lämnat synpunktertotalt 37 svarande kommuner omav
kommunförbundet, Socialstyrelsen, Stats-återkrav. har SvenskaDärutöver

Riksförbundet förTCO, Föreningen Sveriges Socialchefer, be-kontoret,
förvaltningsdomstolar tagit frågan.handlingshem samt tre upp

remissinstansernas synpunkterSammanfattning32.3.2 av

framhållerremissinstanser tagit frågan återkravDe flesta som upp om
återkrav i § SoL kompletteras.behovet gällande regler 33 Denatt omav

möjlighet för socialtjänsten återkrävakompletterande regeln bör attavse
enskilde inte kunnatekonomiskt bistånd utgivits på grund denattsom av

sådana situationersina tillgångar. Som exempel påförfoga nämnsöver
eller störningar i de tekniska används vidarbetskonflikter Över-system som

föring eller utbetalning medel.av
remissinstanserna splittrad inställning till fråganövrigt uppvisarI omen

rättighet införas,återkrav. Några remissinstanser bör näm-att enanser ny
hjälpbehov.till bistånd i form lån för tillfälliga Dennaligen rätt av upp-

fråganframförs bl.a. Statskontoret, framhåller behöverfattning attav som
för kunna lagregleras. Samtidigt påtalar vissa remissin-utredas närmare att

rättighet i form lån inte får innebära socialtjänsten fårattattstanser aven
räntefritt låneinstitut.rollen av

behålla biståndsbe-Från betydelsenandra remissinstanser betonas attav
utformning. Några remissinstanser framhålleri dess nuvarande sär-greppet

restriktivt.skilt återkrav bör tillämpasatt
redovisat synpunkter på frågande remisskommuner,Fem som omav sex

möjligheter föråterkrav, sig princip positiva till vidgade kommuner-ställer i
återbetalning.bistånd med villkor Dennaekonomisktatt utge upp-omna

återbe-kommunförbundet. vidgadfattning delas också Svenska Hur enav
intetalningsskyldighet lagtekniskt skulle kunna utformas Ettnärmare.anges

återbetalningsskyldigheten inte bördockkommunerna attpar av anser
förbehållas sådana situationer det bedömsgenerell. Den bör närgöras

betalningsförmåga medger återbetal-sannolikt den enskildes framtidaatt
ning.

vidgad återbe-Sveriges Socialchefer ställer sig tveksam tillFöreningen en
återkrav skall möjligt dentalningsskyldighet bortsett från näratt vara en-

återbetalningsskyldighetenkan komma åt sina tillgångar. Omskilde inte
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framtidaenskildes be-vidgas bör den dock inte generell, dvs. dengöras
återbetalning fattas.talningsförmåga skall alltid innan beslutprövas om

Två de förvaltningsdomstolar lämnat synpunkter atttre anser enav som
situationer denvidgad återbetalningsskyldighet bör förbehållas sådana när

sina tillgångar.enskilde inte kommer åt
vidåterbetalningsskyldighet bör komma ifråga endastTCO attanser

på förmån tillfälligt biståndtillfälliga hjälpbehov förskott och när gessom en
biståndsrättenRiksförbundet för behandlingshem över-över attnorm. anser

återbetalning. Enligtvillkoras med kravhuvudtaget inte bör kunna om
biståndåterkräva utgivetförbundet innebär ökade möjligheter sämreatt

för krav- och bevak-rehabiliteringsmöjligheter samtidigt kostnadernasom
ningsverksamhet ökar.

och förslagVåra överväganden32.4

32.4.1 Inledning

i delbetänkandet fann viVid vår behandling frågan återkrav rättenattav om
till bistånd kombineras med för kommuneninte enkelt kan rätt atten

ekonomisktKombinationen den enskildes tillåterkräva bistånd. rättav
sådan lagregleringförutsätterbistånd och till återkravkommunens rätt en

återkrav så långt möjligtskönsmässighet i handläggningen ärendenatt omav
återbetalningsskyldighet till vårtVi därför frågankan undvikas. hänsköt om

remissinstansernasfå möjlighet inhämtahuvudbetänkande för attatt syn-
sammanfattatspunkter. synpunkter harDessa ovan.

biståndförsörjningsstöd ochVåra förslag till bestämmelser annatomom
inärvarande föremål för beredninghar remissbehandlats och förär rege-

därför till frågan återbe-ringskansliet. Föreliggande avsnitt begränsas om
enligt vårt förslag till socialtjänstlag.talning ekonomiskt stöd nyav som ges

Återbetalning stöd32.4.2 ekonomiskt utövergesav som
biståndtillrätten

Vårt förslag:
åter-möjlighetEnligt gällande bestämmelse har socialnämnden attnu

tillekonomiskt stöd lämnats på andra grunderkräva än rättensom
be-utgivits med villkor återbetalning. Dennabistånd stödet omom

socialtjänstlagen.stämmelse överförs oförändrad till den nya

till biståndSocialtjänstens möjligheter på andra grunder än rätten utgeatt
bl.a. deti nuvarande 5§ SoL. stadgasekonomisk hjälp regleras Där att

ekonomisk hjälp ochtillhör socialtjänstens uppgifter för stöd, annatatt svara
bestämmelsebistånd till familjer enskilda behöver det. Dennaoch gersom

ekonomisktill bistånd enskildakommunerna frihet utöver rättenattstor ge
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hjälp. Sådant fårekonomiskt stöd kommunen återkräva under förutsättning
den enskilde erhållit stödet med villkor återbetalning.att om

Samlad kunskap saknas i dag i vilken omfattning kommunernaom an-
vänder sig denna möjlighet. Enligt Socialstyrelsen ocksåsaknas samladav en
kunskap s.k. 5 § hjälp med villkor återbetalning i vilkensamtom ges om-
utsträckning denna hjälp faktiskt återbetalas. Det saknas i dag också upp-
gifter utfallet förvaltningsdomstolarnas beslut i ärenden återkravom av om

sådan hjälp.av
i dag gällande bestämmelsenDen kommunerna befogenhet attsom ger

ekonomiskt biståndsrättenstöd vi bör kvarstå i lagen.utöverutge anser
Denna kompetensgivande bestämmelse enskilda möjlighet få ekono-attger
miskt stöd i rehabiliterande syfte för tillfälligaeller eller akuta hjälpbe-t.ex.
hov till bistånd inte föreligger. Att besluta innehåll ochäven rättom om
omfattning ekonomiskt stöd biståndsrätten enligt vårutöver ärav som ges
mening fråga för kommunerna. Sådant fårstöd fortsättningsvisävenen

med villkor återbetalning. den enskilde,Att den sociala ochnärutges om
ekonomiska situationen så återbetalarmedger, stödet finner vi vara en
naturlig konsekvens bestämmelsens karaktär.av

Frågan fullmakts begränsade betydelse för möjligheterna åter-attom en
kräva ekonomiskt stöd den enskilde fått med stöd socialtjänstlagenssom av
bestämmelser påtalats både ihar skrivelse till kommittén och i remissva-en

1979/80:1Socialtjänstpropositionen s.545 behandlade fråganren. om en
ställning vid återkravfullmakts utgiven ekonomisk hjälp på följande sätt.av

bidrag beviljasOm under den förutsättningen det på någonförskottärett att ett
fordran hjälptagaren berättigad till från inte kan överlåtasärsom annan men som

förfallitinnan den har till betalning lön bör det helt klart förgörast.ex.- -
hjäptagaren han i princip skyldig betala tillbaka hjälpbeloppet denäratt näratt
andra fordran förfaller till betalning. I samband härmed bör det kunna förekomma

hjälptagaren socialnämnden fullmakt lyfta det väntade beloppet.att attger
Hjälptagaren bör då upplysas fullmakten kan återkallas honom.attom av

Socialnämnden bara ombud för hjälptagaren. innebär alltsåDettaär att anse som
inte hjälptagaren samtidigt socialnämndenmedger också får tillgodogöra sigatt att
det uppburna beloppet den dag det betalas kunna detta måsteFör göraut. att
nämnden kontakta hjälptagaren på och kontrollera han införstådd medärnytt att

avräkning sker förskottet. Nämnden bör därvid hjälptagaren harprövaatt mot om
möjlighet klara återbetalningen. Om nämnden hjälptagaren i ståndäratt attanser
till detta hjälptagaren sig nämnden tillgodogör sig beloppet, fårmotsätter attmen
nämnden väcka enligt vanligatalan regler. Eftersom nämndens fullmakt därmed
mäste återkallad, åligger det nämnden redovisa tillbeloppet hjälptaga-attanses

Någon möjlighet innehållaför nämnden beloppet i avvaktan på nämn-att attren.
dens talan finns inte. nämnden i sambandHar med utbetalningen försett sigprövas

någonmed säkerhet för återbetalningen, i form får den däremott.ex. pant,av
naturligtvis behålla till tvisten avgjord.säkerheten dess är

ligger inte inom för vårtDet uppdrag ändringar i deövervägaattramen
civilrättsliga regler möjligheternagäller överlåta fordran påattsom annan.
Vi avstår därför från behandla de krav framförts till kommitténatt som om
ändring reglerna vid användande fullmakt vid utbetalning ekono-av av av
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vidfullmaktens betydelsemiskt stöd. överväganden och förslagDe om
1979/80:1 socialtjänstenåterkrav framfördes i propositionen äromsom

begränsningar föreligger videnligt vår mening alltjämt aktuella. De som
ekonomiskt stöd med åter-användning fullmakt socialtjänstennär utgerav

betalningsskyldighet gäller såväl vid återkrav ekonomiskt stöd ut-somav
bistånd för ekonomiskt stödgivits med stöd till utöverrätten gessom somav

erhålla återbetalningtill bistånd. det gäller socialtjänstensNärrätten rätt att
förskott på social-från försäkringskassan biståndet utgivits i form ettom av

1962:381 för-försäkringsförmån finns i lagen allmänbestämmelser om
AFL.säkring

ekonomiskt stödEnligt vår mening bör socialtjänstens beslut att utgeom
grundastill bistånd villkor återbetalning i första handmedutöver rätten om

på enskilde. denna överenskom-skriftlig överenskommelse med den Aven
återbetalas. sådanmelse skall framgå hur och stödet skall Ennär, av vem

kan liggaskriftlig överenskommelse bör utformas på sådant densätt attett
godvilligttill i den enskilde integrund för kommunens talan länsrätt om

gjorts.betalar tillbaka stödet enligt den överenskommelse som
föreslår vi därför bestämmel-bakgrund vad anförtsMot attav som ovan

återkräva ekono-i § stycket SoL kommunens möjlighet33 andra attsen om
miskt utgivits på till bistånd i sinstöd andra grunder än rätten nuvaran-som

gäller också bestämmelser-de utformning överförs till den lagen. Dettanya
återkrav eftergekommunens möjlighet föra talan samt attattna om om

ersättningsskyldighet.

Återbetalning ekonomiskt bistånd32.4.3 av

Vårt förslag:
Återkrav enskilde erhållit får ställasekonomiskt bistånd denav som
endast biståndet utgivitsnär

förskott på förmån eller ersättning,som en en
till indragen i arbetskonflikt ellerden ärsom en

rådatill på förhållanden han inte kunnatden grund översom av som
från sina inkomster och tillgångar.hindrats förfoga överatt

komplettering till gällande bestämmelser.Den tredje punkten är en

motiverat vårt ställningstagandeI vårt delbetänkande har vi inte närmare att
inte får medekonomiskt bistånd i form försörjningsstöd i princip gesav

villkor återbetalning. Vi denna fråga självklar.fann här närmastom
försörjningsstöd innebär dessaPrinciperna för samhällets olika att van-

erhållit.ligtvis utgår skyldighet för den enskilde återbetala vad hanutan att
soci-arbetsmarknadsstöd, arbetslöshetsersättning,Detta gäller bl.a. kontant

alförsäkringsförmån och bostadsbidrag.
ock-Samma principer för samhällets övriga försörjningssystem gällersom
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så för ekonomiskt enligt bestämmelserna tillstöd rättenutgessom om
bistånd i socialtjänstlagen. Från huvudregel finns i angivet vissadenna lagen
preciserade undantagbestämmelser.

Gällande bestämmelser utgivet ekonomiskt bistånd får återkrävasnärom
har varit tydliga och relativt enkla administrera. har också varit välDeatt
förankrade bland både politiker och tjänstemän.

Invändningar frånhar emellertid framförts olika håll behålla deattmot
restriktiva bestämmelserna återbetalningsskyldighct. Bl.a. har påpekatsom

det orimligt människor, inte kunnat sina till-förfogaär överatt att som
gångar, varit berättigade till ekonomiskt bistånd villkor återbe-utan om
talning. har också framhållits orimligt människor med före-Det attsom en
stående försäljning fastighet, båt eller egendom ellert.ex.av en en annan

inte återbetalainväntar behöver det ekonomiska bistånd deettsom arv som
påerhåller i avvaktan tillgång till medel.egna

Från vissa remissinstanser har också föreslagits de nuvarande be-att
till biståndstämmelserna bör kompletteras med till biståndrätten rättom en

i form lån.av
handläggning biståndsärenden innebärKommunernas i dag allaattav

den enskildesmöjligheter tillgodose behov på sätt än rättenatt annat genom
familjtill bistånd ansöker bistånd och bor iEnprövas. som om som en egen

villa boendekostnader vad kanmed acceptabelt förutsättesutöver som anses
vanligtvis sälja sin villa för tillgodose sina behov såvida biståndsbehovetatt
inte tillfällig karaktär. Finns egendom, kan förär avyttras attannanav som

bistånd, förutsättertillgodose behovet biståndsrätten denna möjlighetattav
i första hand Fr.o.m. den dag den enskilde familjen förfogarellerprövas.

tillräckliga medel för sin försörjning biståndsrätten.upphöröver
i ovanligt ekonomisktDet dag stöd enligt till biståndär att rättensom ges

återbetalningsskyldighet.förenas med Vid kommitténs kontakter med några
i landetde kommunerna har framkommit det ekonomiska stödstörsta attav

uppgår till mellanåterbetalas 2 och 3 den totala förprocentsom av summan
ekonomisktutgivet Bestämmelsen ekonomiskt biståndstöd. att utgeom

påförskott förmån betydelsen för socialtjänstens möjlig-har den störstasom
heter få stödet återbetalt. 1 § andra stycket föreskrivsI 17 kap. AFLatt att

försäkrad i mån fått sin försörjning socialbidragväsentlig harom en genom
enligt 6 § SoL får försäkringskassansocialnämnden från uppbära retroaktivt
beviljad periodisk ersättning enligt denna lag. Ersättning får dock uppbäras
endast till den del vad socialnämnden har betalat till denutmotsvararsom
försäkrades han minderåriga barns försörjning tidmakes eller för densamt

den retroaktiva ersättningensom avser.
När det gäller ekonomiskt stöd på andra grunder tillän rättensom ges

bistånd återbetalas ringa del utgivitsendast vad med villkorav som omen
återbetalning. De kommuner kommittén vidtalat har samtliga uppgivitsom

krav och bevakning återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd kräveratt av
Vidare rutinerhar påtalats och ADB-system för dennastora attresurser.

verksamhet behöver över.ses
Enligt vår mening bör fortsättningsvis ekonomiskt stöd enligt be-även
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huvudprincip villkortill biståndstämmelserna rätten utanges omom som
skulleåterbetalning enskildes ekonomiska förhållandendenäven senareom

vi anföra följande.för vårt förslag villkunna medge återbetalning. Som skäl
olikaskyddsnätet i samhälletstill bistånd detRätten utgör trygg-yttersta

saknar arbetsinkomst ochför medborgarna. enskildehetssystem Den som
arbetsmarknadsstöd,andra försörjningssystem,inte heller omfattas t.ex.av

sjukpenning eller allmän pensionarbetslöshetsförsäkring, garanteras genom
ekonomisktlevnadsnivå. erhållertill bistånd skälig Bland derätten som

från arbetslöshets-bistånd till sin försörjning ingår bl.a. de utförsäkratssom
KAS.från arbetsmarknadsstödförsäkring och kontant

ellerutförsäkrad medlem i arbetslöshetskassaEnligt AMS med enavses
ersättnings-ersättning under helersättningstagare med KAS fått ensom

ersättningsperiod i anslut-period, inte upparbetat till ochrätt somsom ny
arbetsmarknadspolitiskutförsäkringen inte placerats i arbete ellerning till

åtgärd.
utförsäkrade från arbets-åren 1992 och 1993 låg antaletUnder 1990,

år saknaslöshetsförsäkring och drygt 8 000. För 1991mellan knappt 7 000
uppgifter i statistiken.

ökningskett drastiskgäller utförsäkrade från KAS har detNär det en
från KAS uppgick år 1990åren utförsäkrademellan 1990 och 1993. Antalet

till 000.till siffran för år 1993 uppgick drygt 141 500 medanpersonerca
statistik framgår således sammanlagt 20 000tillgängligAv att ca personer

mångabåda försörjningssystem. Hurunder år 1993 utförsäkrades från dessa
till sinbistånd erhållit medeldessa till ekonomiskträttenav som genom

försörjning okänt.är
försörjnings-människor olika skäl inte omfattas andraFör de som av av

sjukpenning skulle skyl-arbetslöshetsförsäkring, KAS ellersystem, t.ex. en
bistånd fram-utgivet ekonomiskt stöd enligt tilldighet återbetala rättenatt

vår mening inte rimligt de människorstå orättvist. Det enligtär att somsom
KAS och saknar andrautförsäkrats från arbetslöshetsförsäkring eller som

återbetalningsskyldiga.ekonomiskt bistånd blirförsörjningsmöjligheter än
enligt våråterbetalningsskyldighetenskäl vidgaEtt ärmot attannat

sådantskyldighet påmening svårigheterna lagtekniskt reglera dennaatt ett
till grund för beslutskönsmässiga bedömningar inte läggs närsätt att om

återbetalning skall ske.
biståndet utformas såtill bistånd skallEnligt bestämmelsen rätten attom

ingårenskildes självständigt liv. I dettadet stärker den levaatt ettresurser
vidgadsjälv kunna klara sin försörjning. Ytterligare ett argument motatt en

ambition själv klara sinåterbetalningsskyldighet den enskildesär attatt
förutsättningarnahärigenom skulle riskera motverkas liksomförsörjning att

rehabiliterande insatser.för uppnå syftet medatt
synpunkterMajoriteten de 15 remissinstanser lämnat attanserav ca som

till bistånd ienligt bestämmelsernaekonomiskt stöd rättensom ges om
återkravbehandlat fråganprincip inte skall återkrävas. flestaDe omsom

undantagsbestämmel-däremot tagit behovet kompletterandehar upp av en
till gällande regler.se
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försörjningsstödåterkrävamöjligheter i dag finnsDe utgesatt somsom
itill den indragenersättning ellerpå förmån ellerförskott ärsomsom

enskilde på grundsituationer då dentäcker inte sådanaarbetskonflikt av
förfoga sinaråda hindratsinte kunnatförhållanden han överöver attsom

tillgångar.ellerinkomster
till sinmed tillräckliga medelrimligt enskildadet inteVi finner att

arbetskonfliktergrund andra yrkesgrupperspåförsörjning t.ex. avmen som
utgivet bistånd. Dettaskall återbetaladessa medel inteförfogarinte över

sådan situationbankkonflikten 1990. Enmänniskor vidinträffade för många
i de tekniskagrund felaktigheteruppstå bl.a. påocksåkan system somav

banktransaktioner.löneutbetalningar elleranvänds vid
medger social-bestämmelsekompletterandeVi föreslår därför attsomen
erhållit stödetenskildeförsörjningsstöd denfår återkrävatjänsten omsom

rådainte kunnatförhållanden hanpå grund övertill denlämnats somavsom
tillgångar.sina inkomster ellerförfogahindrats från överatt

bistånd kompletterastill börframgått föreslagitsharSom rättenattovan
förslagVi dettabistånd lån. harerhållamed övervägträtt att mensomen

instrument.föreslå sådantfunnit skälhärvid flera nyttmot att ett
konsekvensernavår mening svårt bedömadet enligtdet förstaFör är att

kompletteringlåneinstitut. Enfår funktionensocialtjänstenatt avavav
i låntill bistånd formtill bistånd medbestämmelserna rätträtten avenom

sådanteffekternafördjupad analysenligt vår meningkräver ett nyttaven av
bank-människor ansökerbedömning skulleEnligt vårlåneinstitut. som om

riskera hänvisastillfällig ekonomisk belastning kunnalån för klara attatt en
undgå vissalåneinstitut skulle härigenom kunnaAndrasocialtjänsten.till

bestämmelserhänvisning till socialtjänstlagensunderlåntagargrupper om
lån.till bistånd i formrätten av

vidga social-meningvår knappast eftersträvansvärtenligtDet attsynes
lagtek-långivare. Atttill också omfatta rollenfunktionertjänstens att som

lån inte heller enkelt. Ytter-till bistånd i formniskt äravgränsa rätten av
kommunerbestämmelse desådanligare är attargumentett mot somen

uppgivit det i dagbl.a. haråterkravkommittén vidtalat i frågan attom
ekonomisk hjälpåterbetalningutkrävaföreligger svårigheter att somav

allt ekonomisktgäller framföråterbetalning.utgivits med villkor Dettaom
bl.a. isällan krävs insatser5 § SoL. Intebeviljats enskilda enligtstöd som

avbetalningsplaner ochrevideringkontinuerlig bevakning,form pro-avav
ekonomiskt stöd.utgivetåterkrävaför väcka talan för attattcesser

1993:30SOUvårt delbetänkandegjorde ide övervägandenTrots som
bistånd för-ekonomisktåterbetalningsskyldighet änvidgad annatavom

föreslå bestämmelserfunnit tillräckliga skälvi intesörjningsstöd har här att
återbetalningsskyldighet.vidgadenom

remissinstan-med beaktandeöverväganden ochbakgrund våraMot avav
tillbedömningengjort den samladehar vi rättensynpunkter attsernas

återbetalnings-vidgadbistånd inte bör begränsasekonomiskt genom en
rådande huvud-mening bör denenskilde. Enligt vårskyldighet för den nu

enligtekonomiskt stöd be-innebärbestå.principen Denna att gessom
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stämmelserna till bistånd inte får med villkor återbe-rättenom ges om
talning. Från denna huvudregel får dock undantag biståndgöras när ges som
förskott på förmån eller ersättning eller till den varit indragen i arbets-som
konflikt eller till den inte kunnat förfoga sina tillgångar på grundöversom

förhållanden han inte kunnat råda Dessa undantagsbestämmel-över.av som
skall gälla såväl för utgivet ekonomiskt bistånd i form försörjningsstödser av

för ekonomiskt stöd tillfälliga hjälpbehov försörj-utöversom som avser
ningsstödet, s.k. ekonomiskt bistånd.annat

32.4.4 Skyldighet återbetala hjälp utbetalats påatt som
felaktiga grunder

Vårt förslag:
Om någon oriktiga uppgifter eller underlåtenhet lämnaattgenom genom
uppgifter eller på förorsakat ekonomiskt bistånd utgåttsättannat att
obehörigen eller med för högt belopp får socialtjänsten besluta attom
biståndet skall återbetalas.

Om socialtjänsten förorsakat någon obehörigen eller med för högtatt
belopp uppburit ekonomiskt stöd och han skäligen borde ha insett detta,
får socialtjänsten också besluta återbetalning skall ske det beloppatt av

utbetalats för mycket.som
Beslut återbetalning skall fattas den nämnd ansvarig förärom av som

frågor ekonomiskt bistånd.om
Socialtjänstens beslut återbetalning får överklagas hos länsrätt.om

gällandeI socialtjänstlag saknas bestämmelser kommunens möjligheterom
besluta återbetalning ekonomiskt bistånd utbetalats på grundatt om av som

den enskilde har lämnat oriktiga 1979/80:1,uppgifter. propositionenIattav
373 socialtjänsten framhöll dåvarande departementschefen följande.s. om

Som jag det lär underlåtenheten reglera förutsättningarna för återkrav påattser
grund vilseledande uppgifter i praktiken komma innebära talan sådanatt attav om
ersättning kan föras enbart i uppsåtliga fall och då främst målsägandetalan isom
brottmål 2 kap. 4 § skadeståndslagen/1972:207. blirHärvid regel i 6 kap. 2 §en
skadeståndslagen tillämplig, medger jämkning skadestånd i fall detta skullesom av
bli oskäligt betungande för den skadeståndsskyldige med hänsyn till hans ekono-
miska förhållanden. fårDetta enligt min mening tillräckligt skyddettanses vara
för den enskilde i dessa situationer. Inte heller lär några rättegångskostnader bli
aktuella för sig den enskilde eller kommunen i mål där allmän åklagare förvare
talan. Jag ansluter mig därför till socialutredningens förslag inte i social-att
tjänstlagen särskilda regler återkrav i vilseledandefallen. Talan ersätt-ge om om-
ning för ekonomisk hjälp, har påutbetalats grund vilseledande uppgifter,som av
och för serviceåtgärder, får föras vid allmän domstol.

Rune Lavin, tidigare professor i socialrätt vid Lunds universitet, har vid sin
genomgång rättspraxis i mål återbetalning social ersättningrörav som av
Återbetalning social ersättning, 1986Norstedts funnit det brottattav som
det fråga det gäller ekonomiskt stöd den enskilde erhållerär närom som
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bedrägeri enligt 9vilseledande uppgifter brukarha lämnatatt varagenom
skyldig till bedrägerifinner den tilltaladebrottsbalken. Om domstolenkap.

skyldig betala skade-den tilltalade blirinte automatisktmedför detta attatt
krävshan obehörigen uppburit. Däremotstånd motsvarande det belopp som

åläggasden enskilde skall kunnadom förutsättning förfällande attsomen
ersättningsskyldighet.

skyldighet för den enskildebestämmelser§ AFL finnsI 20 kap. 4 attom
Social-utbetalats på oriktiga grunder.återbetala ersättning enligt AFL som

ekonomiskt bistånderhålla återbetalningmöjlighetertjänstens att somav
till de ärenden där allmänoriktiga grunder begränsas däremotutbetalats på
skadeståndslagen. Enligtåterbetalning med stöddomstol beslutat avom

fällandekommittén från olika kommuneruppgifter lämnats till är ensom
återbe-alltid förenad med beslutsocialbidragsbedrägeri intedom ett omom

talningsskyldighet.
den social-finns därför anledningEnligt vår mening övervägaatt om nya
återbetalnings-bör innehålla bestämmelseri likhet med AFLtjänstlagen om

ochekonomiskt utbetalats på oriktiga grunderskyldighet i fall där stödde
enskilde.förorsakats denavsom

omfattning enskildaår diskuterats i vilkenfråga underEn ärsenaresom
vil-ekonomiskt bistånd lämna oriktiga ellermänniskor erhåller attgenom

fall uppmärksammas i massmedia kanuppgifter. Enstakaseledande gesom
vanligt allmän uppfattning blandförekommande. Enintryck det ärattav

omfattningen felaktigtsocialarbetare emellertidpolitiker och är ut-att av
övergripande kunskap iliten. närvarande saknas dockgivet bistånd Förär

centralbyrån det inteuppgift från Statistiskafråga. Enligtdenna är av
be-möjligt antalet fällande domartillgänglig statistik utläsaatt som avser

biståndbrottsbalken i avseende på utgivet ekonomisktdrägeribrott enligt
enligt 6 § SoL.

oriktigabistånd påomfattningen ekonomisktOavsett utgettsav som
otillfredsställande socialtjänstlagen saknar be-vi detgrunder finner att

återbetalnings-socialtjänsten beslutamöjliggörstämmelser för att omsom
erhållitmänniskorsådana Vi finner det självklartskyldighet i fall. att som

underlåtituppgifter ellerstöd oriktigaekonomiskt lämna attatt somgenom
förhållanden skall återbetala dettaekonomiskauppgifter sinalämna om

stöd.
föreligga denåterbetalningsskyldighetEnligt vår mening bör även om

utbetalningen.framkalla den felaktigaenskilde inte haft avsikthar för att
bistånd utbetalats på oriktigaåterkrävaSocialtjänstens beslut att grun-som

straffrättslig påföljd inte kanskebör enligt vår mening kunnader även om
vilseledandevårdslöst lämnadetill följd uppsåtligt ellerutdömas upp-av

gifter.
kompletteras med be-socialtjänstlagenEnligt vår mening bör därför en

i de fall denbesluta återbetalningmedgerstämmelse rätt att omsom en
vil-grundats på oriktiga ellerekonomiskt biståndenskilde erhållit som

socialtjänsten.uppgifter undanhållits Bestäm-uppgifter ellerseledande när
inte påverkai sådana fall bör självfalletåterbetalningsskyldighetmelsen om
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eller socialtjänstens beslut polisanmälan den enskildeersätta göraatt om
avsiktligt lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter.

Enligt vår mening finns också anledning behovet lagstödövervägaatt av
för återbetalningsskyldighet den felaktiga utbetalningen sinhaft grund iom
fel från socialtjänstens sida. En felaktig utbetalning sinkan ha grund i
felräkning, störningar i vidADB-system används utbetalning ellersom
andra skäl.

Vi bestämmelse bör införas i den lagen medgerattanser en nya som
beslut återbetalning i sådana fall socialtjänstendär förorsakat denävenom
felaktiga utbetalningen. Förutsättningen återkravför i dessa fall skall emel-
lertid den enskilde skäligen borde ha insett betalningen varitatt attvara
felaktig.

Enligt rättspraxis det gäller återbetalningsskyldighet med stöd AFLnär av
framgår försäkrad skäligen har bort inse det utbetalade beloppetatt atten
varit felaktigt bl.a. när

dubbla ersättningar har betalats för periodut samma-
ersättning för lönebortfall har utgått samtidigt lön har utbetalas ellersom-

det skett felräkning så det belopp har utbetalats har blivitnär atten som-
mycket högt.

Enligt vår mening kan rättspraxis beträffande tolkningen dennärav en-
skilde skäligen borde insettha felaktig utbetalning socialför-att en av
säkringsförmån skett tjäna vägledning för socialtjänstens beslutsom om
återbetalning felaktig utbetalning. Därutöver detnärattav en anser
utbetalade beloppet överstiger tidigare meddelat skriftligt beslutett om
ekonomiskt stöd bör den enskilde också skäligen ha insett felaktigatt en
utbetalning gjorts.

Socialtjänstens beslut återbetalningsskyldighet ekonomiskt bistånd,om av
utbetalats på oriktiga grunder förorsakade den enskilde fattasskallsom av

den politiska nämnd, ansvarig för frågor ekonomiskt stöd.ärav som om
Detta gäller också felaktigt utgivet ekonomiskt stöd förorsakatssom av
socialtjänsten.

Socialtjänstens beslut återbetalningsskyldighet får överklagas hosom
länsrätt.

De gällande bestämmelserna socialtjänstens möjligheter heltattnu om
eller delvis efterge skyldighet återbetala ekonomiskt bistånd föreslåsatt
också gälla i avseende på de här föreslagna bestämmelserna återbe-om
talningsskyldighet.



33 Kommunal nämndorganisation
och delegering

33.1 Kommunal nämndorganisation och
sociala distriktsnämnder enligt
socialtjänstlagen

Vårt förslag:
Bestämmelserna sociala distriktsnämnder i 41-46 §§ socialtjänstlagenom
l980:620/SoL utmönstras.

33.1.1 Allmänt kommunens nämndorganisation ochom
samband med olika delar i verksamheten

All kommunal verksamhet inordnad i den kommunalaär nämndorganisatio-
Beslut i ärenden gäller nämndernas organisation och verksamhets-nen. som

former kan enligt 3 kap. 9 § 3 kommunallagen 1991:900/KL bara fattas av
kommunfullmäktige. Fullmäktige skall enligt 3 kap. 3 § tillsättaKL de
nämnder kommunstyrelsen behövsutöver för fullgöra kommunensattsom
uppgifter enligt särskilda författningar och för verksamheter i övrigt. Kom-
munstyrelsen obligatorisk nämnd ochär nämnd får enligt 3 kap. 5 §en en

inte företrädaKL kommunen i de ärenden där kommunenpartsom sam-
tidigt bestämmer rättigheter eller skyldigheter för kommunen. följdEnom

denna bestämmelse det i kommun måste finnas minstär nämndattav en en
kommunstyrelsen. praktiken harutöver I samtliga kommuner i Sveri-nästan

betydligt fler nämnder två.änge
Varje nämnd har enligt 6 kap. 7§ bl.a.KL för denett attansvar egna

verksamheten bedrivs ändamålsenligt ioch övrigt på tillfredsställandeett
Nämnderna skall också tillsätt. verksamheten bedrivs i enlighet medattse

målde och riktlinjer fullmäktige har bestämt de föreskriftersamtsom som
gäller för verksamheten.

Till nämndernas verksamhetsansvar anknyter revisionsansvar enligt 9ett
kap. 7 § KL. Fullmäktige skall enligt 9 kap. 16 § jämförtKL, med 9 kap. 15 §

lag, bl.a. besluta nämnd eller förtroendevald i sådan nämndsamma om en
skall beviljas eller förvägras ansvarsfrihet.

En ytterligare bestämmelse i KL berör nämnderna och börsom som
i detta sammanhang 8 kap. 7nämnas reglerarär nämndernanärsom

skall lämna in särskilda budgetförslag till kommunstyrelsen.senast
Vad slutligen gäller initiativrätten i fullmäktige har bl.a. varje nämnd



506 KOMMUNAL SOU 1994:139NÅMNDORGANISATION DELEGERINGOCH

Fullmäktige fårfullmäktige.väcka ärenden i§enligt 5 kap. 23 KL rätt atten
nämndnämnd ellerföreskriva lokalenligt 5 kap. 24 § KLdock att somenen

fullmäktige.ärenden iinte får väckaunderställd nämndär en annan
års1991alltnämndorganisationen har framförkommunalaDen genom

friareFråganförändring.genomgått betydandekommunallag om enen
obligatoriskatidigareavskaffande nämn-nämndorganisation ett avgenom

räddningsnämnd ochbyggnadsnämnd,skolstyrelse,socialnämnd,der som
olikavidbehandlatsdock riksdagenhälsoskyddsnämnd harmiljö- och av

tillfällen.
riksdagsbe-socialnämnd skeddeobligatoriskAvskaffandet genomav en
1990/91:97,rskr.l990/9lzSoU9,prop. bet.1990 1990/91:14,i decemberslut

kommunallag.beslutadehalvår innan riksdagendvs. att antaett nyen
organisation eftersocialafå ordna sinsjälva frittbehovKommunernas attav

avvaktaförelågskäl inteansågs såförutsättningarlokala attstort attvara
kommunalfriaremedförsöketpågående utvärderingenden då enav

nämndorganisation.
inom social-uppgifterkommunensSoL fullgörsEnligt § första stycket4

kommunfullmäktige bestämmer. Det-den eller de nämndertjänsten somav
obligatorisk nämndsocialnämnden inte längreinnebär utanärattta enen

möj-ordningenangivnafrivillig nämnd. Denspecialregleradfakultativ
handikappnämn-äldre- ochsärskildabl.a. inrättaliggör för kommunerna att

utbildningsnämnden därbarn- ochäldreomsorgsnämnder ellersärskildader,
ocksåföreliggeringår. Möjlighetskolafritidshemsverksamhet och attt.ex.

utför-beställare ochmodellen mednämndorganisation efterindela socialen
are.

olika organisations-givet vilkakommunallagi årsGenom reglerna 1991 är
nämndorganisation. Enligtsinförfullmäktige kan beslutamodeller omsom

följande.§ gäller3 kap. 4 KL

nämnder-föreskrivet, bestämmasärskiltnågotskall, inteFullmäktige ärannatom
Fullmäktige får därvid be-förhållanden.verksamhetsområden och inbördesnas

sluta
i hela kommuneneller verksamheterskall ha hand fleranämndatt om enen

landstinget,eller
delförflera verksamheternämnd skall ha hand elleratt avenom enen

eller landstinget,kommunen
anläggningar, ochvid eller fleraskall hand verksamhetennämnd haatt enomen

nämnd.underställdnämnd skallatt en annanvaraen

Sociala distriktsnämnder33.1

finns inämndorganisationfrii kommunallagenregleringenOaktat enom
distrikts-socialaregleringsärskildfortfarande kvarsocialtjänstlagen omen

distriktsorganisationsärskild§§. inrätta41-46 Möjlighetnämnder att en
1970:296ursprungligen lagenöppnadessocial verksamhetför omgenom

delvisorganisationMotivet bakom dennacentralnämndsocial avvarm.m.
från kommu-god lösningansågskommunaldemokratisk Detnatur. som en

förtroendevalda i kommunersynpunkt eftersom fleranaldemokratisk stora
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därigenom kunde knytas till förvaltningen socialvårdsangelägenheterna.av
Genom geografisk distriktsindelning kunde beslutsfunktionernaävenen
läggas kommunmedlemmarna.närmare

Motiven bakom regleringen den sociala distriktsindelningen ansågsav
fortfarande bärande socialutredningen. I SoL kom också införasattav ett
antal bestämmelser denna organisationsform. Bestämmelsernaom
41-46 §§ har i dag i allt väsentligt innehåll vid socialtjänst-samma som
lagens ikraftträdande den januari1 1982.

Reglerna sociala distriktsnämnder förutsätter det fortfarande finnsattom
överordnad socialnämndennämnd kallad för sociala verksamheter.en

Vissa restriktioner rörande befogenheterna handha uppgifter gäller föratt
distriktsnämnder såvida inte fullmäktige beslutat 43-44 §§. Andraannat
begränsningar ovillkorliga 45-46 §§.är Gemensamt för samtliga begräns-
ningar de markerarär subordinationsförhållandeatt mellan distrikts-ett
nämnderna och socialnämnden.

33.1.3 Kommunallagen och den fria nämndorganisationen

Den fria nämndorganisationen i KL utgår från alla kommuner ochatt
landsting möjlighet organisera sin verksamhet på friareatt Tillsätt.ges ett
denna frihet hör de får bestämma hur de vill fördela sinaatt uppgifter på
olika kommunala nämnder. Grundsynen bakom reformen bygger på en
stark tilltro till kommunernas och landstingens förmåga för deatt ta ansvar
samhällsuppgifter statsmakterna har tilldelat prop.dem 1990/91:117,som s.
40.

Riksdagens beslut avskaffa socialnämnden obligatoriskatt nämndsom en
föregick den generella reformeringen i kommunallagen fri kommunalom en
nämndorganisation. riksdagenNär beslutade socialnämndens avskaffan-om
de förutsattes frågan socialtjänstens framtidaatt organisation skulleom
komma ingå del i propositionen med förslagatt till kommunal-som en en ny
lag. Frågor i detta sammanhang borde bli föremål för övervägandensom var
bl.a. bestämmelserna sociala distriktsnämnder. Några sådana övervägan-om
den kom dock inte i kommunallagspropositionen prop.görasatt 1990/
91:117.

propositionenI följdlagstiftning till den kommunallagen prop.om nya
1991/92:17 gjordes redaktionella ändringar och följdändringett i 46 §par en

ÄndringarnaSoL med anledning den kommunallagen. saknar dockav nya
betydelse för den problemställning här aktuell. Emellertidär anfördes isom
sistnämnda proposition 9 allmänt det i del författningar inom detatt en
kommunala området finns regler med anknytning till kommunallagen som
kan behöva den lagen tillämpatsöver när någon tid.ses nya
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överväganden kommunalangående33.1.4
enligtdistriktsnämndersocialanämndorganisation och

socialtjänstlagen

nämndor-frikommunallagårsi 1991reglernakonstateraskanDet att om en
socialareglernagrundtankarpådelvis byggerganisation omsomsamma

kommunal-skillnadensocialtjänstlagen. Den äri attdistriktsnämnder stora
kom-inämndorganisationenpolitiskadenhelagriperreglerlagens över en

förutsättersocialtjänstlagendistriktsnämnder i attreglernaoch att ommun
uppgifter.kommunövergripandesocialnämnd medfinnsfortfarandedet en

frivil-enligt SoLdistriktsnämnder ärsocialamedOrganisationsmodellen
användasockså§kap. 4 KLEmellertid kan 3tillämpa.kommunlig för atten
distrikts-mederhållsOrganisationsformsåkommunen att somsammaav

till-fåsnämndindelning kangeografiskSoL. Enenligtnämnder genom
nämndmellansubordinationsförhållandeoch§ 2 KLkap. 4lämpning 3av

lag.§ 43 kap. 4tillämpningdistriktsnämndoch sammaavgenom
di-socialai SoLreglernatillämpaönskarintekommunOm omen

väljai ställetdensocialnämnd kan attbibehållenmedstriktsnämnder en
jämbördigafunktionsuppdelning mellan nämn-med totalmodelltillämpa en

inominteinom KL:svariantnågonder eller menramarrymssomannan
SoL:s.

bestämmer4§ KL nämn-enligt 3 kap.fullmäktigedetEftersom är som
kommunenkan,förhållandeninbördesochverksamhetsområdendernas om

i SoLbestämmelsernaregleringinternauppnåsönskar,så omsomsamma
åstadkomma.kandistriktsnämndersociala

grundpådekonstateras§§ SoL kan41-46genomgång attVid avaven
rättsligsjälvständignågonfyllernämndorganisation intereglerKL:s om

organisations-också helt andrafunktionerPrecisfunktion. mensamma
41-46 §§ SoLDå§ KL.3 kap. 4tillämpningerhållaskanmodeller avgenom

med KL:skommunmöjliga för ersättadärmed attdispositiva ochär en
självständigt be-någotde inte längreuppbärsbestämmelsertillämpliga av

hov.
kanundantagslöstdå de§§ SoL kan41-46 utmönstrassåledesVi attanser
för-inteutmönstringsådan äri KL. Enbestämmelserolikamedersättas

riskeras.skyddsvärda intressennågramedbunden att

beslutanderättDelegering33.2 av

Vårt förslag:
meddelegeringsbestämmelserinsocialtjänstlagendenI sammatasnya

be-nuvarandedebl.a.innebärnuvarande lag. Deti attinnehåll som
behålls.i 47 §stämmelserna

möjlig-dockinförsenligt 48 § SoLråderdelegeringsförbudfall därdeI
till utskott.delegerahet att
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Vissa kompletterande delegeringsregler införs. Beslut ansökan tillom
länsrätt vård enligt 1988:870lagen vård missbrukare i vissaom om av

LVMfall skall endast kunna delegeras till utskott.ett
Beslut i ärenden återkrav i sådana fall i 8 kap. § vårt4om som avses

återkravlagförslag skall endast kunna delegeras till utskott.ett

33.2.1 Allmänna utgångspunkter för delegering

Genom 1991 års kommunallag har i samband med införandet den friaav
nämndorganisationen gjorts flera ändringar delegeringsinstitutet för såvälav
fullmäktige nämnderna. Samtliga ändringar har gjorts i syfte korn-attsom

i möjliga utsträckning skallstörsta kunna sina arbets-munerna anpassa
former efter lokala förutsättningar. Ett väsentligt syfte har varit deannat att
förtroendevalda utökade möjligheter till delegering skall kunna fri-genom

Ökadtid för principiella ärenden.göra delegering befogenheter tillmer av
de anställda har också viktigt medel för förbättra servicenansetts ett attvara
och effektiviteten inom förvaltningen.

Enligt års1977 kommunallag förutsatte nämnddelegering fullmäkti-atten
först bemyndigat varje nämnd delegera beslutanderätten i vissaatt ären-ge

degrupper. Därefter kunde respektive nämnd besluta den önskade ut-om
nyttja fullmäktiges bemyndigande eller inte.

Den kommunallagen innehåller inte det första beslutsledet enligtnya
Detta innebär varje nämnd själv beslutar vilka ärendegrup-attovan. numera

eller enskilda ärenden skall till föremål för delegering.göras Dele-per som
gering enligt 6 kap. 33§ KL kan ske till tillutskott, ledamot ellerett en

eller till anställd hos kommunen.ersättare Vissa generella undantag frånen
delegering finns dock i 6 kap. 34 § KL. Ett undantagen gäller för ärendenav

myndighetsutövningrör enskild, de principiell beskaffen-ärmotsom om av
het eller vikt.störreannars av

Flera specialförfattningar, socialtjänstlagen, innehåller uttryckligat.ex.
delegeringsförbud, bygger på bedömning vissa ärendens principi-som en av
ella betydelse. sådanaI ärendegrupper eller enskilda ärenden får beslutan-
derätten inte delegeras från nämnden.

Utgångspunkten för all delegering enligt KL lagen inte någonär göratt
rättslig skillnad mellan olika delegater. Det finns med andra ord inte någon
rättslig gradering delegaterna på så utskott skulle erhållasätt att ettav
beslutanderätten i viktigare ärenden och tjänstemännen i mindre viktiga
ärenden. KL neutral i detta avseende.är

Det enligt KL varje nämndär skall erhållasuveränt avgörsom vem som
beslutanderätten på nämndens Den angivna ordningenvägnar. bl.a.är ett
uttryck för nämnd har verksamhetsansvar för allaatt ett ytterstaen upp-
gifter inom nämndens uppgiftsområde. Om nämnden önskar själv be-att
hålla beslutanderätten i omfattning detta fullt möjligt. Detstor är avgör
nämnden själv.
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socialtjänstlagenenligtDelegering33.2.2

överväganden33.2.l och deavsnittredovisningen underbakgrundMot av
fortsättningeni§ SoL47böravsnitt 33.1.4gjorts under övervägas omsom

nämligenbestämmelse kanInnehållet i dennalydelse.gällandekan ha nu
innehålleri 47 §delegering KL.reglernaavvika från de allmänna omsynas

delegerasocialnämndenmöjligheten förbegränsningokändför KL attaven
enligtfårsocialnämndenspåbeslutaUppdrag vägnarbeslutanderätt.sin att

består ledamö-avdelningsärskildåtvissa ärenden bara47 § i avsomenges
utskott.politisktnämndenieller ersättareter

medutskottfokuseringen påaktuella göradenHistoriskt har attettsett
organisa-ansågsintedistriktsnämndersocialaförhållanden däräldre envara

SOUbeslutanderättvissdelegeringsig förlämpadetionsform avsom
ansågs389-393. socialnämndEn1979/8021,och1977:40, 570-571 prop. s.s.

ioch barautskott§ tillenligt 47 barafå delegeradock ha etträtt att men
därmednämnd kundemedbeslutsordningsnabbarevissa ärenden. En än

eftersattes.i förfarandetpå rättssäkerhetkravetuppnås attutan
finnsSådana reglerendast i 47finns intedelegering i SoLRegler om

frågor därflertaldelegationsrätt iparagrafockså i denna48 I ettges
med-Härmedenligt föräldrabalken.medverkaskallsocialnämnden avses

nämligennämnden,följandeverkan på sätt av

faderskapbekräftelsegodkännande omav-
far till barnetutredning ärsomav vem-

utredningvidi kommunsocialnämndenbiträdebegäran omannanom av-
faderskap

bekräftatill barnetfarkanför denberedande tillfälle attantas varasom-
faderskapet

blodundersökningförverka ägeratt rum-
protokollförande av-

tillfar barnetkanutredning varaannan manom—
faderskaptalan i målbarnetsförande omav-

far tillifrågaskäligen kan kommatalanförande mot somman somav-
barnet

tillprotokollingivande rättenav—
vårdnadärendeni mål ochtill domstolupplysningarlämnande omav-

eller umgänge
betalning föravtalengångsbelopp ochbetalninggodkännande omavav-

månaderperioderlängre än tre
underhålltillförsäkrassörjande för barnetatt-
underhållsbidragi måltalan för barnförande omav-

och förvaltare.godärendenyttrande iavgivande manomav-

integällerbegränsad. Denavseendeni vissadockDelegationsrätten är
påbörjaintebeslutaföräldrabalkenenligt kap. 9§befogenhet 2 attatt en

utredningHärmedutredning.påbörjadnedutredning eller läggaatt avsesen
enligtgodkännande 7inte hellerDelegationsrätten gällerfaderskap.om
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kap. 7§ föräldrabalken avtal innefattar åtagande engångs-att utgeav som
belopp. dessaI frågor kan endast socialnämnden besluta.

48§ SOLI meddelas också vissa andra delegeringsförbud. Således får
delegering inte ske i frågor i 27 § SoL. Där föreskrivs social-attsom avses
nämnden, barns bästa kräver det, fårnär förbjudaett har sitten person som
hem inom kommunen nämndens medgivande andrasatt utan under-ta emot
åriga barn för sådan vistelse i hemmet inte tillfällig.ärsom

Ytterligare förbud delegering gäller enligt 48 Uppdrag beslutamot att
på socialnämndens får inte omfatta befogenhetvägnar fullgöra vadatt som
ankommer på nämnden enligt 1947:5295 § lagen allmänna barnbidrag,om

1964:1439 § lagen bidragsförskott eller 14 § 1994:553lagenom om
vårdnadsbidrag. Dessa föreskrifter socialnämnden befogenhet göraattger
framställning hos försäkringskassan barnbidrag, bidragsförskottattom re-
spektive vårdnadsbidrag skall kunna utbetalas till lämplig ellerannan person
till nämnden.

Invändningar har från olika håll de förbud delegeringrests mot mot som
finns i 48 Således har Göteborgs kommun i skrivelser till Socialdeparte-

under åren 1988 och 1989 hemställt fåmentet från delege-göraatt avsteg
ringsförbuden. Skrivelserna har överlämnats till Socialtjänstkommittén.

Vidare har Socialtjänsten i Karlstad i skrivelse till Socialtjänstkommit-en
tén i april 1994 hemställt kommittén möjligheternaatt överväger frågoratt

berörs i 48 § SoL kan delegeras till utskott vilket skulle möjliggörasom att
alla enskilda ärenden kan handläggas exempelvis utskott.ettav

33.2.3 Delegering och samarbete mellan kommuner

frågaEn bör uppmärksammas gäller nuvarande begränsning i nämndssom
delegeringsrätt till en anställd hos kommunen. Begränsningen återfinns i 6
kap. 33 § och innebärKL bl.a. förbud för kommun anlitaett atten annan
kommuns tjänsteman för beslutsfattande. Vem anställd hos kom-ärsom en

på arbetsrättslig grund. Frånavgörs kommunallagens begränsning finnsmun
idag bara undantag i räddningstjänstlagen 1986:1102. Enligtett 11 § andra
stycket denna lag får ansvarig nämnd meddela den fullgör uppgifter åtsom

utannämnden tjänsteman hos kommunen befogenhet påatt nämn-attvara
dens meddela vissa föreläggandenvägnar och förbud i lagen.som anges

Inom socialtjänsten inom andra kommunalaäven verksamheter kanmen
beslut ibland försenas på grund personalbrist eller brist på kvalificeradav
personal. Om inte den offentligrättsliga samarbetsformen kommunalför-
bund används kan exempelvis social jourverksamhet avtal mellangenom
kommuner i dag inte lagligen bedrivas på beslutanderättensätt änannat att
ligger kvar hos nämnd, utskott, enskild förtroendevald eller tjänsteman i den
kommun har det enligt 2-3 §§ SoL. innebärDettayttersta ansvaretsom att
sådant samarbete innebär hjälp åt kommun bara kan gällasom annan
förberedande eller andra åtgärder inte beslut i rättslig mening.utgör Ensom
ytterligare begränsning för samarbetets omfattning lokaliseringsprincipenär
i 2 kap. 1 § KL.
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frånmodellefterspecialförfattningarolikaellerkommunallagenOm
kommunförmöjliggöra atti syfteändradesräddningstjänstlagen att en

förutsättningarskullebeslutanderättanställda förkommunsanlita annanen
bl.a.skulleändringarsådanaverksamhet. Genomeffektivareförskapas en

socialtjänsteninombiståndsärendenbrådskandeåstadkommaskunna att
semesterperioder.undermöjligt,iblandsnabbare är t.ex.handlades än som

entreprenadförhållan-pådå byggaskullenyordningen etteftersträvadeDen
bestämdesvillkorenavtal devilket närmaremellan två kommunerde genom

samarbetet.för
anlitaverksamhetsinikommunförmöjligheter att an-Frågan enom

iutredningföremål förnärvarandeförkommunställda hos är enannan
uppdrags-kommunalArbetsgruppenarbetsgruppinterdepartemental om-

1994:C.Cverksamhet m.m.,

Överväganden delegeringangående33.2.4

bestämmel-från KL:savvikaSoL kani 47 §regleringenaktuellaDen synas
avsnittunderredovisatsdelegeringmotivuttalandendessoch somomser

ärendegrupperuppräknadeuteslutatill syfteBestämmelsen har33.2.1. att
delege-indirektNågotdelegater.till vissabeslutanderättöverföringfrån av

47därmed inteföljerärendenandraringsförbud för av
bestämmelsen upptarärendegruppergenomgång deVid somsomaven

konstaterasdockkannämndeninomutskottpolitiskttilldelegeringsbara ett
inteSoLOm 47§åtgärder.viktigamycketenskildedenfördeatt avser

kommitärendegruppernaaktuella attdesannoliktdet om-funnits attär
bestämmelsedennaEnligt§ 3 KL.34i 6 kap.delegeringsförbudetfattas av

myndighetsut-i ärenden rördelegerasintebeslutanderättfår nämndens som
beskaffenhet ellerprincipielldeenskild,övning är annars avmot avom

vikt.större
i 47§innehållbehållasocialtjänstlagiGenom somsammaatt en ny

intedelegeringsförbudovillkorligtnågotdelsklargörsnuvarande lag att
finnsdelegeringtillmöjlighetdelsärendegrupperna,angivnaför de attråder

nämnden.ansvarigadenutskott inompolitisktbegränsad till ettärmen
snabbofta kräverSoLi 47§ärendegruppernatillhänsynMed enatt

nämndsammanträ-ståndfå tillsvårkanhandläggning, att genomvarasom
normaltnämndsammanträdenordinarie ägerfallvarje enskilti rum enden

47bestämmelsebehovfortsattmånad, finns detgång somett enavper
utskottmedordningenangivnabör den etträttssäkerhetssynpunkt somFrån

alternativ.framförförordasdelegat annat
uppnås denocksåkanbeslutsfattareutskottfleraellerMed ett som

ocherfarenhet atti nämndenförtroendevalda störredefördelen att ges en
mellanuppgifter nämn-fördelningändamålsenligsamtidigt skapasdet aven

myndighetsutövningärendenviktiga rörprincipielltiledamöterdens som
enskilda.mot

inskränkaanledninginteSoL finnsi 48 § attbestämmelsernagällerVad
stå fast.alltsåbörreglerdär Dessadelegeringsmöjligheterde ges.som
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Däremot liksom Göteborgs kommun och Socialtjänsten i Karlstadanser
delegeringsförbuden i paragrafen bör mjukas Delegering bör kunnaatt upp.

ske till utskott. Vi någrakan inte sakliga skäl varför delegering kan skeett se
till utskott i sådana frågor i 47§ bl.a. ärenden enligt lagensom anges -
1990252 med särskilda bestämmelser vård LVU medan detom av unga -
inte kan ske i de fall i 48som avses

Ytterligare fråga det kan finnas anledning uppehålla sig vid äratten som
frågan eventuell ändring delegeringsreglerna på grund kommuner-om av av

Övertagande länsstyrelsernas uppgifter i ärenden beredandenas av om av
prop.vård enligt LVM 1993/94:97, bet. 1993/94:SoU16, 1993/94:150.rskr.

Övertagandet skedde den 1 juli 1994. Den ordningen innebär bl.a. attnya
ansökan hos länsrätten vård 11skall socialnämnden § förstagörasom av
stycket och nämnden kan begära biträde polismyndighet för föraatt attav

missbrukare till 45 1.beslutad läkarundersökning § Eventuell dele-en en
gering isker dessa fall enligt reglerna i kommunallagen. innebärDet bl.a. att
delegering kan ske till tjänsteman.

Ansökan hos länsrätten enligt LVU också socialnämnden 4 §.görs av
Socialnämnden kan begära polishandräckning 43 §.enligtäven LVU I

enligtdessa fall kan 47 § SoL delegering endast ske till utskott alltsåett -
inte till tjänsteman.en

Vad ansökan vård och biträde polismyndighet skiljer sig alltsåavser om av
delegeringsreglerna åt. övrigtI finns i visst fall sedan länge över-ett en
ensstämmelse mellan LVU- och LVM-ärendena. Det gäller omedelbart om-
händertagande socialnämndens beslut. Här kan i båda fallen delege-genom
ring till 47 §.endast ske utskottett

Vi ytterligare samordning bör ske så vårdansökan enligtatt attanser om
LVM endast kan delegeras till utskott.ett

Tidigare i detta betänkande, kapitel 32, har vi föreslagit de nuvarandeatt
reglerna möjligheter för socialtjänsten återkräva ekonomisk hjälpattom
skall kompletteras med bestämmelser innebär bl.a. ersättningattsom som
utgått obehörigen eller med för högt belopp skall kunna återkrävas. Vi har

Ävenföreslagit särskild paragraf detta kap. i8 4 detta fall bören om -
delegering kunna ske till utskott. Några ytterligare delegeringsmöjlig-ett
heter bör dock inte ges.

Frågan möjligheter för kommun i sin verksamhet anlitaattom en an-
ställda hos kommun för närvarande föremål förär, nämnts,annan som ovan
utredning i interdepartemental arbetsgrupp hos Civildepartementeten -
Arbetsgruppen kommunal uppdragsverksamhet C 1994:C. Viom m.m., an-

den bästa lösningen i denna sak generell ändring i kommunalla-ser vara en
Men särlösning för socialtjänstens del kan relativt åstad-enkeltgen. en

kommas efter modell från se 33.2.3.räddningstjänstlagen avsnitt Vi före-
slår sådan lösning inte den generella ändringen kommer till stånd. Vien om

redovisa våra tillsynpunkter den utredning tillsatts.attavser som
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dokumentation, register m.m.

inom socialtjänsten

Vårt förslag:
Nuvarande regler handläggning ärenden §§50-58 social-om av m.m.

1980:620/SoL 59-66 SoLtjänstlagen registeroch §§ består tillsm.m.
vidare oförändrade i sak kompletteras i vissa avseenden.men

Grundregeln 50§handläggning ärenden inom socialtjänstenom av
SoL kompletteras med paragraf handläggning utredningaren ny om av

se 29.skyddet barn och kapitelungdomrörsom av
Socialtjänstens skyldighet personregister lämna uppgifter föratt utur

63 SoLangelägna statistiska ändamål § ändras till Socialstyrel-att avse
i stället för Statistiska centralbyrån. Regeln utvidgas samtidigt till attsen

omfatta privat severksamhet står under länsstyrelsens tillsynäven som
35.kapitel

Vidare införs skyldighet för socialtjänsten och för privat verksamheten
står under tillsyn länsstyrelsen till Socialstyrelsen lämnaattsom av

mängduppgifter den officiellaför socialtjänststatistiken.
Enligt vår mening nuvarande bestämmelser dokumentation iär om

socialtjänstlagen socialtjänstförordningenoch otillräckliga för tillgo-att
dose den enskildes rättssäkerhets- och integritetsintressen. Nya regler om
dokumentation behövs också för underlätta arbetet med tillsyn,att upp-
följning och utvärdering socialtjänstens verksamhet och privat verk-av

sesamhet står under länsstyrelsens tillsyn 35.kapitel finnsDetsom
vårenligt bedömning starka skäl för socialtjänstenstalar ochattsom

vårdgivaresprivata dokumentera verkställighet individuelltattansvar av
behovsprövade stöd-, vård- behandlingsinsatseroch bör preciseras genom

lagstiftning.ny
Frågor dokumentation enskilda ärenden och författningsregle-om av

ring personregister inom socialtjänstens verksamhetsområden kommerav
behandlas i det fortsatta utredningsarbetet. Vårt huvudbe-att gemensamt

tänkande innehåller därför inte några förslag i dessa avseenden.nya

34.1 Handläggning enskilda ärendenav

Socialtjänstens allmänna utredningsskyldighet regleras i regeringsformen,
1986:223 1980:620.förvaltningslagen i socialtjänstlagenoch Domstolar,

förvaltningsmyndigheter och andra fullgör uppgifter inom den offent-som
liga förvaltningen skall enligt kap. 9§ regeringsformen i sin1 verksamhet
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opartiskhet. I för-saklighet ochiakttalikhet inför lagenbeakta allas samt
grundläggande handlägg-erinras dennasocialtjänstlagenarbetena till om

ningsregel.
i för-ställsärendenpå handläggningVissa allmänna krav även uppav

handläggas så enkelt,skalldär enskildAlla ärendenvaltningslagen. är part
Vid hand-eftersätts.möjligt säkerhetenbilligtsnabbt och utan attsom

inhämtasjälvmöjlighetenmyndigheten beaktaläggningen skall att upp-
sådana behövs. Myn-myndigheterfrån andraoch ytttrandenlysningar om

underlättapå andralättbegripligt ochsig sättdigheten skall uttrycka även
förvaltningslagen.7 §myndighetenkontakt medenskilde haför den att

ihandläggningsregelsärskildkompletteras medreglerDessa allmänna en
socialnämndenbestämmelse skall50 SoL. Enligt§ dennasocialtjänstlagen

påansökan ellerutredning vaddröjsmål inleda annatutan som genomav
någon åtgärdföranledakankännedom ochkommit till nämndenssätt som

prop. 1979/8021paragrafenspecialmotiveringen tillEnligtnämnden. s.av
detsyftar tillverksamhet562 utredning all den göramed attsomavses

ärende hos denna.beslut inämnden fattamöjligt för ettatt
handläggningregelnföreslagitvi tidigarekapitel 29 harI att avom
bestämmelsekompletteras medskallärenden inom socialtjänsten omen ny

regeln harungdom. Denbarn ochutredningar gäller skyddet nyaavsom
fallskyldighet i vissaochsocialtjänstenstydliggöratillkommit för rätt attatt

markerasamtycke och förvårdnadshavaresutredninggenomföra attutanen
före-socialtjänsten. Detprioritet inomhögstasådana utredningar haratt

bedrivasden skallomedelbart,skall inledasskrivs bl.a. utredningen attatt
särskildaFinns detmånader.inomoch slutfördskyndsamt tresenastvara

tid.utredningen för vissbesluta förlängasocialtjänsten dockskäl får att

registerDokumentation och34.2

bestämmelser förförslag till allmännaframkapitlen 17-20 har lagtI
frågorbl.a.bestämmelserna reglerarsocialtjänstens verksamhet. De omnya

verksamheten.utvärdering inomuppföljning ochkvalitet,
allkvalitet,godinsatser skallsocialtjänstensföreskrivs attDet att vara av

planmässigtmålinriktat ochbedrivassocialtjänsten skallverksamhet inom
syftar tillreglernautvärderas. Deföljas ochinsatserna skallattsamt nyaupp

ochintegritetsintressenrättssäkerhets-ochden enskildesbättre tillgodoseatt
kan emeller-sådant arbeteEttutveckla verksamheten.till förbättra ochatt

förtalardokumenteras. Detverksamhetentid inte bedrivas attutan att
och preciserasutvidgasdokumentationsskyldighet börsocialtjänstens ge-

också fördokumentation behövslagstiftning. reglerNya attomnom ny
tillsynsarbete.underlätta statens

vidkommit framvaddokumentationGrundregeln för är att ensom
skall tillvaratasavgörandeärendesbetydelse förutredning och har ettsom
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dokumentation innebär51 SoL. påbetryggande §på Kravetsätt attett
vidtagits ochde åtgärder harmåste föra anteckningarsocialtjänsten somom

anteckningarskyldighet föraNågon uttryckligskälen till dessa. att omom
praktikennuvarande lag. försfinns inte i Iverkställighet sådana åtgärderav

omfattning både inom social-betydandesådana anteckningar iemellertid
socialtjänstlagen finnsvårdinrättningar. Ivid olikabyråverksamheten och

dehållas underrättadden enskilde börockså bestämmelse att omomen
52 SoL.förs honom §anteckningarjournalanteckningar och andra som om

socialtjänstensskäl talar förenligt vår bedömning starkaDet finns attsom
verkställighettilldokumentationsskyldighet bör utvidgas ävenatt avavse

in-behandlingsinsatser. Inomstöd-, vård- ochindividuellt behovsprövade
utsträckning uppgifter insatseridivid- familjeomsorgen saknasoch stor om

påindividuella planet ocheffekter både på detoch deras över-en mer
uppföljnings-försvårar i hög gradomständighetergripande nivå. Dessa

arbetet.
dokumentation vidarebestämmelserInförandet är storavomav nya

inom social-författningsreglering personregisterkommandebetydelse för av
personligauppgifter ömtåligaverksamhetsområden. Idag fårtjänstens om

socialtjänsteni sådana personregister hosförhållanden inte in utgörtas som
59 SoL. möjlig-uppgifter § regel begränsarsammanställningar Dennaav

hjälpmedel ipersonregisteranvända ADB-baseradeheterna ettatt som
utvärdering socialtjänstens verksam-uppföljning ocharbetet med tillsyn, av

dir. 1993:72 det angeläget det itilläggsdirektivEnligt våraheter. är att
ADB-medium registreraför kommunerna påblir möjligtframtiden att

orsaker till ochbl.a. underlag för analysinformationsådan avsom ger en
insatser.effekter socialaav

författningsregleringfram förslagutreda och läggavårt uppdragI att om
socialtjänstens verksamhetsområde ingår bl.a.inompersonregister att,av
uppföljning utvärdering, identifiera och analy-ochutifrån på bättrekraven

individnivå.registrera integritetskänsliga uppgifter påbehovet attsera av
påregister bör regleraspå till vilkaankommer lämna förlagDet att somoss

enskildstatlig, kommunal ellerdrivs ilokal nivå verksamhetenoavsett om
personalkooperativ. Vårt arbete skall främstregi, i bolagsform eller som

personliga integrite-med deninriktas på frågor direkthänger sammansom
vilkaregister får föras,vilket vilka ändamålför eller ettten, t.ex. personupp-

får ske,personuppgifteringå, bearbetningargifter får de ut-somavsom
personuppgifter, bevarande och gall-användninglämnande eller avannan

krypteringssystem eller andrapåring, kontroll och säkerhet kravsamt
skyddsmekanismer.

socialtjänsten börpersonregister inomdokumentation ochFrågor om
Vårt huvud-fortsatta arbetet.i detenligt vår mening behandlas gemensamt

skyldighet för social-förslaginnehåller därför endastbetänkande omnya
länsstyrelsenstår under tillsynverksamhettjänsten och privat attavsom

bestämmelserna motiverasuppgifter till Socialstyrelsen. Delämna attavnya
ansvarig sammanställa ochförfr.o.m. den 1 juli 1994Socialstyrelsen är att

Social-socialtjänstens område. Förstatistik inomproducera officiell att
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denna arbetsuppgift måste kommunerstyrelsen skall kunna fullgöra och
privata socialtjänsten både individrelateradeverksamheter inom lämna och
avidentifierade Socialstyrelsen.uppgifter till

förDen bestämmelsen i vårt förslag innebär skyldighet social-ena en
tjänsten och för privat verksamhet står under länsstyrelsens tillsyn attsom ur
personregister uppgifter till Socialstyrelsen för angelägna statistiskalämna
ändamål. uppgifter officiella statistikenMed detta inte bara för denavses

andra uppgifter. Betydande restriktivitet skall liksom idag iakttasävenutan
infordra individrelaterade statistiska uppgifter från social-det gällernär att

tjänsten. påkallat verkligt angelägnabör endast ske detDetta när är av
samhällsbehov. på regeringen besluta detta.Det ankommer att om

innebär skyldighet för social-Den andra bestämmelsen i förslaget en
tjänsten och för privat verksamhet står under länsstyrelsens tillsyn attsom

avidentifierade uppgifter till Socialstyrelsen endast för den officiellalämna
socialtjänststatistiken.



35 Regler privat verksamhetför

35.1 Vårt uppdrag
1991:50direktiven dir. Socialtjänstkommitténsför arbete framgår bl.a.Av

drygt 60 den frivilliga missbrukarvården bedrivs i enskild regi.att procent av
ungdomsvården motsvarandeInom barn- och andel 45 Tenden-är procent.

till privat vårdökad andel märks inom äldre ochävenser omsorgen av
funktionshindrade inom barnomsorgen.samt

Inslaget privata vårdgivare inom vården barn, ungdomar och miss-av av
motiverar enligt direktivenbrukare de regler finns föröversynen av som

tillstånd privatoch tillsyn verksamhet.av
Kommittén bör särskild uppmärksamhet åt frågan vilka villkorägna om

bör förenade med tillstånd driva för vårdhem eller boende ochattsom vara
tillsynen börhur hemmen utformad.över vara

Gällande bestämmelser35.2

Inledning35.2.1

följande avsnitt redovisas de regler iI dag gäller för privat verksamhetsom
1980:620/SoL,enligt socialtjänstlagen 1970:88stadgan enskilda vård-om

vårdhemsstadgan lagen 1993:387hem stöd och service tillsamtm.m. om
LSS.funktionshindrade Socialtjänstförordningens 1981:750/SoFvissa be-

stämmelser Socialstyrelsens föreskrifter för hem för vård eller boendesamt
respektive enskilda vårdhem redovisas också. Slutligen sammanfattas den

gjorts vårdhemsstadgan respektive reglerna för enskilt driv-översyn som av
vårdhem för eller boende.na

Socialtjänstlagens35.2.2 bestämmelser

Enligt 69 § SoL skall enskild eller sammanslutning vill inrätta hemettsom
vård HVBför eller boende tillstånd hos länsstyrelsen. sådantsöka Ett hem

står under tillsyn både socialnämnden i den kommun där hemmet ärav
beläget och länsstyrelsen. Både nämnden och länsstyrelsen har rätt attav
inspektera verksamheten vid hemmet.

Även för inrättatshem har under del dygnet gäller krav på tillståndsom av
från länsstyrelsen. Härmed bl.a. barnomsorg drivs änavses som av annan
kommunen huvudman. Vilka verksamheter för övrigtöppnasom som avses

oklart.är
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står undervid HVBnågot missförhållandeOm det föreligger ett som
SoL före-70§ första stycketlänsstyrelsen enligtlänsstyrelsens tillsyn skall

Om missför-missförhållandet.avhjälpaledningen för hemmetlägga att
förbjuda fortsattallvarligt får länsstyrelsentill ochhållandet inte ärrättas

verksamhet.
enligt 69§ ochtillståndlänsstyrelsens beslutEnligt 74§ SoL får om

till kammarrätten.enligt 70§ SoL överklagaseller förbudföreläggande
liksom kammarrättenseller förbudföreläggandeLänsstyrelsens beslut om

omedelbart.motsvarande beslut gäller
med förbud hareller i stridtillstånd driver HVBDen ettettutan somsom

HVB kan medverksamheten vidSoL fortsättermeddelats enligt 70§ ett
endast efteråtal får väckastill böter. Allmäntstöd 75 § 3 SoL dömasav

Socialstyrelsen.länsstyrelsen ellermedgivande socialnämnden,av
Även enskilt drivna HVB. lbetydelse förbestämmelser i SoL harandra

nämndensdenför§ SoL regleras socialnämndens22 att genomsomansvar
23§ SoLfår god vård. Idettagits i hemförsorg änemot ett annat egna

tillräckliga HVB-förlandstingetåläggs kommunerna och attett ansvar
behovetplanfinns i länet och skall överupprätta avgemensamenresurser

inrättande och drift.derasförsådana och fördelningenhem ansvaretav
redovisas för länsstyrelsen.Planen skall

dåvarande depar-1979/80:1 framhöllsocialtjänstenpropositionenI om
i tillräckligsocialtjänstenoffentliga har förtementschefen det attatt ansvar

detkannödvändiga institutioner. Dettaomfattning tillgång tillhar ansvar
institutionsvård i regi.anlitafrånhända sigoffentliga inte att annangenom

i framtiden kommerinstitutionernade enskildaSamtidigt framhölls ävenatt
betonades enskildaVidaretill de offentliga.komplement attatt ettvara

offentlig kontroll.få inrättasinte börinstitutioner inom socialtjänsten utan
institutions-i den allmännadessa infogasförutsättning börEn attvara

Därförgång inrättats.deplaneringen och driften kan närgaranterasatt en
länsstyrelsen.tillstånd hosinstitution sökaenskild vill inrättabör ensom

hem, där verksam-framgår allaspecialmotiveringen till 69 § SoLAv att
boende regel-antalet vårdade elleryrkesmässigt eller därheten bedrivs
Yrkesmässig-boende.för vård elleröverstiger fyra, hembundet anses som

från driftenhuvudsakliga försörjning kommerfamiljenshet innebär bl.a. att
hemmet.av

sanktions-länsstyrelsensSoL, reglerarspecialmotiveringen till 70 §I som
boen-för vård ellerenskilt drivna hemmöjligheter både offentligt ochmot

enskilt drivet hemverksamhet vidfortsattde, förbudsägs att ett mot
sanktionernasocialnämnden. Attlänsstyrelsenförutsätts aktualiseras hos av

motiverades med denpå länsstyrelsenenligt SoL föreslogs ligga70§ stora
enskild.sådant ingripande harverkan motett
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35.2.3 Socialtjänstförordningen

Socialtjänstlagens bestämmelser för vård eller boendehem kompletterasom
i socialtjänstförordningen SoF. definitionI 6 § SoF begreppet.enges av

Med hem för vård eller boende hem inom socialtjänsten, drivsettavses som av
landsting eller kommun och enskilda för vård, behandling,tar emotsom om-
vårdnad eller tillsyn i förening med boende.ett

Ett hem har uppgifter motsvarande i förstadem stycket ellersom som anges som
inrättatshar för vård under begränsad del dygnet drivsen av men som av en

enskild eller vårdsammanslutning räknas hem för eller boendeettperson som
enligt 69 socialtjänstlagen 1980:620, hemmet har minst fem platser§ eller,om om

mindrehemmet har antal platser, verksamheten bedrivs yrkesmässigt och ärett av
betydelse tillkomst bestånd. frågaavgörande för hemmets eller I dessa hemom ges

bestämmelser i 29-34 §§.
Som vård intehem för eller boende räknas särskilda boendeformer för service

och omvårdnad eller bostäder med särskild service, sig sådanade ärvare som avses
i 20 § andra stycket eller 21 § tredje stycket socialtjänstlagen eller drivs enskilda.av

enskilt drivna för vårdFör hem eller boende gäller bestämmelsersamma
för offentligt drivna. I SoF regleras de principer skall gälla försom som

verksamheten, de krav på föreståndare i övrigtpersonal behövssamt som
ändamålsenlig verksamhet, påför kravet journalföring vilkasamten upp-

gifter vidskall ansökan tillstånd liksom de uppgifteranges omsom som
i tillståndsbeviset.länsstyrelsen skall ange

Med stöd 34§ SoF kan regeringen åt myndighetuppdra utfärdaattav
föreskrifter enskilt drivna Socialstyrelsenför HVB. har med stöd härav

1982:56.utfärdat föreskrifter rörande hem för vård SOSFSeller boende
inte för privat barnomsorg.Dessa gäller dock Föreskrifterna innehåller bl.a.
vilka uppgifterbestämmelser ansökan tillstånd skall innehållaenom om

verksamheten bl.a.regler för föreståndarens för vård, behand-samt ansvar
tillsynling, omvårdnad och för journalföring.samt

SOSFS 1983:63I Socialstyrelsens förtydligas förföreskrifter ansvaret
journalföringen. föreskrifterna journalföringUndantagen från ärom m.m.
enskilt driven barnomsorg.

35.2.4 Särskilda enskilt driven barnomsorgregler för

Bestämmelserna i krävs tillstånd från länsstyrelsen69 § SoL innebär detatt
för enskild bedriva privateller sammanslutning önskar barnomsorg. Isom
samband med det frikommunförsöket dock möjlighet för frikom-s.k. gavs

1987:442med försöksverksamhetstöd lagen medattmunerna av om
kommunal tillståndsprövning tillståndsprövning privatför barnom-överta

Denna försöksverksamhet kommer gälla fram till utgången årattsorg. av
1995. i propositionen utvidgad lagregleringDen december 1993 antagna om
på prop.barnomsorgens område 1993/94:11, bet. 1993/94:SoU11, rskr.m.m.
1993/94:117 innehåller tillägg med följande lydelse.ett
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vidfästas endastfår avseendetillstånd enligt 2§ansökanVid prövning omav
ändamålsenligheten devidverksamheten ochbedrivalämplighetsökandens att av

bedriva verksamheten.sökandenlokaler där attavser
tillståndansökanbedömningentillägg klargörsGenom detta att omenav

denbehovetbl.a. intePrövningen fårskönsmässigt.inte får ske avavse
ansökanprivata barnomsorg, avser.som

Vårdhemsstadgan35.3

Inledning35.3.1

och kon-tillstånd, tillsynreglerenhetligainnehållerVårdhemsstadgan om
social-sjukvårdens ochochbåde inom hälso-inrättningarenskildatroll av
sådansjukvård försåväl slutengäller förområde. Stadgantjänstens som

boendeformersärskildaboende itillsynomvårdnad och motsvararsom
§ tredjeservice enligt 21särskildmedoch bostäderenligt § andra stycket20

stycket SoL.
1985:16 och allmännaSOSFSföreskrifterhar utarbetatSocialstyrelsen

till demsig främstvändervårdhemsstadgan. Dessaråd tillämpningenför av
ochenskilt vårdhem,vid ägareverksamhetenförhar t.ex.ansvaretsom

föreståndare.
drivsinrättning änenskilt vårdhem staten,Med annanavsomavses

sjukvård ellervårdplatser förhar minstlandsting ochellerkommun tresom
vårdhem fårvidVerksamhetentillsyn.omvårdnad ellerpersonlig ettannan

ochgodkäntvilka vårdhemmetförsådana ärendast sompersoneravse
frivillig.skallvårdhemvid enskiltVårdenvårdas där.lämpligen kan ett vara

tillsynTillstånd och35.3.2

tillstånd frånkrävsvårdhemsstadganenligtvårdhemdriva enskiltFör att ett
med färreinrättningarvissa ängällerTillståndskravet trelänsstyrelsen. även

sjukvård.yrkesmässigbedrivervårdplatser som
myndigheterfyraenskilda vårdhemmende ärtillsynenFör över an-

social-ligger,län där hemmetlänsstyrelsen i detsvariga: Socialstyrelsen,
bedriver under-för hemkommuni vederbörandenämnden samt, som

Skolverket.visning,
vidbehandlingen devården ochförverkaSocialstyrelsen har attatt

allmännaföljer denstandard ochgodtagbarblirenskilda vårdhemmen av
gällande bestäm-samhälletutvecklingen ioch socialamedicinska attsamt

i vården.säkerheträttigheter ochenskildesfråga denmelser följs i om
vårdhem och harenskildatillsynen rättinom länetLänsstyrelsen har över

beträffande verk-föreläggandenvid behovdessa kaninspektera samtatt ge
missförhållandenvidlänsstyrelsenkanrättelse inte skerOmsamheten.

verksamhetenvillkor försärskildatillstånd,till åtal, återkallaanmäla ange
vid hemmet.inskrivnaförflytta ärsamt personer, som
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Länsstyrelsens beslut tillstånd eller sanktioner kan överklagas, i vissaom
tillfall kammarrätten, i andra fall till Socialstyrelsen.

Länsstyrelsens tillsyn dock inte hälso- och sjukvårdspersonalensavser
yrkesutövning. Länsstyrelsen har därför inte någon anmäla personalrätt att
till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Socialnämnden löpande tillsyn vårdhemmen i kommunenutövar över och
skall besök minst två gånger år lära känna verksamheten ochgenom per
bilda sig uppfattning vård- och boendeförhållanden vid dessa.en om

SocialstyrelsensI föreskrifter och allmänna råd för tillämpningen vård-av
hemsstadgan detaljerade bestämmelser bl.a. personalens kompe-anges om

och omfattning, lokaler, utrustning föreståndarens framför-tens samt ansvar
allt beträffande den medicinska vården vårdtagarna.av

35.4 Lagen stöd och service till vissaom

funktionshindrade LSS

35 .4.1 Inledning

LSS trädde i kraft januariden 1 1994. Lagen innehåller bestämmelser om
särskilt stöd och särskild service lagens personkrets behöver vadutöversom

fårde enligt lag. Genom LSS med omfattandegaranterasannan personer
och varaktiga funktionshinder stöd kan undanröja svårigheter i densom
dagliga livsföringen. Målet den enskilde får möjlighetär levaatt att som
andra. I 9 § LSS de insatser för särskilt stöd och särskild service,anges som
den enskilde har till.rätt

35.4.2 Tillstånd tillsynoch enligt LSS

Enligt 23§ LSS får enskild inte tillstånd länsstyrelsenutanen person av
yrkesmässigt bedriva sådan verksamhet i 9 § första stycket 6-10som avses
LSS. Här verksamheter i form korttidsvistelse utanför detanges av egna
hemmet, korttidstillsyn för skolungdom 12 år, boende i familjehemöver eller
i bostad med särskild service för barn och ungdomar behöver bo utanförsom
föräldrahemmet, bostad med särskild service för eller särskiltvuxna annan
anpassad bostad för daglig verksamhet för i yrkes-samtvuxna personer
verksam ålder saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.som

Tillstånd skall sökas hos länsstyrelsen i det län där verksamheten skall
bedrivas. Länsstyrelsen har inspektera verksamheten. Enskildrätt verk-att
samhet står under tillsyn den eller de kommunala nämnder, harav som

för verksamheten enligt LSS. Socialstyrelsen har den centrala till-ansvar
verksamhet enligt LSS och skall följa, stödjaöver och utvärderasynen

verksamheten, informera verksamheten stimulera till vidareutveck-samtom
ling.

1992/93:159I propositionen stöd och service till vissa funktions-om
hindrade jämförelser med bestämmelserna i dåvarandegörs omsorgslag
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till länssty-Med hänsynverksamhet.enskild attsocialtjänstlagenisamt om
LSSstödmedverksamheterförregionala tillsynsansvarethar detrelsen av

börverksamhetenskildtilltillstånddepartementschefenansåg ges avatt
verksamhet.dennainspekteramöjlighetfåockså börlänsstyrelsen attsom

följertillsynsansvarlänsstyrelsensunderockså fallerverksamhetenAtt av
enligtverksamhetentillsynenregionalaför den överlänsstyrelsens ansvar

LSS.26 §
LSSenligtinsatsertillhandahållandetpropositionenianförsVidare att av

kostnadsan-medavtalförutsätterDettakommunen.förär ettytterst ansvar
verksamhetendär ärkommunnaturligt denvarför detkommunsvarig är att

inspektionsrätt.ochtillsynsansvarockså harbelägen ett en
enligtverksamhetenskildinomföreliggermissförhållandenallvarligaOm

länsstyrelsen kunnadärförmåstelänsstyrelsenerhållit tillståndLSS avsom
missförhållanden,allvarligaföreliggadockbörtillståndet. Detåterkalla som

återkallelse kaninnanlänsstyrelsenföreläggandetill efterinte rättas ett av
förbudföranledakansådanaskallMissförhållandenatillgripas. avsomvara

iVidare anförssocialtjänstlagen.enligtverksamhetför fortsattlänsstyrelsen
medi LSS i likhetfinnasbörböterdömamöjlighetpropositionen utattatt

yrkesmässigttillståndnågonsocialtjänstlagenenligtgäller utanvad omsom
tillstånd krävs.sådantdärverksamhetenskildbedriver

Översyn bestämmelsergällande35.5 av

Inledning35.5.1

i olikasocialtjänsteninomverksamhetprivatreglerasframgåttSom ovan
Social-utfärdadeföreskrifterisocialtjänstförordningenilagar, samt av

deheldygnsverksamheter därbl.a.verksamheter,privatavissastyrelsen. För
underbedrivsverksamheterförhyreskontraktharboende samt somegna

förregleri dagsaknasprivat barnomsorgförundantagmeddel dygnetav --
och tillsyn.tillstånd

verksamheterrespektivevårdhem, HVBenskildaBestämmelserna för
1970-taletssedantidpunktervid olikatillkommitLSS, harmed stöd av

aktuellatillreglergällandeanpassningenbristandevissa fallibörjan. Den av
utvecklingbakgrund denbl.a.behov kanochförhållanden mot somavses

mellanändrade ansvarsgränserbehandlingsformer,ochvård-skett nyaav
i kommun-organisationsformerochsocialtjänstsjukvård och samt styr-nya

entreprenadverksamhet.ochkonkurrensgradbl.a. ökadmed averna
enskilda HVBtillsyntillståndsgivning ochförreglernadet gällerNär av

punkterpå fleradetfunnitSocialstyrelsenochlänsstyrelserna attbådehar
förbådesvårigheterinneburitharregler. Dettaentydigaklara ochsaknas

Klagomålsökande.för de överochtillståndsprövningenvidlänsstyrelserna
dessaföruttryckbl.a.länsstyrelserna kan ettpraxis vidolika somses

svårigheter.
be-förslagochövervägandenSocialtjänstkommitténsförSom underlag
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privat verksamhet hartillståndsgivning och tillsynträffande regler för av
stadgandelsregeringen till kommittén överlämnat översynen av om en-

Ds 1993:38 vårdEnskild ochskilda vårdhem departementsstencilen om-
1993-05-11offentlig tillsyn, dels Socialstyrelsens PM översynenomsorg -

för vård eller boende enligttillståndsgivning och tillsyn hemregler för avav
förslagen i dessa översynsarbeten.69 § SOL. Nedan redovisas kort

Översynen vårdhemsstadgan35.5.2 av

vårdhem.stadgan enskildaUnder år 1992 har gjortsöversyn av omen
bestämmelserföreslår stadgan upphävs ochUtredaren ersättsatt omav nya

i och sjukvårdslagentillstånd, för privat verksamhet hälso-tillsyn m.m.
på hälso-enskilda vårdhemmen delasrespektive socialtjänstlagen. De upp

Vidare föreslår utredaren ochsjukvård respektive socialtjänst.och öppenatt
Vissa ytterligare formerså långt möjligt regleras lika.sluten privat vård av

bestämmelser-funktionshindrade föreslås omfattasboende för äldre och av
korttidsvård/socialtjänsten, bl.a. hem förtillstånd och tillsyn inomna om

hospicevård.växelvård, utslussning, rehabilitering och s.k.
övergripande för-ställt sig positiva till deRemissinstanserna har överlag

kvalitet ställskrav vad gällerframhåller bl.a. viktenslagen och attav samma
framhållerbedriven vård. Många remissinstanserpå privat och offentligt

till-heldygnsvård i privat regi bör omfattasvidare vård ochöppenatt av
de enskilda vårdhemmenståndsprövning och tillsyn reglerna förattsamt

för vård ellerinnefattar socialtjänst och hemmenmed verksamhet som
enhetliga.boende bör göras

offentlig tillsynEnskild vård och harDepartementsstencilen omsorg -
Frågan regleringen tillsyn enskild hälso- ochremissbehandlats. om av av

oktober 1994 regeringen.sjukvård bereds för närvarande av
socialtjänst överlämnats till Social-i den del harRemissvaren som avser

tjänstkommittén.

Översyn enskilda35.5.3 bestämmelserna för HVBav

för tillståndsgivning ochmed gällande reglerMot bakgrund problemenav
bestående förtillsyn enskilda har arbetsgruppHVB representanteravenav

ledning utarbetatunder styrelsenslänsstyrelserna Socialstyrelsenoch ett
för förslagen nuvarandeförslag till regler. Utgångspunktändrade är att

myndighetsutövning, varförtydlig och rättssäkerregler oförenliga medär en
och förtydliga regelsyste-möjligt förenklafunnits så långtsträvan att somen

överlämnats tilli maj 1993 regeringenArbetsgruppens förslag harmet. av
Socialtjänstkommittén.

tillförs bestämmelseföreslår socialtjänstlagenArbetsgruppen att en ny
möjligheter förbjuda verksamhetlänsstyrelsen vidgade att somsom ger

uppvisar brister.
föreslås syftar tillför vård eller boendedefinition hemEn attsomny av

förendast heldygnsverksamhetför vård och boendebegreppet hem avser
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kollektivhem med platserplatser. S.k. båtprojekt och änän tretre mermer
familjehemsplaceringarföreslås tillståndspliktiga. Vidare föreslås attvara

boende.inte får i familjer driver privata hem för vård ochgöras som
flyktingarföreslår också hem inrättats för påArbetsgruppen att som

för vård och boende.Invandrarverkets uppdrag inte bör betraktas hemsom
bestämmelser villkorenArbetsgruppen efterlyser också klargörande om

erhållande tillstånd.för av
vid privata hem för vårdSlutligen föreslås vid uppehåll i verksamhetatt

och boende länsstyrelsen underrättas härom.bör

35.6 uppdragStatskontorets

biträda Socialtjänst-Regeringen uppdrog i juni 1992 åt Statskontoret att
tillstånd för vissakommittén med analytisk studie gällande behoveten av

socialtjänsten.verksamheter inom
Tillståndsgivningen inom socialtjänstenStatskontoret har i sin rapport

1993-02-26 på registreringföreslagit tillståndsgivning med kraversättsatt
privat socialtjänsten. Till registreringen knytsall verksamhet inom sär-av

bestämmelser i för-skilda villkor för olika verksamhetertyper genomav
justeringar i villkorenordning eller myndighetsföreskrifter. Härigenom kan

privatalättare genomföras vid lagreglering, med hänsyn till hur denän t.ex.
vården utvecklas.

fall ställsI vissa fall kan registreringen innebära anmälan. I andraen ren
registermyndig-vissa villkor, i förväg regelmässigt förhandsgranskassom av

till regi-heten. villkoren uppfylls redovisas löpande i årsberättelseAtt en
streringsmyndigheten.

Genom i socialtjänstlagen fastställa generellt krav på villkoradatt ett
möjligheterregistrering privat verksamhet skapas enligt Statskontoret attav

utifrån myndighetsföreskrift regleraverksamhetens i förordning ellerart
vilka särskilda villkor bör gälla för viss verksamhetstyp.som en

villkor. Vissaverksamheter bör i princip registrering skeFör öppna utan
tillhandahållerundantag kan dock för verksamhetbehöva göras öppen som

utredningstjänster eller behandling.
möjliggör myndighetRegistrering all privat verksamhet för den somav

för registrering och tillsyn förbjuda verksamheter, bryteratt somansvarar
lagstiftningens avseende föreslår Statskontoret ingen för-krav. I dettamot

ändring jämfört för sank-med dagens bestämmelser dock med undantag att
tionerna enligt förslaget också bör omfatta privat verksamhet.öppen
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privat35.7 Utvecklingen verksamhet inomav

socialtjänsten

35.7.1 Inledning

Sedan lång tid tillbaka har inom socialtjänsten anlitats institutioner i privat
regi inom missbrukarvården ungdomsvården. Från sådanaoch barn-och
institutioner vård behandling förhar socialtjänsten upphandlat och till-att
godose enskildas behov härav. enskilda vårdhemmen har också sedanDe

funnits privat alternativ till de offentligt bedrivna heldygns-länge ettsom
inom sjukvården, socialtjänstenverksamheterna hälso- och och omsorgerna.

vårdgrund för de enskilt drivna hemmen för eller boendeEn gemensam
de enskilda vårdhemmen de inte får driva verksamhetoch är att utan

tillstånd.
både1 januari 1993 infördes bestämmelser i hälso- och sjukvårdsla-Den

1982:763/HSL och socialtjänstlagen klargör landstingenattgen som re-
spektive kan privata vårdgivare fullgöran-kommunerna sluta avtal med om
de viss verksamhet. Det kan gälla verksamhet inom upptagnings-t.ex. ettav
område, vårdcentral eller hemtjänst inom distrikt. kan ocksåDett.ex. etten

heldygnsverksamhet, sjukhus eller ålderdomshem.gälla t.ex. ett ett
redovisas utvecklingen inom socialtjänstensNedan privat verksamhetav

verksamhetsområden. Både institutionsvårdensolika den traditionella ut-
utvecklingenveckling och entreprenadverksamheten belyses liksomav

utvecklingen privat barnomsorg och verksamhet i privatöppenav annan
regi.

Individ- och familjeomsorgen35.7.2

till enskildaUppdrag

verksamheten inom individ- och familjeomsorgen har hittillsDen öppna
huvudsakligen bedrivits i offentlig regi. Skälen härtill har bl.a. varit att
verksamheten i innefattar myndighetsutövning. Sådanutsträckningstor
verksamhet får inte överlämnas till privata rättssubjekt.lagstödutan

individ- familjeomsorgen tradition anlitats enskildaInom och har av per-
familjehembl.a. kontaktpersoner, stödfamiljer och för barn,soner som

ungdomar och bygger vanligtvis på frivilligt, ickeDessa uppdrag ettvuxna.
yrkesmässigt åtagande karaktäriseras ofta det icke professionellaoch av
engagemanget.

Utvecklingen antalet uppdrag kontaktpersoner/kontaktfamiljerav som
respektive antalet placeringar i familjehem barn har redovisats irörsom
kapitel uppgifter förordnade kontaktpersonerFör saknas antalomvuxna
respektive placeringar i familjehem.

Även vissa utredningar, bl.a. vårdnad och åtalseftergift,umgänge samtom
i socialtjänsten.utförs ofta inte anställda Dessaär ut-av personer som

redningar på uppdrag domstol eller åklagare och utförs oftagörs av en en av
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uppdragstagarförhållan-handlar det i regelerfarna socionomer. Här ettom
uppdrags-viss uppgift. Förden enskilde försocialtjänsten ochde mellan en

tjänstefelsansvarsekretess,bestämmelsergällertagare m.m. somomsamma
anlitadeyrkesmässigtomfattningenUppgifterför anställda. upp-avom

saknas.individ- och familjeomsorgendragstagare inom

öppenvårdsinsatserUpphandling av
privata vård-utförsöppenvårdsverksamhet,En form avsom numeraav

stödinsatser alternativtråder,entreprenadförhållandegivare äratt ettutan
psykosocialaenskilda medfamiljer ellerterapi i den hemmiljön hosegna
alternativ tilloftainsatsersvårigheter relationsproblem. Dessaeller är ett

personalko-drivs bl.a.verksamhetinstitutionsplaceringar. Denna typ avav
socionomer,med olika kompetens,operativ vari kan ingå yrkesgrupper t.ex.

till familjer medlärare. Insatsernafritidspedagoger, psykologer, t.ex.ges
familjer i olikahjälp tillföräldraroll eller stöd ochbehov stöd i sin somav

medkombineras iblandhemma-hos-stödkrissituationer. formDenna enav
institution för helamindretids vistelse i jourlägenhet ellerkortare enen

pågåendekris eller undersamband med akuteller delar familjen i enenav
formutveckling dennaomfattning och§-utredning. Uppgifters.k. 50 avom

i privat regi saknas.insatserav
behandlings-viss vård- ochår ocksåUnder förekommer öppenattsenare

privatatillhandahållsoch ungdomarverksamhet bl.a. för missbrukare av
mellanvård, kanplatser i s.k.vårdgivare. erbjuder kommunenDessa som

vid in-upphandlar platserupphandlas på kommunensätt ensamma som
Även Vid demellanvård i privat regi okänd.omfattningenstitution. ärav

framkommit arbetedockkommittén harsammankomster attarrangeratsom
mellanvårdsformer alterna-håll i för utvecklapågår på många landet att som

institutionsvården.tiv till
in-familjevårdsenhetervuxit konsulentstöddaUnder år har framsenare

familjevårdsenheternakanfamiljehemsvården. Kommunerna genomom
konsulentstöd ochi familjehem, delsupphandla dels förmedling platserav

ofta stiftel-Familjevårdsenheterna drivsutbildning för familjehemmen. som
1993.familjevårdsenheter Dennaaktiebolag. landet finns 15eller Iser ca

beskrivits i kapitelverksamhet har närmare

Institutionsvård

i kraft.socialtjänstlagen trädde InomPrivata har ökat kraftigt sedanHVB
vid årantalet platser HVBungdomsvården uppgick det totalabarn- och

Årtill 1992 detprivata platser uppgick 221.1982 till 1 918, antalet varvarav
vid privata hemantalet platsertotala antalet platser vid HVB 2 957, varav

privata10-årsperiod ökade således antaletuppgick till 364. Under1 en
i offentlig regimedan antalet platserinstitutionsplatser med drygt 1.000

årsbokEnligt Socialstyrelsensunder motsvarande tid minskade med 100.ca
ökningen till del beroi Sverige 1993 kanSocialtjänsten och enomsorgerna

privataövergått till bli HVB.på tidigare s.k. storfosterhem attatt
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offentliga.vanligtvis färre antal platser de 40privata hemmen harDe änett
ungdomar har högst 5 platser.de privata hemmen för barn ochprocent av

enkätundersökning Socialstyrelsen visar pånyligen genomfördEn av en
vid för vård ellergenomsnittlig beläggning på knappt 90 hemmenprocent

offentligt privatEnkäten omfattar både ochboende för barn och ungdomar.
eventuella skillnader i beläggning mellanbedrivna HVB, varför kunskap om

regi Enligt enkätinstitutioner i privat respektive offentlig saknas. samma
ungdomsinstitutionerna i aktie-privata barn- ochbedrevs 45 deprocent av

handelsbolag och enskild firma.bolagsform och 11 procent av
År i privat regi medanfanns inom missbrukarvården 737 platser1982

år platser. Under period minskademotsvarande siffra 1992 4 711var samma
till 546, dvs. minskning medantalet platser i offentlig regi från 4 857 3 en ca

År dekonstaterades antal konkurser bland1 300 platser. 1992 störreett
missbruksinstitutionerna antalet nytillkomna. Under år 1993privata än

privata medan deskedde åter viss ökning platserna vid de hemmenen av
drivna minskade något i antal.offentligt

föräldrar och deras barn. LöpandeVissa för missbrukareHVB tar emot
År uppgick antalet barn vid miss-statistik antalet barn saknas. 1992om

till 200.brukarinstitutionerna ca
kommunerna vanligtvis enstaka platser förFrån privata HVB upphandlar

specifika vård behandling.tillgodose den enskildes behov och Detatt av
på platseremellertid i dag också kommuner abonnerar antalfinns ettsom

såvid privat institution för tillförsäkra sig platseller alla platser näratten
får inte förväxlas med överlämnandebehövs. Sådant abonnemang av en

likheter finns. Vid plats-till vissaverksamhet entreprenör även ettomen
betalning platsernaerhåller vårdgivaren dock full förstabonnemang när är

belagda.

inom individ- och familjeomsorgenEntreprenadverksamhet

och familje-entreprenadverksamheter inom individ-Som exempel på nya
mellanvård, olikabehandlingsformer, s.k. förkan nämnas öppnaomsorgen
Mellanvårdungdomar. kanmålgrupper, missbrukare ocht.ex. somvuxna

platser från privat vård-upphandlas enstakaocksånämnts enovan som
Även entreprenadverksamhet bl.a.alkoholrådgivningar drivsgivare. avsom

allexempel finns i dag på kommuner därfrivilligorganisationer. Enstaka
entreprenadverksamhet.missbrukarvård drivsöppen som

Öppen aktiviteter och gemenskap för bl.a.dagverksamhet för erbjudaatt
entreprenadverksamhetbedrivs ocksåmissbrukare eller psykiskt störda som

med bl.a. intresseorganisationer entreprenörer.som
för uppgifter iVissa anlitar också privatakommuner entreprenörer sam-

institution vid olika formervårdtagare från ellerband med utslussning enav
eftervård.av

för familjerådgivningjanuari 1995 åläggs kommunernaDen 1 ett ansvar
1993/94:58. propositionenprop. rskr. I1993/9424, bet. 1993/94:SoU10, an-

skyldighet träffasärskilt kan fullgöra dennakommunen attatt genomges



530 REGLER FÖR SOU 1994:139PRIVAT VERKSAMHET

avtal med lämplig vårdgivare. innebär verksamheten kanDetta attannan
bedrivas entreprenör.av en

Fristående social bedrivsverksamhet kommunenänsom av annan
Som komplement till den offentligt finansierade socialtjänsten bedriver oli-

frivilligorganisationerka verksamhet. Omfattningen det frivilliga socialaav
SOU 1993:92arbetet har redovisats i kommitténs Frivilligt socialtrapport

arbete.
Som exempel på komplement till socialtjänstens verksamheter kan näm-

den omfattande mångskiftande bedrivsoch verksamhet Fräls-nas som av
ningsarmén Stadsmissionen. Stadsmissionenoch Både Frälsningsarmén och
bedriver förutom heldygnsverksamheter verksamhet föräven öppen- -

Frälsningsarméns bl.a.verksamhet omfattar dagcentraler,utsatta grupper.
uppsökande verksamhet, skyddade verkstäder Frälsningsarmén harm.m.
varje dygn kontakt med 1000 Frälsningsarmén har 700ca personer. an-
ställda inom sin sociala verksamhet och årligen miljoner210omsätter ca
kronor.

Stadsmissionen bedriver omfattande verksamhet med bl.a. missbrukar-en
vård, förebyggande arbete bland barn och ungdomar, härbärgesverksamhet
för kvinnor Stadsmissionen erbjuder också till människor i till-stödm.m.
fällig kris i mottagningsbyrånformer bl.a. vid den s.k. i Stockholm.öppna

insatser tjänsterDe eller erbjuds har bredd och består bl.a. istorsom en
ekonomiskt stöd i krissituationer, budgetrådgivning, personlig råd-annan
givning ombudsman enskilda myndigheter.församt att gentemotagera
Stadsmissionen bedriver också sexuelltdagcenter för ellerett utsatta ut-
nyttjade kvinnor. Stadsmissionen har knappt 600 anställda och omsätter ca
200 miljoner kronor år.per

Äldre-35.7.3 och handikappomsorgen

Entreprenadverksamhet

äldre-Inom och handikappomsorgen har under lång tid funnits inslag av
privat verksamhet. Vanligt förekommande har varitt.ex. att restaurang-
verksamhet på servicehus liksom städning uppgifter serviceka-och andra av
raktär överlämnats till Bl.a. den tidigare otillräckligaentreprenörer. perso-
nalförsörjningen inom äldre- och handikappomsorgen har bidragit till att
privata anlitats komplement till kommunens verk-entreprenörer som egen
samhet.

Behovet utbyggnad särskilda boendeformer, framför allt förav av perso-
år80 har medfört bostadsföretag byggherrar i ökadochöver att ut-ner

sträckning erbjuder kommunerna olika lösningar i fråga äldrebostäderom
inklusive drift service omvårdnadoch i bostäderna.av

Socialstyrelsen gjorde i maj 1992 förfrågan till kommunerna varviden
framkom cirka 160 boendeenheter privatmed totalt 5 300 platser drevs iatt
regi. boendeDe hade oftast kontrakt med hyresvärden. Bistândsinsategna



REGLER 531FÖRSOU 1994:139 VERKSAMHETPRIVAT

de boende hade behov antingen kommunens hemtjänstser. som av gavs av
eller privat vårdgivare, kommunen tecknat avtal med. sällanInteav en som
tillhandahöll hyresvärden både boendet och service- respektive omvård-
nadsinsatserna.

I september 1993 har Socialstyrelsen gjort översiktlig och rikstäckandeen
kartläggning alternativa och driftsformer inom äldre handikapp-ochstyr-av

Kartläggningen på samtligabygger enkät, omfattar kom-omsorgen. somen
Dnri landet. har redovisats i januari iDenna 1994 rapportenmuner

24-6503/93 Alternativa driftsformer inom äldre- och handikapp-ochstyr-
omsorgen.

exklusivePrivata inom äldre- och handikappomsorgenentreprenörer
brukarkooperativkommunala bolag anlitades ioch personal- och septem-

%125ber 1993 mindre hälften kommuner, 44 samtliga kommuneränav av
i landet. Privata vanligare i storstäder, städer, för-entreprenörer är större
ortskommuner medelstora städer ioch andra kommungrupper. Detän är
också vanligare kommuner med borgerlig majoritet anlitar privata entre-att
prenörer.

61 %Flertalet med anlitar inomkommuner dessa hem-entreprenörer
tjänsten, i första hand för matdistribution och städning. Därnäst vanligast är

anlitas för verksamhet avseende särskilda boendeformerentreprenöreratt
50 entreprenörer.anlitar privata% kommunerna somav

37beställar-utförarorganisationI kommuner med kommuner, 13 % av
1993samtliga under september förekommer i flertalet fall omfattandeen

entreprenadverksamhet. Samtidigt kan konstateras i fjärde-närmareatt en
del anlitas inte privatadessa kommuner huvudentreprenörer över taget.av

privataTotalt omfattar de entreprenadverksamheterna % kom-4ca av
sammanlagda bruttokostnader för äldre och handkappomsorgen. Imunernas

faktiska kostnader detta 2 miljarder kronor. Jämfört medmotsvarar ca
tidigare inventeringar innebär detta fyrdubbling från år till år1991 1993.en

Socialstyrelsens kartläggning framhålls betydelsefull bakomliggan-I att en
de orsak till expansionen entreprenadverksamheten den förändradeärav
politiska inriktningen offentligkonkurrensutsätta verksamhet. Enatt annan
bidragande orsak sjukhemsboendekommunernas utökade för ochär ansvar

Ädelreformen.hemsjukvård efter överlämnande driften sjuk-Utöver av av
hem till köper kommunerna också enstaka platser för sjuk-entreprenörer
hemsboende privata vårdgivare. Omfattningen enskilda vårdhemav av re-
dovisas nedan.

Även ifråga hemsjukvård förekommer entreprenader.om
Andelen entreprenader äldre- handikappomsorgen ökar ocksåinom och
inom nattpatrulleringhemtjänsten, framför allt beträffande kvälls- och samt
bevakning trygghetslarm.av

Socialstyrelsens studie alternativa driftsformer inomfortsatta ochstyr-om
äldre- på enskildasoch handikappomsorgen kommer fokuseras hur rätts-att
säkerhet integritet i den pågående utvecklingen tillgodoses. Kartlägg-och
ningen också skillnader i kostnadseffektivitetkommer belysa eventuellaatt
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Ävenkvalitet offentlig privat drift. möjligheterna till ökadoch mellan och
valfrihet pågående utvecklingen kommer belysas.för brukarna i den Iatt

utvecklingsarbetet det gällerstudien kommer också forsknings- och när
kartläggas.privata driftsformer inom äldre- och handikappomsorgen att

boendeformer förStatistiska Centralbyråns statistik särskildaAv över
med funktionshinder den 31 december 1993äldre och personerpersoner

med särskildaframgår 90 de sammanlagt 4 200 enheternaatt procentca av
privata vård-boendeformer drevs kommunen. Ca 9 drevsprocentav av

landstingeninklusive drevsgivare föreningar. Resterande 2 procentca av
Omkring defrån vilka kommunerna upphandlade platser. 5 procent av

bedrivnabodde i särskilda boendeformer fanns i privat sär-personer som
skilda boendeformer, i kommunalt bedriven verksamhet och93 procentca

landstingsdrivna boendeformer.resterande 2 iprocentca

Kundvalssystem

inom äld-Enligt Socialstyrelsens Alternativa och driftsformerrapport styr-
fanns i september 1993och handikappomsorgen, refereratssom ovan,re-

inom äldreomsor-totalt endast 4 kommuner, infört s.k. kundvalssystemsom
gen.

inget entreprenadavtal mellan kommunenI kundvalssystemen föreligger
enskilde beviljatsoch den privata vårdgivaren. till denDet är somupp

betalmedel tillbistånd själv välja utförare den aktuella tjänsten. Somatt av
erhållit vid beviljandeutföraren servicecheck, den enskildeanvänds den som

biståndsinsatsen i fråga.av
fyra infört kundvalssystem samtliga förortskommu-De kommuner ärsom

i framför allt förortskommu-Stockholms län. Ytterligare 8 kommuner,ner
någon praktiken gällerhar beslutat införa form kundvalssystem. Iattner, av

städ-inom hemtjänstenservicechecken eller motsvarande vissa tjänster
ledsagning.omvårdnad ochning, inköp, matdistribution, personligtvätt,

från i VaxholmsTjänsterna erbjuds enskilda i ordinärt boende, dock bortsett
kommun, erbjuder sjukhemsboende i sitt kundvalssystem.ävensom

fördjupadeSocialstyrelsen kommer i sitt fortsatta arbete genomföraatt
studier beträffande kundvalssystemen.

Kommunala bolag

så vitt känt endast inomKommunala bolag förekommer inom socialtjänsten
användsäldre- och handikappomsorgen. Endast i landets kommunertre av

denna driftsform. två kommunen delägare i bolagI dessa ärär somav
till verksamheter. den tredjeverksamma med matförsörjning kommunala I

organiserats ikommunen har all drift inom äldre- och handikappomsorgen
helägt kommunalt bolag.ett

vårdhemEnskilda

tradition hälso- och sjukvården, socialtjänsten ochAv har omsorgerna upp-
andel platserna vidhandlat platser vid de enskilda vårdhemmen. Hur stor av
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sjukvård, social-till hälso- ochhänförasvårdhemmen kanenskildade som
studie förLSS förutsätterrespektive verksamhet enligt närmaretjänst atten

redovisas.kunna
Socialtjänstkommitténs räk-gjort förStatskontoretden studie,Av som

landet.vårdhem itotalt 290 enskilda1993 fannsframgår det årning, att
fördelar sig enligt nedan:Platserna

platser492Somatiskt korttidssjuka
1519Somatiskt långtidssjuka
2795vårdbehovsjuka måttligaPsyk. m.
1476Konvalescenter

omvårdnad och tillsynsådanbehöverPersoner somsom
804helinackorderingservicehus medboende imotsvarar

Övriga två eller fleraomfattar tillstånd enligthem med
2058grupper

vårdhemmen år 1993. Denvid de enskildaplatser störstaTotalt fanns 9144
med måttligapsykiskt sjuka43 % framgår förhemär somgruppen

karaktär.mycket olikainstitutionervarje finnsvårdbehov. Inom avgrupp
huvudsakligasärskiljer vårdhemmenskategoriseringenovanståendeDen

och sjukvård.respektive hälso-på socialinriktning omsorg

Privatfinansierad verksamhet

regii privat försärskilda boendeformernafinansieradeoffentligtdeUtöver
privatfinansieradeomfattningfunktionshindrade finns i liten sär-ochäldre

exempelSomi de kommunerna.boendeformer, framför alltskilda största
fåtal andra stiftelsersäldreboendeBlomsterfondenskan ettnämnas samt

privatfi-Omfattningen dennaför äldre.boendeformersärskilda typ avav
inte känd.boendenansierat är

35 .7.4 Barnomsorgen

tillstånd.i inte Förregi krävs dagdrivs i privatförskolorFör öppna som
tillstånd från länsstyrelsen.krävsfritidshemprivata förskolor ochövriga

1987:442med stöd lagendock kommunernaSom angivits kan omavovan
vårdvissa hem förtillståndsgivning förmed kommunalförsöksverksamhet

harkommunernaCa 50tillståndsprövningen.boendeeller procentöverta av
möjlighet.utnyttjat dennai dag

År i privatfritidshemmenochdaghemmencirka1980 drevs procent aven
År ökat till cirka 7andelen privat barnomsorgregi. 1992 hade procent, varav

denfritidshemmenochdrivna daghemmen ärföräldrakooperativtde van-
kom-till landetsSocialstyrelsens enkätEnligtprivata driftsformen.ligaste

regi 8i privatandelen barnomsorg1993i september procent.cavarmuner
årbarnomsorgsstatistiken förgenomgångvid sinSocialstyrelsen fann av

medanprivata dagheminskrivna idaghemsbarnen1993 10 procentatt varav
vidfritidshemvid privatainskrivnafritidshemsbarnentvå procent varav

1993/94.årsskiftet
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Privat barnomsorg bedrivs i dag vanligtvis fristående från kommunens
verksamhet den privata barnomsorgenäven beroende kommunalaärom av
bidrag för sin existens. Enligt uppgift från Socialstyrelsen förekommer emel-
lertid också kommunerna överlämnar driften förskolor och fritidshematt av
till privata Omfattningenentreprenörer. entreprenadverksamhet inomav
barnomsorgen i dag okänd.är

35.7.5 Sammanfattning

Den exakta omfattningen verksamhet i privat regi inom socialtjänsten ärav
oklar. Med total omfattning i detta sammanhang både entreprenad-avses
verksamhet och sådan privat verksamhet från vilken kommunen upphandlar
enstaka tjänster. Särskilt entreprenadverksamheten öka snabbt.synes

Den privata verksamheten, från vilken kommunenöppna upphandlar
enstaka tjänster har fortfarande liten omfattning inom både individ- och
familjeomsorgen och äldreomsorgen tendensen också häräven är attom
andelen Beträffande utvecklingenväxer. den privata institutionsvårdenav
inom individ- familjeomsorgenoch finns dock löpande statistik. gällerDetta
också antalet kontaktpersoner och familjehem inom barn- och ungdoms-
vården.

Den privata institutionsvården har kraftigt byggts sedan socialtjänst-ut
lagens tillkomst. Både inom barn- och ungdomsvården och inom miss-
brukarvården har antalet platser vid privata institutioner flerdubblats mellan
år 1982 och år 1993. Ca hälften institutionsplatserna för barn och ungdomav
drevs år 1993 i privat regi medan 60 institutionsvården förprocentca av
missbrukare år drevs privat.samma

Trots ökningen entreprenaderna inom äldre- och handikappomsorgenav
mellan år 1991 och år 1993 denna verksamhet fortfarande totaltutgör sett en
liten andel de totala kostnaderna för äldre- och handikappomsorgen.av
Variationer förekommer dock mellan olika kommuner och regioner i landet.

Även inom barnomsorgen andelen drivs i privat regi liten.är Dennasom
Årandel ökar successivt. 1980 drevs cirka daghemmen ochprocenten av

fritidshemmen i privat regi medan motsvarande andel år 1993 8var ca
Även här förekommer variationer mellan kommunerna.procent. stora

En samlad kunskap saknas beträffande tillämpningen gällande be-av
stämmelser för olika privat verksamhet. Bl.a. saknas kunskap ityper av om
vilken omfattning föreläggande till missförhållanden i privat verk-rättaatt
samhet respektive förbud driva privat verksamhet förekommer.att

35.8 Sammanfattande bedömning
35.8.1 Inledning

Till kommittén har antal utredningar seoch förslag ovan överlämnatsett
berör frågor den privata verksamheten inom socialtjänsten. Kom-som om
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huvudmän frågor medfått från fleramitten har också skrivelser an-om
också diskuterats vid kommit-harknytning till privat verksamhet. Amnet

seminarier hösten 1993.téns

definition privatFrågor avgränsning och35.8.2 avom
verksamhet

sanktioner förtillståndsgivning, tillsyn,framgått reglerasSom m.m.ovan
socialtjänstförordningen och i Social-i olika lagar, iprivat verksamhet

i privat regi råder i dagföreskrifter. vissa verksamhetsformerstyrelsens För
tillstånd ochomfattas bestämmelsernaoklarheter huruvida dessa omav

socialtjänstenvissa dagverksamheter inomgäller framför allttillsyn. Detta
vårdhem tecknat hyres-också vid de enskildaverksamhet som egnamen

kontrakt med vårdtagarna.
detvissa privata verksamheter haroklarheterna beträffandeFörutom

fråntillståndspliktig verksamhetsvårt definiera ochvisat sig avgränsaatt
och enskildagällande bestämmelser för HVBprivat verksamhet. Iannan

tillståndskrav för dengrund förvårdhem bl.a. antalet platser somanges
Beträffande dessutom i SoF lägreprivata verksamheten. HVB att ettanges

också grund för hemde angivna fem platserna kanantal utgöra att ettän
bedrivs yrkesmässigt ochverksamhetenHVB ärett avanses som om

bestånd.betydelse för hemmets tillkomst ochavgörande
privata för vård ellerdefinition i SoF det gäller hemDen närsom anges

familjehem övergårinneburit svårigheter bl.a.boende har avgöra när ettatt
verksamhet barnom-bli HVB ellertill avgöra när öppen utöverattatt ett -

dagligt uppfattas knappast verksamhetertillståndspliktig. I talär somsorg -
hem för vård eller boende.del dygnetbedrivs under ettsomen av

Även har funnitsbeträffande avgränsningen till andra verksamheter en
båtprojekt viss lägerverksamhet. Sammabl.a. beträffande s.k. ochosäkerhet,

organisa-också funnits beträffande sådanaosäkerhet tillståndsplikt harom
institutio-familjehem ellerutbildning tilltioner stöd och en gruppsom ger

Även avgränsningen till Invandrarverketss.k. paraplyorganisationer.ner,
ibland varit oklar.harverksamhet för vissa flyktinggrupper

Även frågan definitio-vårdhemsstadgan behandlasvid översynen omav
hälso- ochsocialtjänstens ochgränsdragning framför allt mellanochner

vårdin-vårdhem betraktasenskiltsjukvårdens verksamhet. Ett ensom
har bl.a. inneburitsärskild boendeform. Dettarättning inteoch som en

såväl kommu-neutral avgiftssättning förgäller skapaproblem detnär att en
enskilda vårdhemmen.boendeformer desärskilda somnernas

finansieringen privat verksam-aktualiseratsfrågaEn är avomannan som
endastavgränsningen. bör därför klargörasbetydelse för Dethet skall ha om

finansieras allmänna medel skallhelt eller delvissådan verksamhet avsom
omfatta sådan privatkontrollen skallellerkontrolleras ävenstaten omav

med medel betalar för.omvårdnad enskildavård och egnasom
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35.8.3 Rollfördelningen mellan kommunen privataoch den

vårdgivaren vid entreprenadavtal m.m.

Den 1 januari 1994 1992:1528trädde lagen offentlig upphandling iom
kraft. bestämmelsernaHur offentlig upphandling skall tillämpas i prakti-om
ken f.n. aktuell fråga i kommunerna. Härvid har vissa kommunerär en
påpekat bestämmelserna kommunernas tillsynsansvar för enskildatt om
verksamhet enligt 69 § SoL och 3 § vårdhemsstadgan knappast förenligaär
med lagen offentlig upphandling och principen ökad konkurrens iom om
kommunal verksamhet.

Behovet förtydligande kommunens, privata vårdgivarensdenettav av
och roll och uppgifter vid social-entreprenadverksamhet inomäven statens
tjänsten har påtalats från olika håll. Bl.a. har frågan befogenheterstatensom

tillsyn och tillgripa sanktioner uppfattatsutöva över entreprenöreratt mot
oklara från länsstyrelsernas sida.som

Vissa oklarheter beträffande ansvarsfördelningen vid entreprenader har
emellertid undanröjts förslagen i propositionen demokratilokalgenom om
prop. 1993/94:188, bet. 1993/94:KU40, 1993/942379, riksdagenrskr. som
antagit våren 1994. kapitelI 9 redovisas dessa bestämmelser, inärmare som
korthet bl.a. innnebär kommunens skyldighet följakontrollera ochatt att

entreprenadverksamhet iklargörs kommunallagen.upp
Vikten tydlig ansvarsfördelning mellan kommunen och den privataav en

vårdgivaren gäller framför allt missförhållanden eller brister uppdagas iom
entreprenadverksamhet.en

När det gäller vårdhemsstadgans bestämmelser har konstaterats attovan
denna inte längre den aktuella utvecklingen med bl.a.motsvarar nya an-

mellan kommun och landsting och med utvecklingensvarsgränser av nya
verksamhets- och driftsformer både inom landsting och kommun. harDet
också visat sig flera enskilda vårdhem hyreskontrakt med vård-tecknatatt

Vårdhemmen har tolkat bestämmelserna så härigenom kantagarna. att man
undgå tillståndskrav och tillsyn. Från länsstyrelsernas sida har funnits en
osäkerhet privat verksamhet omfattas enskilda vårdhemsstadgansom av
bestämmelser den enskilde har hyreskontrakt med den privatanär eget
vårdgivaren.

privatFör barnomsorg har försökslagstiftning möjliggjorts förgenom
kommunerna tillståndsprövningen från länsstyrelserna.övertaatt

35.8.4 Villkor för tillstånd, tillsyn m.m.

I vårdhemsstadgan betonas tillståndsprövningen skallöversynen attav ses
punktinsats, där prövning vissa krav uppfyllda vidgörs ärattsom en en av

givet tillfälle. Vilka krav skall uppfyllda för tillstånd skallett attsom vara
beviljas utvecklas dock inte Hänvisning tilldock bestämmel-närmare. görs

i 30-35 §§ SoF tillståndgivning bör kunna till-görasserna om m.m., som
lämpliga efter vissa kompletteringar.

Socialtjänstförordningen och övriga föreskrifter för och enskildaHVB
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vårdhem innehåller detaljeradeförhållandevis bestämmelser, bl.a. kra-om
på kompetens hos den förestår vården vilka regler skallsamtven som som

gälla för verksamhetens bedrivande.
deTrots relativt detaljerade bestämmelserna tillståndsprövning tycksom

det ha funnits viss osäkerhet vid tillämpningen, vilket ibland kritiseratsen av
privata vårdgivare. Detta gäller bl.a. frågan vilka krav bör ställas påom som
föreståndarens kompetens och lämplighet.

praktikenI kan tillståndsprövningens möjligheter kvalitetatt garantera
och säkerhet i den löpande verksamheten begränsade. Förändringarvara
kan kort tid efter tillstånd beviljats inträffa i den aktuella verksamhetenett
vilket kan medföra konsekvenser för den enskilde. En kontinuerlig och
effektiv tillsyn har generellt möjligheter kontrollera säkerhet ochstörre att
kvalitet. innehålletFormerna för och i tillsynen fråga enligtär en som
direktiven dir. 1991:50 särskilt skall uppmärksammas i kommitténs arbete.

Ett förbud fortsatt verksamhet ingripande beslut för denärmot ett
enskilde vårdgivaren. Beslut förbud fortsatt Verksamhet kan dock imotom
vissa situationer behöva fattas med omedelbar verkan för skydda denatt
enskilde till liv och hälsa. Från olika håll påtalatshar svårigheterna medatt
gällande lagstiftning tolka bestämmelserna sanktioner skall vidtas.närom

avvägningenHur skall mellan avvakta effekterna före-göras att ettav
läggande respektive förbjuda fortsatt verksamhet bör förtydligas. Enatt

fråga aktualiserats i detta sammanhang vilken instans börärannan som som
fatta det slutgiltiga beslutet fortsatt drift missförhållanden ellernärom
brister föreligger i verksamheten.

Överväganden35.9 och förslag
Övergripande35.9.1 utgångspunkter

socialtjänstlagensSedan och vårdhemsstadgans tillkomst med bl.a. bestäm-
melser enskild verksamhet har kraven på effektivt utnyttjandeettom av
tillgängliga i kommunerna ökat.resurser

Under år har utvecklingen gått ökad mångfald och förnyelse imotsenare
vården. Delar socialtjänstens iverksamhet har och med detta förutsattsav
konkurrens. En ökande andel verksamheter drivs kooperativ, idéburnaav
organisationer privataoch Denna andel relativt litenentreprenörer. är ännu
i förhållande till de totala kostnaderna för socialtjänsten. Inom barn- och
ungdomsvården missbrukarvården drivs dock hälftenänsamt numera mer

institutionerna i privat regi.av
Enligt vår mening finns det skäl ändra gällande bestämmelseratt om

privat verksamhet så de bättre dagens situation. Vi föreslåratt motsvarar
därför och enhetliga bestämmelser för all privat verksamhet inomnya mer
socialtjänsten.

utgångspunktEn grundläggande för vårt förslag krav påär att samma
kvalitet skall gälla drivsverksamheten i offentlig eller privat regi.oavsett om
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kartläggning visatinsynsfrågorna har vårochdet gäller rättssäkerhets-När
krav pålagstiftning föri gällandepå behovet översyn att sammaav en

den offentligtprivata ochtillgodoses i densäkerhet och insyn skall kunna
bedrivna verksamheten.

både förvår mening gällamål skall enligtSocialtjänstlagens övergripande
portalpara-innebär bl.a.offentligt bedriven verksamhet. Dettaprivat och att

Enligt portalpa-privata vården.styrande för dengrafens mål skall ävenvara
socialtjänstlagen bl.a.stödbedrivs medragrafen skall verksamhet avsom

integritetochsjälvbestämmanderättpå för den enskildesbygga respekt samt
på frigöra och utveckla enskildas ochinriktas att resurser.gruppers egna

sig till, olikariktarsocialtjänstens verksamhetermålgrupper, ärDe avsom
be-målgrupper finnsBland socialtjänstenskaraktär. utsatta grupper som

sinaförmår hävdaberoendeställning och intei starkfinner sig attsom
leveroch ungdomarsin kan barnintressen eller föra talan. Det somvara

Även vissaaktivt vuxenstöd.förhållandenochunder utan ettotrygga utsatta
vårdbehov,omfattandeäldre medberoendeställning, bl.a.i starkvuxna

ingår i dennamissbrukarepsykiskt störda ochfunktionshindrade, grupp.
inte enkeltomvårdnad kanbehov vård ochmänniskorsDessa utsatta av

både och kommun-Därför hartillgodoses på den marknaden.öppna staten
kvalitetgodden vårdsärskilt ärattatt garanteraett som ges avansvarerna

med lagens bestämmelseri övrigt bedrivs i enlighetoch den oavsettatt om
därför gälla iregi. krav börprivat eller offentlig Sammavården iges

offentliga verksamheten.densåväl den privataavseende på kvalitet för som
och kvali-rättssäkerhetskall kunnasamhällsmedborgarnaOm garanteras

regibedrivs i kommunensverksamheteni vård ochall oavsetttet omomsorg
möjliggör insyn ochbestämmelserprivat vårdgivare krävseller somenav

insynvadskillnader gällerkapitel har redovisats dekontroll. I 10 som avser
verksamhet. Vioch offentligrättssäkerhet mellan privatoch enskildas anser

verksamheträttssäkerhet i privatfrågor insyn ochdet angeläget att sesom
oven

enligt vår mening haverksamheten börför den privataDen ansvararsom
planmässigtmålinriktat ochbedriva verksamhetenskyldighet samt attatten

ingår ocksåskyldighetdensamma. I dennafölja och utvärdera attupp
kvalitetssäkringsarbete.systematisktbedriva fortlöpande och

handverksamheten i förstautgångspunktgrundläggandeEn är attannan
tillsyneffektiv tillsyn. Medkontinuerlig ochskall kontrolleras genom en

och laglighet irättssäkerhetkontrollinom socialtjänsten statens avavser
i lagensalltid ha sin grundTillsynen skallindividärenden och verksamheter.

kvalitetenkontrolldärför också bl.a.bestämmelser och omfattarmål och av
privataförhållande till denuppgifter både iStatens roll ochi verksamheten.

preciseras.därförförhållande till kommunen börvårdgivaren och i
tillstånd,speciella bestämmelserTill bör dessutom fogaslagen rörsom

föreslås upphävas ochVårdhemsstadganprivat verksamhet.tillsyn förm.m.
bestämmel-föreslagnai stället deenskilda vårdhemmen omfattasde nuav

serna.
kvalitet i den privatagodenskilde skall kunnadenFör garanterasatt en
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vården krävs också förhandskontroll den privata verksamhet,en av som
riktar sig till de och där allmänhetensmest utsatta insyn vanligtvisgrupperna

begränsad.är
Utformningen reglerna för förhandskontrollen enligt vår meningärav en

viktig rättssäkerhetsfråga, inte enbart för den enskilde vårdtagaren utan
också för den privata vårdgivaren. Tillståndsprövningen bör därför endast
omfatta fåtal och tydligt angivna kriterier,ett krävs för tillgodoseattsom
kvalitet och säkerhet i den aktuella verksamheten.

Vi har införaövervägt bestämmelser tillståndspliktatt för sådanävenom
verksamhet socialtjänsten med stöd entreprenadavtal överlämnar tillsom av

utföra. Kommunens föratt entreprenadverksamhet harannan ansvar som
redovisats i kapitel 9förtydligats kompletterande bestämmelser igenom
kommunallagen, riksdagen antagit våren 1994. Härigenom tydliggörssom
kommunens skyldighet kontrollera och följa sådan verksamhet.att Viupp

därför kontroll entreprenadverksamhetatt statens bör begränsasanser av
till tillsyn i likhet med vad gäller för övrig kommunal verksamhet.som

35.9.2 Definitioner och avgränsning tillståndspliktigav
verksamhet

Vårt förslag:
Krav på tillstånd införs i den lagen för yrkesmässigt bedriven privatnya
heldygnsverksamhet tillhandahåller vård, behandling, omvårdnadsom
eller tillsyn för barn, ungdomar eller påKrav tillstånd införs ocksåvuxna.
för privat dagvård för funktionshindrade eller äldre med omfattande
vårdbehov. För privat förskole- och skolbarnsomsorg krävs i fort-även
sättningen tillstånd.

Med heldygnsverksamhet hem för vård och boende, särskildaavses
boendeformer hem för viss heldygnsvård.samt annan

Krav på tillstånd för privat heldygnsverksamhet gäller oavsett om
kommunen betalar hela eller delar vården eller den enskilde självav om
betalar sin vård.

Undantagen från krav på tillstånd sådan socialtjänstverksamhetär som
kommunen med stöd entreprenadavtal överlämnar till privatettav en
vårdgivare utföra.att

Om bedriver verksamhetentreprenören vad regleras iutöver som
entreprenadavtalet krävs tillstånd denna verksamhet tillståndsplik-ärom
tig enligt ovan.

Länsstyrelsens beslut tillstånd får överklagas till länsrätten.om

Tillståndspliktig verksamhet

Som framhållits inledningsvis har förändringar i flera avseenden inträffat i
den kommunala verksamheten sedan socialtjänstlagens tillkomst. Dessa för-
ändringar har bl.a. skapat oklarheter gällande definitioner till-om nu av
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uppgiftangelägendetdärför attVi ärverksamhet.ståndspliktig att enanser
tillstånds-omfattasskallverksamheter,vilkaprecisera och avgränsa avsom

plikt.
heldygns-privatföreslå allvidövervägandeni våra attVi har attstannat

omvårdnadbehandling,vård,tillhandahålleryrkesmässigtverksamhet som
fåförtillståndskall haeller attungdomarbarn,tillsyn föroch vuxna

omfattasi daginstitutioner,deavgränsning innebärbedrivas. Denna att som
boendeformernasärskildadeboendeellerför vårdhembegreppet samtav

§enligt 21servicesärskildbostäder medochstycket SoLandraenligt 20 §
regi.i privatbedrivasfåtillstånd förförutsätterstycket SoLtredje att

heldygnsverksamhetersådanatillståndförslagför vårt ärMotivet attom
någoniallmänhetenfråninsyninte medgervanligtvisangetts ovansom

behandling,sådan vård,erhållerEnskilda,utsträckning. om-större som
ofta isigbefinneroch ettoftasttillsyn tillhörochvårdnad utsatta grupper

beroendeförhållande.starkt
vård och bo-förhemmenheldygnsverksamheternanämndadeUtöver -

tillståndsplikt förocksåviföreslårboendeformernasärskildadeende samt -
bl.a.vård kanSådankorttidsvård.tillhandahållersådana hem ges somsom

ellerrehabiliteringanhörigvårdare elleravlastaväxelvård för att somen
föreslårhembeteckning för dessaSomsjukhusvistelse.utslussning efter en

betraktainteheldygnsvård. Dessa ärför atthem vissbegreppet somannan
särskilt syfte.medvårdformtillfälligboendeform ettsärskild utan som enen

dvs.hospicevård,s.k.inte ingåmeningenligt vårdockhem börBland dessa
medi-kvalificeradinnehållervanligtvisvårddå dennaslutskedevård i livets

behandling.medicinsksmärtlindring ochcinsk annan
enskilde harregi där denprivat egeti ettboendeformernasärskildaDe

ochsamhällets insynutanförstår i dagsin bostadhyreskontrakt eller äger
särskildaallagälla förmeningenligt vårdocktillstånd börpåkontroll. Krav

iomvårdnadvård ochpå denavseendeprivat regi iiboendeformer som ges
denverksamhetsådangälla förTillståndsplikten bör oavsettboendet. om
helabetalarenskildedenhyreskontrakt ochenskilde har oavsettegetett om

privatfinan-sådanenskilde iOm denvårddendelareller enges.somav
eventuel-ochfår tillsynenlägenhetsinsjälvsärskild boendeformsierad äger

vårddenendasthäravkonsekvenssanktioner som ges.avsesom
privatfi-kontrollprinciperna förförslagför vårtSkälen statensär att av

ochfunktionshindradeför äldre,och tillsynomvårdnadvård,nansierad
kon-förprincipernadesamma statensbörandra utsatta somvaragrupper

sjukvård.hälso- ochprivatfinansieradtroll av
regi för deprivatdagvård iföreslå mestförocksåVi har attattstannat

devårdbehov ochomfattandemedäldrenämligen deutsatta grupperna,
ingårtillståndspliktig. denIfunktionshindrade, bör gruppensenarevara

störda.psykisktockså dagvård för
tillståndpåför kravetavgörandeintedetvår mening börEnligt omvara

detillsynomvårdnad ochvård, utsattaprivata mestden gruppernasom ges
till in-komplementboende ellersärskiltmedkombinationsker i ett som
dagligbörboende. Här ävenordinärti attnoterasettsatser gessom
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verksamhet med stöd LSS måste ha tillstånd denna verksam-som ges av om
het yrkesmässigt privat vårdgivare. Vi föreslår därför ävenattges av en
privat bedriven dagvård för äldre och funktionshindrade med omfattande
vårdbehov skall ha tillstånd för bedrivas.att

Avgränsningsproblemen mellan tillståndspliktig HVB-verksamhet och an-
verksamhet för barn och ungdomar har också påtalats. Det gäller bl.a.nan

för s.k. båtprojekt, där ungdomar med social problematik bor ombord på en
båt och där boendet förenas med behandlingsinriktad verksamhet samtidigt

båtenmed företas. Enligt vår mening sådan verksamhetärsom en resa
jämställd institutionsvårdmed och skall sådan omfattas krav påsom av
tillstånd för få bedrivas. Tillstånd bör länsstyrelsen i det län däratt prövas av
båten har sin hemmahamn eller för utlandsregistrerade båtar det län där- -
båten har sin svenska bas.

Lägerverksamhet för bl.a. funktionshindrade barn och ungdomar är ett
område ibland kan sådan privat heldygnsverksamhet,annat förtangerasom

vilken tillstånd krävs. Enligt vår mening bör emellertid sådan lägerverksam-
het inte omfattas krav på tillstånd. Barns och ungdomars deltagande iav
lägerverksamhet sker vanligtvis på föräldrarnas initiativ och för denansvaret
underårige under lägervistelsen åvilar då föräldrarna. Vi vill dock här fram-
hålla de korttidshem vård, omvårdnad tillsynoch för funktions-att som ger
hindrade barn och ungdomar omfattas bestämmelserna tillstånd ochav om
tillsyn.

Sådan verksamhet tillhandahåller konsulttjänster i form hand-som av
ledning, utbildning och stöd, till familjehem eller tillannat t.ex. en grupp en

institutioner s.k. paraplyorganisationer har beskrivits i kapitelgrupp - -
Enligt vår mening finns inte skäl för sådan verksamhet kräva tillstånd.att
Endast sådan organisation bedriver heldygnsverksamhet krävs till-om en
stånd.

Som vi inledningsvis framhållit vi det angeläget reglerna förattanser
privat verksamhet inom socialtjänsten så långt möjligt enhetliga. Vigörs
föreslår därför tillståndsgivning och tillsyn för all privat verksamhetatt inom
socialtjänsten bör handhas instans.av samma

Entreprenadverksamhet

Bestämmelserna överlämnande socialtjänstuppgifter till från-om av annan
inte socialtjänsten dess för kontrollera och följatar denattansvar upp

verksamhet, överlämnats. Vi har också i den socialtjänstlagensom nya
föreslagit bestämmelse innebär skyldighet för socialtjänsten atten som en
följa och utvärdera sin verksamhet 2 §.kap. 2 Enligt de kompletteran-upp
de bestämmelser nyligen införts i kommunallagen har kommunensom sam-

för entreprenadverksamhet för verksamhet i regi. Ima ansvar som egen
kommunallagen därför kommunen lagstöd för tillförsäkra sig möjlig-attges
heter kontrollera och följa entreprenadverksamhet.att upp

Vi har bl.a. bakgrund förtydligandet i kommunallagen kom-mot av av
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föreslå påkravavstått frånentreprenadverksamhetför attansvarmunens
socialtjänsten.inomsådan verksamhettillstånd för

skillnaden mellanframhållasärskiltvi emellertidvilldetta sammanhangI
socialtjänsten ochinomverksamhetvissföranlitandet entreprenör enav en

innebärEntreprenadverksamhettjänster.upphandling enstaka att t.ex.av
distrikt ellergeografiskthemtjänst iboendeform,särskilddriften ettenav
tillöverlämnasentreprenadavtalmissbrukarvård attettöppen annangenom

socialtjänstensentreprenadverksamhetåtskilt från sådan ärTydligtutföra.
Upphandlingvårdgivare.privatfrånupphandling enstaka tjänster avenav

vissenskildas behovtillgodoseallt förframförenstaka tjänster görs att enav
insats.behandling eller annanav

handha-överlämnarentreprenadavtalsocialtjänstenOavsett genomom
upphandlarsocialtjänstenellerverksamhet tillvandet enomannanav en

verksamhet skalldennavårdgivareprivattjänst hosenstaka attanseren
kontrollenframhållit börinledningsvisSom vitillsyn.omfattas statens avav

effek-fortlöpande ochframför allt skeverksamhetenprivataden engenom
bedriven privatyrkesmässigtallsåledesprincip gällertillsyn.tiv Denna

inte. Tilltillstånd ellerpåförenad med kravdennaverksamhet äroavsett om
kapiteldels iavsnitt 35.9.4,dels iåterkommerfrågan tillsyn närmareom

36.

vård boendeför ochHem

boende. Dettaför vård ellerhembehandla begreppetvill härInledningsvis
analyskritik. Enförolika sammanhang närmarehar ibegrepp utsatts av

privata HVB,reglerna förgjorts vidhar bl.a.begreppet översynen somav
heldygnsverk-förbegreppetHärvid föreslogsredovisats att reserverasovan.

påtill vistelsei anslutningbehandlingdvs. för vård ochsamhet, ensom ges
varitbl.a.hartolkningen begreppetmedsvårighet attinstitution. En av

begreppet.omfattasbehandling i formerockså vård och öppnaavgöra avom
Även förhemförhållande till begreppetställning iinackorderingshemmens

oklar.vissa fall uppfattatsboende har ivård eller som
räck-HVB-begreppetspreciseraangelägetdärförVi det attvaraanser

detta kanmed Motbörbegreppetvidd. Vi har ersättas nytt.ettövervägt om
Vi har därförsocialtjänsten.inarbetat inomvälinvändas begreppet äratt

bytsellertydliggörasbeståbörHVB-begreppet utfunnit attatt genommen
behandlingvård ochhandlardet enbarttydligtoch för attattmot omange

vårdAllvård och boende.fördvs. hemheldygnsinstitutioner,vidsom ges
boende fallerordinärtkombination medenskilda ibehandlingoch som ges

också barnomsorggällerHVB-begreppet. Dettautanförhärigenom som
privat regi.bedrivs i

platserantalmed lägreHVB ändefinition i 6 § SoFgällandeI sägs ettatt
yrkesmässigtbedrivsverksamhetentillståndspliktigocksåfem kan omvara

bestånd.ellertillkomstför hemmetsavgörande betydelseoch är av
förhållandeallt iframförmedfört oklarhetertillägget harsistnämndaDet

social-alltsedanfamiljehemhartidigareSomtill familjehemmen. nämnts
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tjänstlagens tillkomst i viss utsträckning ombildats till HVB. Denna om-
vandling från familjehem till institution har i vissa fall skett utan att- -
familjens bostad eller verksamhetens innehåll förändrats. Skäletnämnvärt
till förändringen har inte sällan varit familjen haft sin huvudsakligaatt
inkomst från vården de i hemmet placerade.av

Enligt vår mening detär angelägen uppgiftytterst atten
tydligt tillståndspliktigavgränsa institutionsvård från familjehemsvård. An-
talet platser kriterium för denna avgränsning har dock funnit mindresom
lämplig. Avgränsningen mellan familjehemsvård och HVB bör i stället ha sin
grund i de specifika kännetecken och kriterier gäller för god familje-som en
hemsvård respektive institutionsvård.

Familjehemsvårdens styrka ligger i barnet/tonåringen kommer tillatt en
vanlig familj med allt vad detta innebär kontinuitet och relationer.näraav

inteDet bara familjehemmetär för barnet.är Genom familje-som en resurs
hemsplaceringen inlemmas också barnet i gemenskap medstörre släkt,en

institution inte på erbjuder. Familjehemspla-sättgrannar osv. som en samma
ceringar därför oftastär föredra barn eller ungdomaratt när måste placeras
utanför det hemmet. Vi det därför angeläget slå vakt denegna attanser om
vanliga familjehemsvården, där vanligtvis eller barn placerasett ett par
såvida det inte handlar syskongrupper.om

Samtidigt det väl känt de barnär i dag placerasatt för vård utanförsom
det hemmet kommer från andra förhållanden tidigare. Innanänegna en
placering aktualiseras har socialtjänsten i allmänhet alla till budsprövat
stående medel för undvika placering. Det betyderatt barnen inteatten
sällan har både psykiska och sociala störningar de kommer tillnär ett
familjehem. ställsDet därför krav på hemmet. Bl.a.stora förutsätts att
hemmet samarbetar med barnets biologiska föräldrar, vilket inte alltid är
enkelt. Familjehemmen behöver därför stöd för kunna klara sinaatt upp-
gifter.

tidigareDe omnämnda familjevårdsenheterna har visat sig bravara en
modell för detta stöd. Vi därföratt det i framtidengärna utvecklasattge ser
denna regionala har tilltyp särskild uppgift fungerateamav attsom som en
länk mellan den placerande kommunen och familjehemmet. Teamet skall

hemmets inte barnets, och kunna för utbildning, hand-vara resurs, svara
ledning och socialt nätverk kan underlätta familjehemmets uppgifter.som
Placerande kommun måste dock det fulla för det placeradeta ansvaret
barnet eller tonåringen. Detta får enligt vår mening aldrig överlåtasansvar
på någon utomstående. innebärDetta också det fulla för barnetansvaret att
kommer till lämpligt familjehem. Att därutöverett införa någon offentlig
kontroll inte behövs.anser

Det finns enligt vår mening inte skäl högsta antal barn fåratt ettange som
finnas i familjehem för härigenom tvinga vissa familjehematt omvandlasatt
till hem för vård och boende. Varje kommun utreder familjehemsettsom
lämplighet för visst barn måste själv ställningett till hemmet harta om
kvalifikationer och hand just det aktuellautrymme barnet.att ta Härvidom
måste givetvis hänsyn till de barn redan finns i hemmet, bådetas som egna
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sigförvissaavtal attbör kommunenVidareplacerade.och omgenom
ytterligare barnförändrasöverraskande attsituation intefamiljens genom

helhetsbe-måste alltidfamiljehemsplaceringfamiljen. Vidiplaceras enen
dettillgodosemöjligheterförhållanden ochfamiljens attdömning göras av

behov.barnetsaktuella
vård ochförbli hemfåtillståndansökerfamiljehem ettattNär ett om

ikvalifikationerhemmets ettbedömningenlänsstyrelsenboende övertar av
med-kommunensintekrävsi HVBplaceringhelhetsperspektiv. Vid etten

ikvalitetentillståndetpåförlitar sig här garanterargivande. Kommunen att
tillgodosett.övrigtilämplighetoch ärkompetenshemmet attgenom

boendevård ochförbli hemfåansökerfamiljerde ettFör attomsom
tidigareutbildning,frågaföreslår ivi nedangälla de kravskall omsom

lämplighet.personligocherfarenhet
redanhar1980-taletunderantalet HVBökningenDen somstora av

till HVB.konverteratsfamiljehemmångapådelvis berott attnämnts
journal-bl.a.förvårdansvarålagtsdessa hem samt ettDärmed har ett ansvar
uppgiftEnligtpå.oförbereddavaritfalli flerafamiljehemmenföring som
saknatfamiljerfleravisat sigocksådetharlänsstyrelserna attfrån som

med sinupphörtocksåinstitutionsvårdbedrivaförutbildninglämplig att
kompetentabetraktadesfamiljerdessaMångaHVB-verksamhet. somav

sitt arbete.sådana fortsattbordefamiljehem och som
tillfamiljehemkvalificeradeförvandlainriktningentidigareDen attmot

meningvårEnligteftersträvansvärd.integenerellti dagviHVB settanser
boendeochvårdförhemtillstånd förerhållaför ettvillkorenbör att

famil-institutionsvård ochmellanskillnadensådantpåpreciseras sätt attett
jehemsvård klargörs.

Dagvård
vårdbehovomfattandeÄven meddagvård förgällerdet utsattanär grupper

påkravgrund förrelevantmindreverksamheteniplatsantaletfinner som
demenstillstånd ochsvårabådevårdbehovomfattandeMedtillstånd. avses

bl.a.sjukdomstillstånd,olikaskador efterpsykiskafysiska ochkvarstående
hjärnblödning.

omfattandemycketmedtvådagvård förprivatprincip kanI personer
tillståndsplikt.grund förlokalanpassadsärskilt utgörahärtillivårdbehov en

vårdadeantaletdärförbaramindrekontroll inte attinsyn och ärBehovet av
litet.verksamheti ären

yrkesmiissigBegreppet
tillståndspliktig privatavgränsningenbeträffandeaspektYtterligare aven

yrkes-gäller begreppetbelysas. Detmeningenligt vårverksamhet bör
kriteri-ingårHVBdefinitionen ettgällandei denvilketmässig, somavnu
privatadenÄven angivitharbestämmelsetill attförslagi vårtum.

yrkesmässigt.bedrivasskallkrävs,tillståndvilkenverksamhet, för
verksam-kontinuerligsammanhangi dettayrkesmässighetMed avser
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bedrivs i förvärvssyfte. yrkesmässigt bedriven verksamhethet För attsom
skall god kvalitet lämplig utbildning, vitsordad personligkrävs bl.a.vara av
lämplighet tidigare för verksamheten.och erfarenhet hos den som ansvarar
Till frågan tillståndsprövningen få bedriva privat verk-ansökan attom av
samhet återkommer nedan.

Frivilligt socialt arbete

Frågan yrkesmässighet i den privata verksamheten föranleder ocksåom oss
avgränsningen till frivilligt socialt arbete.övervägaatt

1993:82SOU socialt arbete fråganFrivilligt har behandlatsI rapporten
framhållsfrivilligarbetets olika roller och karaktär. Bl.a. frivilligtattom

socialt arbete kan utföras både anställda avlönas för sin uppgift ochav som
frivilliga. åtskilliga frivilliga organisationer genomförsoavlönade I storaav

delar verksamheten avlönade anställda på yrkesmässig grund och inteav av
till medel från den offentliga sektorn. Som exempelsällan delstor genom

behandlingsinstitutioner, drivs frivilligorganisationer,kan nämnas som av
Stadsmission-Länkarna, Anonyma Alkoholister, Levi Petrusstiftelsen,t.ex.

en.
del frivillig verksamhet utförs dock oavlönat arbeteEn stor av som som

enskilda väljer utföra administreras förmedlasfritt och elleratt som av en
frivillig organisation. kan handla besöksverksamhet eller ledsagar-Det om
verksamhet hos äldre eller andra grupper.

frivilliga organisationerna tillhandahåller också vissa heldygnsverk-De
till socialtjänstens Visamheter komplement verksamheter. tänker härsom

kvinnojourerna, ofta drivs med frivilliga insatser ibland ocksåpå som men
Ävenansvariga för verksamheten.med professionella härbärgen,som som

storstäderna, drivs ofta frivilliga organisationer.framför allt finns i Enligtav
kvinnojourer ellervår mening bör varken härbärgen omfattas bestämmel-av

såvida huvudsakligenför privat verksamhet det handlar boendeettserna om
under begränsad period.en

tillhandahåller vårdDe frivilliga organisationer, yrkesmässigt ochsom
behandling vid skall självfallet omfattas de bestämmelserHVB däremot av

vi här föreslår tillstånd och tillsynsom om m.m.

förläggningarInvandrarverkets

Slutligen vill framhålla Invandrarverkets verksamheter inte omfattasatt
bestämmelserna socialtjänstlag. InvandrarverketHVB i nuvarandeomav

bedriver vissa och ungdomarheldygnsverksamheter för barn kommersom
uppehållstillstånd.till Sverige vårdnadshavare och Dessa barn ochutan utan

ungdomar kan Invandrarverket placeras iunder asyltiden ut grupp-av
på enligt vår meningboende, drivs entreprenad. Denna verksamhet ärsom

inte betrakta och står därmed inte heller under tillsynHVBatt som av
inträffar också Invandrarverket upphandlar enstakalänsstyrelsen. Det att

självfallet socialtjänst-platser vid existerande HVB. sådana fall gällerIett
bestämmelser tillstånd, tillsyn för hemmet. Om Invandrar-lagens om m.m.
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existerande privatmedentreprenadavtaldäremot tecknarverket ettett
asylsökningstiden börför ungdomar underbedriva verksamhetHVB attom

sådant upphävas.enligt vår mening tillståndet för HVBett

Tillståndsprövningen35.9.3

Vårt förslag:
myndighet.tillståndsgivandeföreslåsLänsstyrelsen vara

verksamhetenfår beviljas endastprivat verksamhetTillstånd för om
fårtillståndBeslutkvalitet och säkerhet.uppfyller kraven på god om

kvalitet ochbetydelse förförhållandenmed villkorförenas avavsersom
säkerhet.

utbildning, erfarenhetlämpligskall haförestår verksamhetenDen som
personlig lämplighet.vitsordadliknande verksamhet samtav

tillstånds-fortsättningsvis skallVi föreslår länsstyrelserna ävenatt vara
verksamhet.tillsyn privatmyndighetgivande överutövasamt

till-ingåendeuppfattningar hurframgått finns olikaSom tidigare om
tillståndsgivandemening denEnligt vår börståndsprövningen bör göras.

avgörandeförhållandensådanamyndighetens prövning enbart ärsomavse
funnit några faktorerVi har häri verksamheten.för kvalitet och säkerhet av

heldygnsverksamhet skall kunnasärskild betydelse för garanteraatt enen
omvårdnad.behandling ochvård,rättssäker och kvalitativt god

lämpligverksamheten haförestårdet första måste denFör ut-ensom
kunskapochframhållits bristen på kompetensbildning. tidigareSom är ett

bedrivssociala arbetetdetinom socialtjänsten. Förgenerellt problem som
möjligtså långtbetydelse arbetetsärskiltvid HVB detär attstorett av

högskoleutbildning bör därförlämpligpågrundas på sakkunskap. Krav
också gällaförestår vården. börden Dettaenligt vår mening gälla för som

för visshemsärskild boendeform ellerden förestår ett annansom en
innehåll ochverksamhetensmålgruppenheldygnsvård. aktuellaDen samt

med lämplig hög-vadfrån fall till fallutformning måste avgöra som avses
allsidigtönskvärtdetskoleutbildning. övrigtI är attatt samman-enanser

återfinns i personalgruppen.lämplig kompetensför målgruppenochsatt
verksamhetenförestårhögskoleutbildning hos denpå lämpligKrav som

och godsäkertillräckligt förvår mening intedock enligt garanteraär att en
verksamhet. Somerfarenhet liknandeockså tidigarevård. Härtill krävs av
förestå verksam-nyutbildad inteallmän princip bör därför attges ansvaren

heldygnsverksamhet.vidvid privat ellerheten HVBett en annan
i verksamhetenkvalitetenkriteriet avgörande för ärtredjeDet ärsom

socialt behand-sakkunskap byggerlämplighet.vitsordad personlig Utöver
empati ochförmåga tillpålingsarbete och omvårdnadsarbete engagemang,

lämplighet. Vidpersonligrelationer. förutsätter pröv-förtroendefulla Detta
vitsordaenskilde kunnatillstånd bör därför denning ansökanav en om

personlig lämplighet.
ingå s.k. vandelprövningocksålämplighetsprövningen börI perso-aven
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bakom det privata rättssubjektets ansökan tillstånd. Detta förut-nerna om
kan identifiera bakom aktiebolagsätter elleratt t.ex. ett ettman personerna

handelsbolag.
1992:1528lagenI offentlig upphandling framgår de krav fårom som

ställas på leverantör. leverantör kanEn uteslutas från deltagande ien
upphandling bl.a. ihan konkurs eller likvidation eller tills vidare harärom
inställt sina betalningar eller underkastad näringsförbud. Detta gällerär
också han föremål för ansökan konkurs eller tvångsförvaltningärom om

liknande.eller Vidare leverantörkan uteslutas han dömd för brottären om
avseende yrkesutövningen eller har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkes-
utövningen. Detta gäller också han inte har fullgjort sina åliggandenom

socialförsäkringsavgifteravseende eller skatt.
Enligt vår mening bör vid tillståndsprövningen heltäckandegöras en

vandelprövning både bakom det privata rättssubjektet ochav personerna av
den skall förestå vården. Om dessa visar sig ha skatteskulder,storasom
konkurser i tiden eller har dömts för ekonomisk eller brottslig-nära annan
het bör enligt vår mening huvudregeln tillstånd för privat verksam-attvara

inomhet socialtjänsten inte beviljas. ocksåDetta bör gälla den har gjortsom
sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.

den privata verksamhetenI bör enligt vår mening också finnas admini-
kompetens. Sådan kompetensstrativ behövs bland förannat att svara upp

de föreslagna bestämmelserna uppföljning och utvärdering. Dennamot om
får tillgodoses inomkompetens för den privata verksamheten.ramen

Vid tillståndsprövning skall enligt vår mening de kriteriernanämndaovan
Skälet till vårt ställningstagande kraven på kvalitet och säker-prövas. är att

het i institutionsvård och heldygnsomsorg för samhällets mest utsatta grup-
såsom barn, ungdomar, missbrukare, funktionshindrade och äldre måsteper

ställas syftethögt med insatsen skall uppnås.om
För den dagvård, enligt vårt förslag också omfattas tillståndsplikt,som av

prövningbör föreståndarens utbildning, tidigare erfarenhet ochsamma av
Ävenpersonliga lämplighet i denna verksamhet vi krav pågöras. attanser

lämplig högskoleutbildning bör huvudregeln för erhållande tillstånd.vara av
Med den förestår viverksamheten inte det inregistreradesom avser

bolagets verkställande direktör eller den innehar ordförandeskapet isom en
stiftelse eller ekonomisk förening. Den förestår verksamheten ären som
enligt vår mening den för den dagliga ledningen verksam-som ansvarar av
heten och har för den bedrivs enligt lagens mål och övrigaansvaret attsom
bestämmelser. De regler i den socialtjänstlagen föreslås gälla utövernya som
de särskilda reglerna privatför verksamhet återkommer till nedan.

Det finns enligt vår mening också andra viktiga påverkaraspekter som
kvalitet och säkerhet i vården och in vid tillståndsprövningen.bör vägassom
Som exempel härpå kan ändamålsenliga lokaler och utrustning.nämnas

Tillståndsprövningen bör därför också omfatta bedömning lokaler-en av
ändamålsenlighet för den verksamhet, ansökan tillståndnas som om avser.

Detta fråntar inte den sökande för ombesörja bl.a. rädd-ansvaret att att
ningstjänsten, yrkesinspektionen och miljö- och hälsoskyddsnämnden ut-
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de tilltänktagranskarrespektive områdeinombestämmelserifrån gällande
lokalerna.

medfår förenasverksamhetför privatockså tillståndVi föreslår att
förhållandenandrafår dock intevillkor änvillkor.särskilda Dessa avse

exempel kansäkerhet. Somochför kvalitetavgörandesådana ärsom
viss säker-heldygnsverksamhet ellernattetid ipå viss personalkravnämnas

ellerungdomarfunktionshindrade barn ochlokaler därhetsutrustning i de
tillsyn.omvårdnad ochvård,erhållakommer attvuxna

regel-privat verksamhetbedrivatillståndocksåVi har övervägt attom
regelbundenHärigenom skulleperiod.tidsbegränsadmässigt bör enavse en

vårdgivaremånga privataske. ärverksamheten Förprivatakontroll denav
Enligt våråtaganden.ekonomiskaförknippad medetableringen stora me-
osäkerhet ochinnebäratillstånd kunnatidsbegränsadeskulle därförning en

måsteomprövningregelbundensådanVärdetför etablering.hinderett enav
tidsbegränsa-merkostnadadministrativarelation till denockså ställas i som

tillsyn.föroch formernatill frekvenseninnebäratillstånd skullede samt av
verksamhet,privatallkontrollenviktenvill betonaVi här även att avav

yrkesmässigtverksamhetprivattillståndspliktiga ochbåde den somannan
effektivfortlöpande ochpåallt läggssocialtjänstuppgifter framförutför en

tillstånd.tidsbegränsadeföreslåinte skälVi finner därförtillsyn. att
kvalitet ochtillståndsprövningenviktenvi framhållaSlutligen vill att avav
annorlundaförhindrar ochdenpå sådantsäkerhet inte sättgörs attett nya
tillbidrarsådantpåden skeinitiativ. bör sätt att ut-Tvärtom ett som

stimuleras.socialtjänsteninominnehåll och metodervecklingen av

Tillsynen35.9.4

Vårt förslag:
tillsyn.länsstyrelsensstår underTillståndspliktig verksamhet

verksamhet. HärprivatocksåomfattarLänsstyrelsens tillsyn annan
privattillståndspliktigsådan ickeentreprenadverksamhetingår såväl som
förenstaka tjänsterupphandlarsocialtjänstenvilken attverksamhet från

socialtjänstlagen.enligt denskyldigheterfullgöra sina nya
sådan privatimissförhållandenfår kännedomsocialtjänstenOm om

skall socialtjänstentillsyn,länsstyrelsensunderstårverksamhet, som
detta.länsstyrelsenunderrätta om

står underverksamhetinspektera denLänsstyrelsen har rätt att som
upplysningardeoch inhämtahandlingardel detillsyndess samt att ta av

tillsynen.för fullgörakrävs attsom
tillståndspliktigobetydliga iinteförändringarOm det sker ärsom

härom.underrättasomedelbartlänsstyrelsenverksamhet skall

iverksamhetprivatkontrollframgåtttidigareSom statensatt avanser
förstärkttillsyn.effektiv Enfortlöpande ochhand skall skeförsta genom

rättssäkerhetskallnödvändig detillsyn garanterasär utsatta gruppernaom
verksamheten.i den privatagod kvalitetoch
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defi-utvärderinguppföljning ochliksom begreppentillsynBegreppet -—
enligtsocialtjänsten börinomtillsyni kapitel Begreppet36.nieras närmare

verksamhet enligt denkontrollförmeningvår attstatens nyaavreserveras
i övrigt bedrivskvalitetochrättssäkerhetuppfyller kraven på samtlagen

gällande bestämmelser.enligt
fokuse-denframhålla vikteninnehåll vill vitillsynensdet gällerNär attav

kvalitets-bestämmelsenföreslagnasäkerhet. Denpå kvalitet och omras
för privatföreslås gällasocialtjänstlagen äveni kap. 2 § i densäkring 2 nya

tillsynsmyndighetenuppgift förskall därförverksamhet. Det attvara en
vårdgivarensprivataför deninnehållet i och formerna egetkontrollera

verksamheten här-påvisas ikanvilka resultatkvalitetssäkringsarbete, som
utifrån detta arbete. Ividtasförbättringsinsatservilka ettigenom samt som

tillsynsmyndigheten deuppgift fördetuppbyggnadsskede bör att gevara en
kvalitetssäkringsarbetet.i utvecklingenråd och stödvårdgivarnaprivata av

sådanapå förekomstenenbart fokuserasdock inteTillsynen kan sys-av
kvalitet och säkerhetsjälvständigt bedömapåockså inriktasbör attutantem

bör alltidTillsynsinsatserföremål för tillsyn.verksamhet,i den ärsom
så fall vilka,framgår och ibedömning,i skriftligutmynna om,varaven

verksamheten.förändraförbättra ellervidtas föråtgärder bör att
få bildbetydelsefulla för kunnatillsynsbesökLänsstyrelsernas är att en av

besökenverksamheter. Utöversocialtjänstens olikaikvalitet och säkerhet
årsredovisningarenkäter,kombineras medtillsynenvår meningenligtbör

bedöma be-förtillsynsmyndigheten underlagförliknandeeller attatt ge
tillsynsinsatser.fördjupadeytterligare ellerhovet av

sådan verksam-tillståndspliktig verksamhet ochbådeTillsynen omfattar
Tillsynsmyndighetensutföra.medavtalathet kommunen attomannansom

enligt vår mening desammatillsyn bör oavsettbefogenheter utövaatt vara
privat vård-tillståndspliktigbedrivs kommunen,verksamheten av enavom

individtillsynbådeMed direkttillsyngivare eller entreprenör. avsesav en
inspektionsrätt ochockså inbegripervilket rättverksamhetstillsyn, att taoch

handlingar.del av
verksamhet förutsättertillståndspliktigickeLänsstyrelsens tillsyn attöver

vårdgivarevilka privatainformationfårfrån socialtjänstenlänsstyrelsen om
anlitar förentreprenadavtal eller påsocialtjänsten sätt attannatgenomsom

uppgifter enligt denna lag.utföra
skallsocialtjänsten inte längreföreslår vi utövatidigareSom nämnts att

hari kommunen. Däremotverksamhetprivattillståndspliktigtillsyn över
behandlingerhåller god vård,enskildedenförsocialtjänsten attett ansvar

Social-privat regi.kommunal ellerivårdenomvårdnadoch oavsett gesom
vårt förslag tillförtydligasvård hemmetvidtjänstens utom genomansvar

i den lagen.bestämmelser nya
underrätta länsstyrel-skyldighetsocialtjänsten bör haVi attatt enanser

brister i privatmissförhållanden ellerfår vetskapsocialtjänsten omomsen
länsstyrelsens sida. Kommu-frånföranleda tillsynbörverksamhet och som

missför-vetskapsocialtjänsten fåttskyldighet gäller oavsett omomnens
vårddenuppföljning,med sini sambandhållandena t.ex. som ges enav
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enskild i privat institution, eller socialtjänsten på fåttsättannaten om
kännedom missförhållandena.om

finns ocksåHär anledning beröra ansvarsfördelningen mellan kommunatt
1993/942188och propositionenAv lokal demokrati fram-entreprenör. om

går kommunens dock inte innebär för den dagligaatt ettansvar ansvar
ledningen arbetet. För detta entreprenören.av ansvarar

Enligt vår mening följer härav tillsyn på förekommen anledning, dvs.att
på grund enskildas klagomål entreprenadverksamheten, skall ske imotav
förhållande till Härav följer bestämmelser be-entreprenören. att samma
träffande tillsyn och sanktioner skall gälla både tillståndspliktigför verksam-
het, för entreprenadverksamhet och för sådan icke tillståndspliktig privat
verksamhet bedrivs under del dygnet och kommunen upphand-som av som
lar enstaka tjänster från.

Slutligen vill vi framhålla det sker förändringar inte obe-att ärom som
tydliga i den tillståndspliktiga verksamheten skall länsstyrelsen underrättas
härom. Sådana förändringar bör bl.a. byte ansvarigärrapporterassom av
för verksamheten, konkurser eller tillståndspliktig privat vårdgivarenär en
tecknar entreprenadavtal med kommunen bedriva viss verksam-ett attom
het eller verksamhet upphör.när

35.9.5 Sanktionerna

Vårt förslag:
Om privat verksamhet står under tillsynlänsstyrelsens inte uppfyllersom
kraven på kvalitet eller vad i övrigt gäller för verksamheten enligtsom
den lagen skall länsstyrelsen förelägga den ansvarige för verksam-nya
heten inom föreskriven tid avhjälpa missförhållandena eller bristerna.att
Föreläggandet kan kombineras med vite. Vite utdöms länsrätten.av

Om missförhållandena eller bristerna allvarliga inte åtgärdasochär
enligt föreläggandet eller effekterna föreläggande inte kanettom av
avvaktas hänsyn till vårdtagares liv hälsa fåroch länsstyrelsen medav
omedelbar verkan förbjuda verksamheten. sådantEtt beslut skall senast
inom vecka underställas länsrättens prövning, inom två veckoren som
efter underställningen skall besluta förbudet skall bestå. Länsrättensom
beslut får överklagas till kammarrätten.

Länsstyrelsen får också hos länsrätten väcka talan förbud fort-om av
verksamhet. skall inom tvåLänsrätten veckor efter det talansatt att

väckts fatta beslut i ärendet. Beslutet, får överklagas till kammarrät-som
gäller med omedelbar verkan.ten,

Länsstyrelsens beslut tillstånd och sanktioner får överklagas tillom
länsrätten.

Behovet ökade sanktionsmöjligheter har bl.a. tagits den arbets-av upp av
under Socialstyrelsens ledning, gjort HVB-regler-översyngrupp som en av
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rättelse eller föränd-åstadkommaMöjligheterna sanktioneratt genomna.
sida otill-från länsstyrelsernasi verksamheten framför alltring har ansetts

räckliga.
tillsynen privat verksamhet isärskilt framhållaInledningsvis vill överatt

förestår verksamhet. Vid allden dennahand bör ske i dialog medförsta som
enskilde utvecklasyftet till för dentillsynsverksamhet detär yttersta att gagn

frånkunskapsåterföringen tillsynenverksamheten. Därföreller förbättra är
kunskapsåterföring därför ske på sådantbörbetydelse. Dennastörsta ettav

skriftliga doku-förbättringar i verksamheten. Denden stimulerar tillsätt att
finnertillsynsmyndigheten för-mentationen från tillsynen bör därför om-

åtgärdsförslag till vägledning förbättringsmöjligheter innehålla konkreta-
Sanktioner bör därförkvalitet och säkerhet.utvecklingen verksamhetensav

erforderliga förbättringar intedär rättelse ellertillgripas endast i sådana fall
åstadkommas påkunnat sätt.annat

förstaFrågan sanktioner innehåller olika aspekter. För det bör klargö-om
föreliggamissförhållanden eller brister skall förvilken atttyp somras av

andra handlar det hur sanktion-sanktioner skall kunna tillgripas. För det om
skall fatta beslutoch för det tredje vilken instansskall utformas som omerna

sanktioner.
länsstyrelserna möjlighet före-Enligt gällande bestämmelser har attnu

till missförhållanden uppdagas iprivat vårdgivarelägga rättaatt somen
inte till missförhållandetOm vårdgivaren och dettaverksamheten. rättar är

allvarlig karaktär kan länsstyrelsen förbjuda fortsatt verksamhet. Utöverav
förbud saknas sanktionsinstrument.föreläggande och

bedriva verksamhet innebära drastiska förändringar förförbud kanEtt att
med kort måste omplaceras tillenskilda vårdtagarna, varselde som annan

åtminstone avstå från erforderlig vård.vård måsteeller temporärt,som,
enligt vår meningförebygga och undvika onödiga förbud detFör äratt

sanktionsinstrumentetytterligare förstärka föreläggandeangeläget att
möjlighet kombinera detta med vite. Om vite stadgas i lagenmed att

1985:206 vitesföreläggande, vitesbe-vite. denna lag regler förIom anges
utdömande vite, överklagandelopp, m.m.av

i möjlighet förVi föreslår bestämmelse införs lagendärför att som geren
till missförhållan-kombinera föreläggandelänsstyrelsen rättaattettatt om

brister med vite. Härigenom läggs tyngdden eller i verksamheten störreen
Vi föreslår det skallbakom länsstyrelsens krav på rättelse. att vara en

vite.uppgift för länsrätten utdöma förelagtatt
förbjuda fortsatt verksamhetTillsynsmyndigheternas möjlighet att an-

allvarliga missförhållan-föreligger ofta akuta ochvänds sällan. När så sker
Enligt vår meningvårdtagares liv och hälsa. börden, innebär fara för ettsom

viss verksamhet tillgripas endastså ingående beslut förbjuda närattsom
rättelse.inga står till buds åstadkommaandra medel att

viteföreläggande med eller krävtOm länsstyrelsen utanett attgenom — -
missförhållanden eller brister såvårdgivaren skall åtgärda konstaterade men

Förbud får ocksålänsstyrelsen förbjuda fortsatt verksamhet.inte skett får
sådanmissförhållandena eller bristerna allvarlig karaktärtillgripas ärnär av
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hänsyn till enskildaeffekterna föreläggande inte kan avvaktasatt ett avav
vårdtagares liv och hälsa.

fortsättningsvis ha möjlighetVi föreslår därför länsstyrelsen skallävenatt
sådantförbjuda fortsatt verksamhet. Ett beslutmed omedelbar verkanatt

prövning. Länsrätten harskall dock omgående underställas länsrättens att
inom två veckor fatta beslut i ärendet.

får talanövrigt föreslås länsstyrelsen också hos länsrätten väckaI att om
sådant förfaringssätt kan tillgripasförbud fortsatt verksamhet. Ett närmot

föreläggande intebristerna eller missförhållandena inte till vidrättas ett men
omedelbar fara.sådan enskildas liv och hälsa förkaraktärär utsättsattav

två efter det länsstyrelsenLänsrätten har i sådant fall inom veckor attatt
omedelbart.väckt talan fatta beslut i ärendet. beslut gällerLänsrättens

sanktionermissförhållanden brister, kan föranleda beslutDe eller omsom
förhållandendetalj alla sådanakan skiftande karaktär. Att i ärangevara av

vägledning.inte möjligt. Vi vill dock framhålla några principer som
sanktioner lagensSom utgångspunkt bedömning behovet gällervid av av

för den aktuella verksam-krav på god kvalitet övriga bestämmelsersamt
också utgångspunktenheten. tillståndspliktig verksamhet bör självfalletFör

vårdgivaren. Omtillstånd, meddelat den privatadet länsstyrelsenvara som
från tillståndsbeviset bör sanktionerverksamheten påtagligt avviker över-

föreståndarens eller övrig personalskan gälla brister iDettavägas. t.ex.
förändring målgrupperutbildning lämplighet. kan också gällaoch Det av

tillräckligi inriktning i verksamheten för vilket saknaseller övrigt ändrad
förlämplig Bristande respektpersonal eller personal med kompetens. en-

allvarligeller för-skildas självbestämmande och integritet, övergreppt.ex.
behandling, omvårdnad ellersummelse vårdtagarnas behov vård,av av

inte till påtillsyn bör föranleda sanktioner förhållandena rättas annatom
materiellpå allvarliga brister kan lokaler ellerAndra exempelsätt. avse

rutiner i verk-utrustning. också ordning ochSanktioner bör övervägas om
innebärsådan vistelsen för vårdtagarnasamheten karaktärär otrygg-attav

het eller osäkerhet.
har behandlatsKommunens för entreprenadverksamhet närmareansvar

både kapitel. entreprenadverksamhet hari kapitel 18 och i detta Förovan
övergripande skyldig-kommunen enligt kommunallagen ett samtansvar en

Även kommunenhet följa denna verksamhet.kontrollera ochatt omupp
tidigarepolitiska för verksamhetenfortfarande har kvar det äransvaret som
dagligaansvarig för verksamhetensframgått den privata entreprenören

vid missförhållanden ellerutförande. Med detta följer också attansvar
sanktionbrister i kan föreläggande ellerentreprenadverksamheten annan

riktas entreprenören.mot
förbud för fortsattvill vi särskilt framhålla länsrättens beslutHär att om

förverksamhet inte fråntar kommunen dessi entreprenad yttersta ansvaren
vårdtagare. finner därför naturligt kommunenverksamhetens Vi det att

detta beaktar de för-utformar entreprenadavtalet på sådant sättett att
förbudhållanden uppstå eventuellt beslut länsrättenkan efter ett omsom av

fortsatt verksamhet.mot
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Övriga35.9.6 frågor

Vårt förslag:
De nuvarande 71 §reglerna tystnadsplikt för den eller harärom a som
varit verksam inom privat verksamhet skall bestå.

Vissa regler i den socialtjänstlagen direkt tillämpliga på dengörsnya
yrkesmässigt bedrivna privata verksamhet står under länsstyrelsenssom
tillsyn. gällerDet bl.a. portalparagrafens målbestämmelser bestäm-samt
melserna kvalitet, uppföljning och utvärdering inklusive kvalitets-om
säkringsarbete den enskildes till inflytande.rättsamt

Vissa andra skyldigheter har i lagen ocksågälla för privatangetts
verksamhet. Detta gäller anmälningsskyldigheten barn far illa.om som

privatFör verksamhet gäller också skyldigheten till Socialstyrelsenatt ur
personregister lämna uppgifter för angelägna statistiska ändamål samt
mängdstatistik för den officiella statistiken.

När det gäller regleringen dokumentationsskyldigheten återkommerav
vi i vårt arbete förslag.med Syftet föreslåmed bestämmel-attsenare nya

för dokumentation bl.a. både offentligt och privat bedrivenär attser
verksamhet skall omfattas enhetliga regler dokumentation.av om

Vårt förslag till socialtjänstlag reglerar socialtjänstens mål, uppgifter,ny
allmänna bestämmelser och skyldigheter. enskildesDen till biståndrätt

i särskiltregleras kapitel. Vårt förslag innebär således inte denett att nya
i tillämpliglagen sin helhet på privat verksamhet.görs

Vi det i lagen därför bör vilka bestämmelser skallattanser anges som
gälla för privat verksamhet inom socialtjänsten de särskildaäven utöver
regler för privat verksamhet, vi föreslagit i detta kapitel. Dessutom finnssom
också sådana bestämmelser, enligt vår mening bör tillämpligagörassom

på privat verksamhet. Skälet härtill kvalitet och säkerhet iäven deär att
insatser med stöd socialtjänstlagen skall desamma oavsettsom ges av vara
vilken vårdgivare tillhandahåller tjänsten.som

Efter förslag i prop.propositionen 1992/93:159, bet. 1992/93:SoU19, rskr.
1992/93:321 service funktionshindradestöd och till vissa infördesom en ny
bestämmelse 71 §.tystnadsplikt i socialtjänstlagen Bestämmelsenom a
innebär alla eller har varit anställda i privat verksamhet inomatt ärsom
socialtjänsten skall ha tystnadsplikt.

privataDen verksamheten inom socialtjänsten i dag mångfacetterad.är
denFör enskilde tystnadsplikten avgörande för han skall kunna kännaär att

trygghet och säkerhet i med den privata vårdgivaren. Därför vimötet anser
71 § SoL tystnadsplikt till denöverförs lagen.att a om nya

vårtUtöver förslag särskilda regler för privat verksamhet har i lagenom
föreslagits vissa andra bestämmelser också skall gälla för privat verksam-att
het. Genom särskild bestämmelse vill upplysa och påminna härom.en

Hänvisningen gäller bestämmelserna i den lagens kapitel 4 barn-nya om
ocksådelvis gäller för privat barnomsorg. De närmareomsorg, som mo-
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1993/94:11 utvidgadpropositionenåterfinns ibestämmelsernativen till om
barnomsorgsområdetlagreglering på m.m.

uppgiftsskyldig-anmälnings- ochi dagsocialtjänstlagen regleras§I 71
reviderats ibestämmelse harfar illa. Dennabarndet gällerheten när som

återfinnsbestämmelsenrevideradetill denMotivenlagförslag.föreliggande
i kapitel 30.

också gälleruppgiftsskyldighetenochanmälnings-innebärVårt förslag att
ochberör barnverksamhetprivatiyrkesverksammaför dem är somsom

påsjukvården ellerochhälso-verksamhet inomprivatungdom eller annan
område.socialtjänstens

i privatyrkesverksammavilkabestämmelsen klargörsdenGenom nya
Vi haruppgiftsskyldigheten.ochanmälnings-omfattasverksamhet avsom

vissa-särskiltbestämmelsegällandeiskälinte funnit att angesom nu-
skyldighet begränsasinte dennavår mening bör t.ex.yrkeskategorier. Enligt

anställda iallasåledesinnebärVårt förslagpersonal.legitimerad atttill
skyldighetangivit har göraattprivat verksamhetsådan sammasom

kan innebäranågotfår kännedomverksamheti sinanmälan de somomom
skydd.underårigstillingripabehöversocialtjänstenatt en

individrelate-Socialstyrelsen lämnatillskyldighetocksåföreslårVi atten
avidentifieradeändamålstatistiskaangelägnauppgifter för samtrade

bestämmel-socialtjänststatistiken. Dessaofficiellaför denmängduppgifter
för densocialtjänstenbedrivnakommunaltdensåväl förgäller somser

tillsyn.länsstyrelsensstår underverksamhetprivata som
mening ocksåvårenligtbestämmelservissafinns i lagenDärutöver som

i be-särskiltdetta inteverksamhet angettsprivatgälla förskall atttrots
kvalitet ochförnödvändigtdetta garanterastämmelsen. Vi attvaraanser

drivs iverksamhetenvillkorpåenskildeför densäkerhet som omsamma
kortfattat.endasthärkommenterasBestämmelsernaregi.kommunens

målövergripandesocialtjänstlagens sär-bestämmelserBland dessa är av
för allmålen gällaövergripandemening skall deEnligt vårbetydelse.skild

denförRespektendriftsform.socialtjänstenverksamhet inom oavsett en-
till dentilltronintegritetpersonligaochsjälvbestämmande samtskildes

människosynför denbetydelsegrundläggandeenskildes är avegna resurser
socialtjänsten.verksamhet inomallskall präglasom

godskallsocialtjänstenbestämmelseingårförslagvårt attI vara avomen
denverksamhetsåväl kommunensförskall gällakvalitet. Detta somegen

område.socialtjänstensinomverksamhetenprivatabedrivnayrkesmässigt
privat ochråda mellanintevår meningenligthärvidlag börNågon skillnad

verksamhet.bedrivenoffentligt
målinriktatpåbedrivsverksamhetenpå kvalitet förutsätter ettKravet att

ingårutvärderas. I dettaochföljasför kunnaplanmässigtoch sätt att upp
Även skallbestämmelsedennakvalitetssäkringsarbete.bedrivaockså att

denregi inklusiveprivatdrivs iverksamhetallförslag gällaenligt vårt som
entreprenadform.bedrivs iverksamhet som

insatsersocialtjänstensbestämmelserfinnsnuvarande lagenden attI om
enskilde. Attdenmedtillsammans garanteraoch genomförasskall utformas
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den enskilde reellt inflytande vården enligt vårett mening likaöver är
angeläget i vilken regi vården tillhandahålls. Därföroavsett skall bestäm-
melsen den till inflytande liksom barns tillrätt medinflytanderättom vuxnes
gälla i privat verksamhet.även

De bestämmelser i den socialtjänstlagen vi föreslår skall gälla förnya som
privat verksamhet således inte förhandlingsbara vidär upprättandet ettav
entreprenadavtal.

35.9.7 Förslag till vissa bestämmelseröversyn i LSSav

Vårt förslag:
Som konsekvens vårt förslag till särskilda regler för privat verksamhetav
i den socialtjänstlagen skall reglerna i LSS privat verksamhetnya om ses
över

Socialtjänstlagens bestämmelser griper inte in i eller kompletterar bestäm-
melserna i LSS. Dessa har helt fristående ställning i förhållande tillen
socialtjänstlagen.

Våra förslag till särskilda regler för privat verksamhet skiljer sig från
reglerna för privat verksamhet enligt LSS. Som exempel på skillnader kan

kommunens tillsynsansvarnämnas för privat verksamhetatt enligt den nya
socialtjänstlagen föreslås upphöra. Enligt LSS har kommunen förett ansvar

tillsyn sådan verksamhetutöva över belägenatt inom kommunen.ärsom
En skillnad mellan vårt förslag till bestämmelser och LSS:s be-annan

stämmelser entreprenadverksamhet undantasär från tillståndsplikt.att Yt-
terligare skillnad bestämmelsernarör sanktioner.en om

Vi har funnit inte liggerdet inom för vårt uppdragatt föreslåattramen
ändringar i LSS. dockDet självklart fördelär med enhetliga regelsyste-en

Ärendeni verksamheter ligger varandra. enligtnära socialtjänst-men som
lagen och enligt LSS handläggs dessutom inte sällan tjänsteman,av samma
framför allt i de mindre kommunerna.

Vi föreslår därför reglerna privat verksamhet enligt LSSatt tillgörsom
föremål för översyn.en
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uppföljning ochtillsyn,36 Statens
socialtjänstenutvärdering av

Inledning36.1

tillsyn,innebörden begreppenpåtalatskapitel 10 har bl.a.I att upp-av
del klargöra be-socialtjänstensoklar. förföljning utvärdering Attoch är

vill inlednings-uppgift för Vidärför angelägeninnebörd är oss.engreppens
innebörd. Dessaförtydligande begreppenstilllämna vårt förslagvis här av

till bestämmelserför våra förslaggrundenförtydliganden statensutgör om
också rele-socialtjänsten. harutvärdering Deuppföljning ochtillsyn, över

skyldighet följai kapitel 20 kommunernasför våra förslag att uppomvans
ingår ocksådenna skyldighetverksamhet. Iutvärdera sinoch attegen

kvalitetssäkringsarbete.bedriva

i in-och laglighetkontroll rättssäkerhetMed tillsyn statens avavses
alltid i förhållandeTillsyn skalli verksamheter.dividärenden och göras

också bestämmelserinnehållerbestämmelser. Lagentill mål ochlagens
kvaliteten i verk-kontrolltillsynen omfattarkvalitet varför även avom

respekti-till kommunentillsynen skall återförasResultatetsamheten. av
och effektivitet börFrågor kostnadervårdgivaren.den private omve

tillsyn.föremål förnormalt inte vara
beskrivaochoch regelbundetfortlöpandeuppföljning mätaMed attavses

behovstäckning/till-resursåtgång iverksamheter ochbehov, termer av
personella ochkvalitetsindikatorerprestationsvolymer,gänglighet, samt

styckkostnader Upp-personaltäthet,såsomekonomiska nyckeltal etc.
verksamhetsstatistik personal- ochfungerandeföljning kräver väl samten

översiktlig bild verk-skallUppföljningenkostnadsredovisning. avge en
försignalsystemtjänaoch kunnasamhetens utveckling att upp-som
verksamhetverksamhet ellertidigareavvikelsermärksamma gentemot

hos andra huvudmän.
effektivitetkvalitet, ochoch värderaanalyseraMed utvärdering attavses

verksamheten fastställdatill de föri relationverksamhetresultat av en
de rutinmässigtfördjupningkomplettering ochmålen. kräverDetta av

undersökningar.specialinriktadeuppgifternainsamlade genom
i visspersonaleni vilkendenMed kvalitetssäkring enprocessavses

och värderarsystematiskt beskriver,ochverksamhet fortlöpande mäter
målrelation till uppställdaiverksamhetenkvaliteten i den samtegna

Kvalitetssäkrings-kvaliteten.vid behov förbättrarutifrån detta arbete
och värde-kommande kontrollunderifråninifrån ellerarbete är en

från utvärdering,till skillnadkvalitet görsring det arbetets somav egna
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utomstående, antingen i den förvaltningen eller inomav egna av annan
kommunen eller staten.av

Att entydigt slå fast giltiga definitioner låter sig inte enkelt tillsynIgöras.
ligger inbyggt bedömningar och analys, innebärmoment ut-av som en
värdering den faktainformation inhämtats. uppföljning finns inteIav som
sällan inslag kontroll verksamheter uppställda mål. detNär gällermotav av
kvalitetssäkringsarbete ingår utvärderinghär och analysäven moment av av

resultat eller kvalitet. Begreppen överlappar eller såledesuppmätta tangerar
varandra. Trots detta finner vi det emellertid angeläget i våra över-att
väganden och förslag kunna utgå från beskrivning begreppens huvud-en av
sakliga innebörd.

36.2 Socialstyrelsens uppgifter

Vårt förslag:
Staten skall tillsyn, uppföljning och utvärdering följa tillämp-genom
ningen den socialtjänstlagen bidra till vidareutvecklasamt attav nya
socialtjänsten. Dessa uppgifter fullgörs på nationell nivå Socialstyrel-av

och inom länet länsstyrelsen.sen av
Socialstyrelsen skall härvid lägga tyngdpunkten vid följa ochatt upp

utvärdera socialtjänstens verksamhet. denna uppgift ingår ocksåI att ta
fram statistik inom socialtjänsten. Vi föreslår därför lagbestämmelser som
innebär kommunerna till Socialstyrelsen skall lämna avidentifieradeatt
uppgifter mängdstatistik för den officiella statistiken sådana in-samt
dividrelaterade uppgifter erfordras för angelägna statistiska ända-som
mål.

Till ledning för socialtjänstens verksamhet skall Socialstyrelsen utfärda
allmänna råd.

Socialstyrelsen skall ha inspektera verksamheter få derätt att samt att
upplysningar och del de handlingar behövs för tillsynen.ta av som

I kapitel 9 har redovisats de årens överväganden och förslag frånsenaste
sida beträffande frågor tillsyn, uppföljning och utvärdering. Vida-statens om

har redovisats gällande regler för tillsyn socialtjänsten. Motöverstatensre
denna bakgrund har vi inledningsvis i detta kapitel gjort uttolkningen av
innebörden i dessa begrepp inom socialtjänsten. Vår tolkning tillsynsbe-av

innebär detta för uppgifter medan uppföljninggreppet att statensreserveras
och utvärdering socialtjänsten uppgift för både och kommu-är statenav en
nerna.

Enligt vår mening skall fortsättningsvis ha uppgiftenävenstaten utövaatt
tillsyn följa och utvärda den verksamhet, kommunernasamt att upp som
enligt denna lag skyldig bedriva. Vi också dessa uppgifterär att attanser
skall utföras dels på nationell nivå, dels på länsnivå.

Tillsyn med den innebörd vi här tillskriver begreppet i dagutövassom
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klargöra denBehovetbåde Socialstyrelsen och länsstyrelserna. attavav
uppgifter både vadroll ochnationella respektive regionala nivåns avser

olika håll.påtalats frånuppföljning och utvärdering hartillsyn,
pä samlaalltmer inriktatsår har Socialstyrelsens arbeteUnder attsenare

normativaverksamheter. rollenbeskriva analysera Denin fakta ochsamt att
råden i viss mån ändratinneburit allmännaned. Detta har bl.a.har atttonats

utsträckningerfarenhet ikaraktär såtillvida forskning och sätterstörreatt
blivit allt kunskapsförmedlandepå råden. har på såprägel Dessa sätt mer

bygger på kunskap ochi huvudsak rekommendationer,och innehåller som
tillämpningen lagen.erfarenheter från den praktiska av

utvärderingockså uppföljning ochändrade inriktningen innebärDen att
utifrån olikakritiskt granskande fleramåluppfyllelse får alltmer prägel avav

effektivitet/resursutnyttjande och så långtkvalitetsaspekter,perspektiv, bl.a.
till olika service- ochfrågor bl.a. tillgångmöjligt resultat. Men även om

föremålrättssäkerhet börbehovstäckning, standardvårdresurser, samt vara
uppföljning och utvärdering.för Socialstyrelsens

uppgifter,inriktning Socialstyrelsens roll ochEnligt vår mening bör den av
tillsynår, i kvarstå. Socialstyrelsensunderutvecklats stort settsenaresom —

frågorföreslagit endasttolkning vi börmed den snävare som nu avsesom -
intresse.eller nationelltprincipiell karaktär avav

uppföljning utvärdering riksdagSocialstyrelsens ochMålgrupper för är
utvecklingsansvariga ochpolitiker, socialtjänstensoch regering lokalasamt

återföraSyftet till lagstiftaren kunskapallmänheten.tjänstemän är attsamt
i förhållande till uppställda mål och rikt-socialtjänsten utvecklashurom

linjer.
socialtjänsten ingåruppgift följa och utvärderaSocialstyrelsensI att upp
härigenom erhålls.kunskap och de erfarenheter,också återföra denatt som

social-härigenom till stödja vidareutvecklingenSocialstyrelsen bidrar att av
ocksåbör enligt vår mening detta skeskriftligatjänsten. Förutom rapporter

och konferenser där angelägna resultat ochseminarierbl.a. er-genom
Ävensocialtjänsten.inomfarenheter delges ansvariga och tjänstemän ge-

vidareutvecklingen social-tillråd bidrar Socialstyrelsenallmänna avnom
tjänsten.

Officiell socialtjänststatistik36.2.1

redovisats i kapitel Fr.o.m. den 1Frågor den officiella statistiken harom
beställaransvarig för den officiella statistikenSocialstyrelsenjuli 1994 är

område.inom socialtjänstens
1991/922118 statistikreglering, låg tillförenkladpropositionenI somom

1992:889 officiella statistiken, behandlades bl.a.för lagen dengrund om
officiella statistiken.skyldigheten uppgifter för denfrågan lämnaattom

skyldighet för den lagreglerade verk-Härvid uttalades beträffande denna
landsting bl.a. följande.bedrivs kommuner ochsamhet som av

uppgiftsskyldighet ii med bestämmelserordning dag gällerDen omsom
bör därför bestå. För bl.a. social-respektive lagar ändamålsenlig ochär
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integritetskänslig informationtjänstens del handlar det inte sällan somom
dessa frågor handsärskilda överväganden. talar förkräver Detta att tas om

för de statistiska ända-respektive sakområde och uppgifter justinom att
inte imålen regleras lag.annan

föreslår därför skyldighet för kommunernaSom konsekvens härav en
avidentifierade uppgifter i formoch privata vårdgivarna lämnade att av

statistiken inom social-mängdstatistik till Socialstyrelsen för den officiella
individrelateradeUppgiftsskyldigheten gäller ocksåtjänstens område. upp-

statistiska ändamål. Härmedgifter erfordras för angelägna t.ex.avsessom
verksamhet förut-särskilda statistiska djupstudier socialtjänstens somav

sådan be-uppgifter kunna genomföras. Enindividrelaterade försätter att
l980z620/SoL. vår meningEnligtstämmelse finns i 63 § socialtjänstlagen

statistiska uppgifter ochbör både skyldigheten lämna avidentifieradeatt
uttryck i särskildaindividrelaterade uppgifter till Socialstyrelsen komma till

regler i den socialtjänstlagen.nya
statistikan-samordna de olikaviktig uppgift för SocialstyrelsenEn är att

statistikråd tillsatts.önskemål. syfte harvändarnas För detta gemensamtett
andrakommunerna, forskare ochI detta råd ingår bl.a. företrädare för

producenter och användare statistik.av
Ifs,socialtjänsten SoS-rap-Utredningen informationsstrukturen förom

1993:1, samordnadföreslår och enhetlig ochför kommunerna statenport en
förbasinformation grundeninformationsstruktur, där kommunernas utgör

nivån. förutsätter enhet-årlig uppgiftsrapportering till den centrala Dettaen
liga definitioner och begrepp.termerav

det gäller denkommer utvecklingsarbetetFör kommunernas del när
enhetlighet isocialtjänstens områden krävaofficiella statistiken inom att

ökadekrav innebär i sinavseende på de uppgifter lämnas. Detta tursom
uppföljning och utvärdering denförutsättningar för kommunernasatt av
enhetligverksamheten på sikt får kärna.egna en mer

principerna i propositio-föreslagna bestämmelsen ligger i linje medDen
kompletteringspro-prop. II ekonomi1991/92:150 Del Kommunalnen

positionen, vari följande.anförs

vissa uppgifter betydelse förKommunerna bör skyldighet lämnaatt avges en
Uppgifterna böruppföljning utvärdering inom det sociala området.ochstatens

någon reglering innehållet i kommu-sådan karaktär de inte innebärattav avvara
defini-skall utgå från väl bestämda begrepp ochverksamhet. Uppgifternanernas

tioner och beräknade efter enhetliga mellan och kommunerna över-statenvara
enskomna redovisningsprinciper.

Kommunalekonomiska kommit-principer bakgrundDessa bör motses av
specialdestinerade statsbidragssystemet ochténs förslag slopa de attatt

i syftedetta med statligt utjämningsbidrag till kommunernaersätta attett ge
enligtdessa likvärdiga ekonomiska förutsättningar. borde,Detta systern

statlig målstyrning, dvs.kommitténs förslag, förenas med förett system ett
pådär preciserade resultatkrav verksam-skullesystem staten styra genom

resultatorienterad uppföljning och utvärderingheten. För detta krävs aven
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utvärdering skulleuppföljning ochden kommunala verksamheten. Denna
uppnå resultaten.inte metodernaverksamheten ochresultaten attavse av

uppfölj-uppgiftsskyldigheten förlagstadgaFrågan skullestaten omom
hänskötnödvändig informationsäkerställautvärderingen förningen och att

i samband med andrakommittén tillKommunalekonomiska övervägasatt
området.förslag på

uppgifterLänsstyrelsernas36.3

Vårt förslag:
länsstyrelser-Socialstyrelsen ochtidigare skallSom nämnts staten genom

tillämpningen denutvärdering följauppföljning ochtillsyn, avna genom
socialtjänsten.vidareutvecklabidra tilllagen attsamtnya

vid tillsyn social-härvid tyngdpunktenskall läggaLänsstyrelserna av
tjänstens verksamhet.

råd tillockså informera ochuppgifter hörTill länsstyrelsernas att ge
biträda kommunernasocialtjänsteni frågorallmänheten rör samtsom

verksamhet.med råd i deras
böråt förvaltningsdomstolarnasakkunnigaLänsstyrelsernas roll som

sak-rolltillsynsarbetet. Länsstyrelsernastill förmån förnedtonas som
kompliceradprincipiell ellerendast nyttjas i ärendenkunniga bör av

natur.
få deverksamheterinspekteraLänsstyrelserna skall ha rätt attsamtatt

tillsynen.de handlingar behövs förupplysningar och delta somav
utvecklaSocialstyrelsensamverkan medLänsstyrelserna skall i nära

inriktning innehåll inomstatliga tillsynens ochför denenhetliga metoder
verksamhetsområden.olika

länsstyrelser-redovisats denkartläggningen i kapitel 9 har bl.a.I översyn av
Social-arbetsgrupp inomgjordestillsyn socialtjänstenöver ensom avnas

länsstyrel-tillsynenframhöllCivildepartementen. Arbetsgruppenoch äratt
systematiserafördärför utvecklasMetoder börviktigaste arbete. attsernas

emellertid viktenSamtidigt betonastillsynsärenden.kunskap enskilda avur
uppföljning verksamheter.ökad inriktning mot av

dialogskall ske ilänsstyrelsens tillsynframhöllArbetsgruppen näraatt
politiker och tjänste-bådeför socialtjänsten i kommunerna,med företrädare

kunskapsåterföringen till kommunernavidSärskild vikt bör läggasmän. av
tillsynenoch den kunskap,de erfarenheter ger.som

utredai anspråk tilli daglänsstyrelsernasdelEn atttasstor resurserav
det framkommittill länsstyrelserna harenkätenskildas klagomål. Genom en

individer till länsstyrelsernaklagomål från enskildadiariefördaantaletatt
bör dockåren 1991 och 1993. Detmellanhar ökat med 30 procentca

mellan länen.variationer förekommerframhållas att
finns instans,betydelse detenskilde detdenFör är attstor somenav
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i in-Tillsynsarbetetberättigade.klagomålenopartiskt kan ärpröva om
verksam-i olikaförhållandenakunskapockså värdefulldividärenden omger

verksamhetstillsyn.på behovetindikatorerochheter av
fortsättningsvislänsstyrelsernaangeläget ävendärfördetVi attvaraanser

individ-länsstyrelsernaklagomål. För ärenskildasutredaförhar attansvar
ochlagentillämparpå hur kommunernaindikatorbetydelsefulltillsynen en

verksamheter.olikakvaliteten ipå
ökadviktenunderstrykasärskiltsammanhangi dettadockVi vill av

fördjupad verksam-ochförstärktverksamhetstillsyn. Enockså påsatsning
vidareut-tillsyftar bl.a.kunskapsåterföringmed attkombineradhetstillsyn
och där-verksamheternakvalitet ilagenlighet ochoch förbättraveckla

särskilt angelägetdärförklagomål. Det attenskildas ärigenom reducera
dennaTillinnehåll i tillsynen.inriktning ochmetoder förenhetligautveckla

vi nedan.fråga återkommer
soci-iskyldigheterkommunernasförtydligandetUtifrån det föreslagna av
Somtillsynsarbetet.gälla förförutsättningarkommeraltjänstlagen attnya
ochfortlöpandebestämmelsenföreslagnaden attexempel kan nämnas om

socialtjänstverksamhet.i allkvalitetssäkringsarbetebedrivasystematiskt
preciserade be-Även harungdomarochför barnskyddetmedi arbetet

utredning efterinledaförtidsfristerföreslagits bl.a.stämmelser att enenom
ochför barntill skyddutredninggenomföraanmälan och unga.att
kvalitetssäkrings-kunskapsutveckling förmetod- ochskedeUnder ett av

stödjalänsstyrelsernauppgift fördet attböri kommunernaarbetet vara en
utvecklingsarbete.detta

möjligtså långtmeningenligt vårverksamhetstillsyn börLänsstyrelsernas
ansvarigaochpolitikerbådekommunföreträdare,medi dialoggenomföras

tillsynsmetodiksådanutsträckning börmöjligaItjänstemän. största en
tillsynsrollen. Vårtrespekt församtidigtochförtroendeingerutvecklas, som

iinnebärskyldigheterochuppgifterprecisering kommunernastillförslag av
Länsstyrelser-befogenheter.tillsynsmyndigheternasförtydligandesig ett av

vårenligtdockverksamhetstillsyn börochindividtillsynmandat vidnas
länsstyrelsen har rätt attbestämmelseförtydligasmening attomengenom

dedelupplysningar ochfå deverksamheter tainspektera attsamt av
för tillsynen.krävshandlingar som

vårenligtskallverksamhetstillsynindividtillsynlänsstyrelsensSåväl som
politiskttill deåterförasskalltillsynenResultatetmening dokumenteras. av

Omkommunerna.socialtjänsten iverksamhetsansvariga förochansvariga
verksamheteniförbättringsåtgärderförslag tillnödvändigt skallså bedöms

beslut,formelltleda tillalltidIndividtillsynen börhärvid lämnas. ett varav
kom-avseendei vilketi så fallberättigat ochvaritklagomåletframgår om

tillhandahållits.i den insatsellerhandläggningenbrustit i sommunen
behovlänsstyrelsernasfråganocksåvill visammanhangI detta ta omupp

avvisas. Dennaklagomål kanfallsärskildai vissa pröva ettatt omav
liggerförhållanden,klagomålenfinnasmöjlighet bör närt.ex. somavser

länsstyrelsensjälvklarhetocksåVi deti tiden. attbakåtlångt ensomser
klagomål medåterkommandeavvisaskall kunnanärvarandeförliksom
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innehåll. Den enskilde bör beslut underrättassamma ettgenom attom
sådant klagomål inte till prövning.tas upp

Slutligen vill vi särskilt framhålla betydelsen fortbildning och metodut-av
veckling för länsstyrelserna skall kunnaatt kraven påmotsvara upp en
effektiv tillsyn kunskapsåterföringsamt bidrar till de nationellaen attsom
målen och ambitionsnivåerna för socialtjänsten får genomslag i länen. Detta
förutsätter både gedigen sakkunskap inom socialtjänstens område sär-samt
skild kunskap metoder för tillsyn och kvalitetskontroll.om

36.3.1 Sanktioner

Vid de regionala seminarierna många frågan dentog tandlösaupp om
tillsynen och menade tillsynen måste förstärkasatt medborgarper-ettur
spektiv särskilt med tanke på den krympande samhällsekonomin. Bl.a. togs

tillsynsmyndigheterna böratt kunna ingripa med sanktionerupp när en-
skildas rättssäkerhet åsidosätts eller vid brister i verksamheterna. Jämförelse
gjordes med de långtgående befogenheter, yrkesinspektionen har vidsom
brister i arbetsmiljön. Vidare ställdes frågan vilken substans ligger isom
begreppet intensifierad och fördjupad tillsyn tillsynsmyndigheternaom
saknar sanktionsmöjligheter.

Enligt våra förslag till regler för privat verksamhet länsstyrelsernages
vissa sanktionsinstrument. finnsDet därför skäl sanktions-övervägaatt om
möjligheter skall finnasäven i förhållande till verksamhet bedrivs isom
kommunal regi.

Lokaldemokratikommittén har i sitt betänkande SOU 1993:109 behand-
lat frågor förtroendevaldas vid domstolstrots och lagtrots. Enligtom ansvar
förslaget bör vite i viss utsträckning kunna riktas kommuner vid dom-mot
stolstrots i samband med förvaltningsbesvär. Samtidigt framhåller Lokalde-
mokratikommittén då detta slags domstolstrotsatt många gånger inte beror
på tredska på faktisk resursbristutan hos kommun bör kommunenen vara
adressat för vitet och inte de enskilda förtroendevalda i nämnd.en

Lokaldemokratikommittén föreslår bl.a. länsstyrelsen befogen-att ges
heter vitesätta för förmåatt kommunut inom rimligatt tid verkställaatten
domstolsbeslut insatser för enskilda enligt socialtjänstlagen och lagenom
1993:387 stöd och service till vissa funktionshindrade LSS. Dettaom
föreslås dock inte gälla domstolsbeslut ekonomiskt bistånd enligtsom avser
6 § SoL eller insatser enligt §9 LSS ekonomiskt stöd. Verkställig-som avser
het sådana beslut ligger på kronofogdemyndigheten.av

Vidare föreslår Lokaldemokratikommittén länsstyrelsen vid tillsynatt
kommunernaöver enligt SoL respektive LSS skall hänsyn till de be-ta

tingelser under vilka den kommunala självstyrelsen arbetar. Detta Lokal-ser
demokratikommittén nödvändig konsekvens Sveriges ratificeringsom en av

den europeiska konventionen kommunal självstyrelse. Lokaldemo-av om
kratikommitténs förslag innebär inskränkning i länsstyrelsernas mandaten

utifrån lagens bestämmelseratt tillsyn.utöva
Lokaldemokratikommitténs förslag har varit föremål för remissbehand-
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erinranågotinte haftellertillstyrkt att18harremissinstanser47ling. Av
tillvarit tveksammaavstyrkt ellerhar27förslagen.huvuddelenmot av

Bland deutredning.ytterligareförordatellerförslagkommitténsflertalet av
Statligauppfattningar.olikatvåprincipfinns iremissinstansernakritiska

handikappadeföreträder attorganisationermyndigheter ansersamt som
förslagenremisskommunerna atttillräckliga medaninteförslagen är anser

långt.går alltför
fram-socialtjänstenförföreträdaremedsammankomsterkommitténsVid

uppfattningar iolikafinnsomvårdnadsocialibland länsexperternakom att
dockansågflestaDetill kommunerna.förhållandeisanktionerfrågan om

åstadkommasyfteitillsyngrund för attdialogochförtroendeatt som
sank-kanverksamhet störassocialtjänstensförbättringochutveckling avav

tionsmöjligheter.
riskeraföljd kanpersonalminskningarbl.a.ekonomi medKrympande som

detallvarligtsärskilt närDettaverksamheterna. ärkvaliteten iurholkaatt
därförkan övervägasDetförheldygnsverksamheter utsattagäller grupper.

tillsanktionertillgripamöjligheterfall bör ha atti dessalänsstyrelsernaom
ocksåharbestämmelsernagällandedeEnligtvårdtagarna.skydd för nu

bedrivetkommunaltsanktionermedingripa ettmotlänsstyrelserna rätt att
HVB.

detanföraskan attkommunernasanktionerinföraskäl motSom mot att
Politikernaverksamheter. äriinsyninnebäri sigdemokratiska systemet

iocksåoch harverksamheter ettsocialtjänstensansvariga för ansvarytterst
och hurbedrivsverksamhetenhurväljarna förtillförhållande resurserna

gäl-detpåtryckningsmedel närdärförMedborgaropinionen är ettanvänds.
inteverksamheter,tillomprioriteraellerförbättra upp-somler att resurser

den in-dockkandettaMotlaglighet.ochkvalitetkravfyller lagens om
minori-tillgodoseralltidintemedborgaropinionenvändningen göras att

behov.dedvs.tetsskyddet, utsatta gruppernas
påtryck-brottsbalkenenligttjänstefelsansvaretfinnsövrigtFör som en

20Avtjänstemän.politiker ochingripandetillmöjlighetoch motningsfaktor
elleruppsåtligendenframgårbrottsbalkenstycket attandra avkap. 1 som

underlåtenhethandling ellermyndighetsutövningvidoaktsamhet genom
tjänstefel till böterförskall dömasuppgiftengäller förvadåsidosätter som

brottsbalkensinteomfattasverksamhetPrivattvå år.fängelse i högsteller av
haränstefelsansvaret när-Frågantjänstefelsansvaret.bestämmelser omom

kapitel 10.ibehandlatsmare
årkommunidomstolstrotsbeträffandeärendeuppmärksammatEtt en

stödsocialnämnd medipolitikersamtligaåtalföranletthar av1993 mot en
vägradenämndkommunali trotsPolitikernabrottsbalken.1 §20 kap. en

verkställaaktuella läneti detsociala enhet attlänsstyrelsensfrånpåpekande
verkställaSoL. Vägranenligtbiståndmål attantalidomarlänsrättens ett om

innebarnämnden. Dettai att samt-principbeslutföregicksdomarna ettav
ändrat be-där länsrättenbiståndekonomisktrörandebesvärsärendenliga

iskulledelegationeller tasdirektnämndenfattats uppslut genomavsom
dessställningstagande. Innaneventuellt förnyatförarbetsutskottnämndens
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skulle tidigare fattat beslut nämnden gälla. Enligt Sölvesborgs tingsrättsav
den B 66/94dom 21 september socialnämndens1994 har arbetsutskotts

ledamöter dömts till dagsböter för tjänstefel för sitt handlande. harDomen
överklagats både de tilltalade och åklagaren.av av

Vårt förslag till socialtjänstlag förtydligar kommunernas skyldigheterny
Äventillhandahålla vissa tjänster. de allmänna riktlinjerna för social-att

tjänstens verksamheter förtydligas vårt förslag. kommerDetta attgenom
innebära delvis förutsättningar för tillsynen. den föreslagnaB1.a. skyl-nya
digheten bedriva fortlöpande systematisktoch kvalitetssäkringsarbeteatt
kommer god grund för kommunerna förbättra kvaliteten iutgöraatt atten
sin verksamhet. fråntarDetta dock inte länsstyrelserna ansvaret att genom
tillsyn också kontrollera kvalitet och laglighet i kommunernas verksamhet.
Även lagens bestämmelser till bistånd preciseras. Sammantageträttenom
kommer den lagen klarare vägledning vid tillsyn.attnya ge

Om länsstyrelserna vid tillsyn finner sådana förhållanden kan med-som
tjänstefelföra för enligt 20 kap. §1 brottsbalken kan länsstyrelsernaansvar

åklagaretill överlämna ärendet för åtalsprövning. Frågan ytterligareom
sanktioner har behandlats Lokaldemokratikommittén. Förslaget beredsav

i regeringskansliet.för närvarande Vi finner därför inte skäl här närmareatt
behandla frågan.

36.3.2 Behovet enhetlig tillsynsmetodikav en

Enligt direktiven det särskild uppgift för kommitténär övervägaatten
frågan innehållet i och formerna för den statliga tillsynen.om

regionalaTillsynen på den nivån 24 från varandra friståendeutövas av
tillsynsmyndigheter. Socialtjänstlagen ramlag, lämnarär utrymmeen som
för bedömningar vid uttolkningen lagen. gäller bådeDetta för kommu-av

vid tillämpningen lagen och för länsstyrelserna i tillsynsarbetet.nerna av
anförts i föregående avsnitt finnsSom i dag olika praxis vid länsstyrelserna

både i fråga formerna för tillsyn, bedömningsgrunder och återföringom av
kunskaper och erfarenheter erhållits vid tillsyn. Enligt vår mening ärsom

viktdet både enskildes och för vårdgivarensför den rättssäkerhetstor attav
och grund för den statliga tillsynen ochett synsättgemensamt en gemensam

tillståndsgivningen utvecklas. Denna fråga har också uppmärksammats i
regeringens regleringsbrev för budgetåret 1994/95 till Socialstyrelsen och
länsstyrelserna, fått i uppdrag i samverkan enhetligafram faktoreratt tasom

bör ligga till tillsyn inom olikagrund för programområden.som
En enhetlighet i tillsynsarbetet och tillståndsgivningen inom länenstörre

syftar framför allt till lika behandling från tillsynsmyn-att garantera en mer
digheternas sida enskilda, kommuner privata vårdgivare.och Möj-gentemot
ligheterna till nivånden centrala enhetligt utformad in-att ge en mer
formation förhållandena inom socialtjänstens olika områden skulle ock-om
så Ska samordnad metodik i tillsynsarbetet.genom en

Vi vill i detta sammanhang särskilt betona betydelsen årlig irapportav en
varje län, i vilken analyseras den kunskap och de erfarenheter, erhållitssom
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socialtjänsttillsyn kommunernasunder året länsstyrelsens över samtgenom
den privata verksamheten.över

återföring kunskap ochVi vill också särskilt framhålla betydelsen av av
vårdgivare.och privatai tillsynsarbetet till kommunernaerfarenhetervunna

till länsstyrelsernasärskilt angivits i regleringsbrevetskyldighet harDenna
arbets-framgått också betonatsår 1993. fråga har,Denna avovan,som

med uppgifteninom Civil- och Socialdepartementen göraatt engruppen
tillsyn inom socialtjänsten.länsstyrelsernasöversyn av

Övriga uppgifter för länsstyrelserna36.3.3

övrigt uppgifter enligtiLänsstyrelserna har tillsynsansvaret ävenutöver
allmänheten ioch råd tillbestämmelser, nämligen informeragällande att ge

råd i derassocialnämnderna medfrågor socialtjänsten, biträdarör attsom
område med andrapå socialtjänstensverksamhet främja samverkansamt att

samhällsorgan.
vill vi särskilt betonaframtida uppgifterdet gäller länsstyrelsernasNär att

kunskapsåterföring/-förmedling iverksamhetstillsyn och individtillsyn samt
viktigastelänsstyrelsernasverksamheter skallsyfte förbättraatt upp-vara

tillsynsenheter börSocialstyrelsens regionalagifter. Samverkan med ettvara
i sådana verksamhetergäller tillsynnaturligt inslag i tillsynsarbetet detnär

där samarbetetsjukvård verksamheter,också ingår och ochvari hälso- över
psykiskt stördabeträffande äldrebetydelse, samtär t.ex.stor personer,av

far illa.barn som
meningenligt vårråd i deras verksamhetbiträda kommunerna medAtt är

bidrar länsstyrelsernaHärigenomuppgift för länsstyrelserna.angelägenen
spörsmålgälla juridiskasocialtjänsten. Det kantill vidareutvecklaatt av

tillräcklig kunskapbesitteransvariga eller handläggaresådan varkenart att
de små kommunerna. Meninte sällan fallet förbl.a. rättspraxis. Detta ärom

juridiska finns hos kommunernafrågordet gäller andra änäven när rent
på bedömningar huri avseendebehov rådgivning och biträde, bl.a. ettavav

behandlingsin-vilkenskall tillgodoses,visst hjälpsökande bästbehov hos en
problem bäst skallövrigt hur visstlämplig eller istitution kan ettvarasom

efterfrågasocksåbiträde kanoch lösas. Denna störretyppenetreras avav
organisationen.långt idelegeratskommuner verksamheter och utansvarom

itill allmänheten dagoch rådskyldighet informeraLänsstyrelsens äratt ge
fåbehovEnskilda har iblandoväsentlig uppgift.resursmässigt icke attaven

skyldighetervilkalagliga rättigheter ochupplysningar sina somomom
få rådhandlar detsällansocialtjänstlagen ålägger kommunen. Inte attom

få rådgörahjälpbehov ellerinstans för sittoch hjälp hitta rätt attatt om
eller bemötande.frågor, tillgänglighetrörsom

sambandallmänheten harråd upplysningar tillAtt lämna och näraett
därförmening detindividtillsyn. Enligt vårmed länsstyrelsernas är storav

skyldigafortsättningsvisenskilda länsstyrelsernabetydelse för äräven attatt
upplysningar.tillhandahålla råd och

område mellan kom-på socialtjänstensvi samverkanDäremot attanser
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och andra samhällsorgan bör kommunalt I denettmunerna vara ansvar. nya
lagen föreslår bestämmelse innebär skyldighet för social-en som en
tjänsten samverka med andra samhällsorgan, organisationer, föreningaratt
och enskilda för fullgöra de uppgifter åvilar socialtjänsten. Vi före-att som
slår därför den gällande bestämmelsen länsstyrelsernas skyldighetatt nu om

främja samverkan på socialtjänstens område mellan kommunernaatt och
andra samhällsorgan upphör.

När det gäller frågan länsstyrelsernas sakkunnigroll finns liksom be-om
träffande frågan sanktioner olika uppfattningar inom länsstyrelserna.om

finnsDet dock skäl sakkunnigrollen i allaöverväga sammanhangatt ärom
förenlig med länsstyrelsernas tillsynsroll och rollen rådgivare åt allmän-som
heten och åt kommunerna. Bl.a. har i skrivelse till kommittén påtalats att en
jävssituation kan inträffa från länsstyrelsennär båderepresentantsamma
lämnat biträde åt kommunen i utredningsskedet i LVU-ärende,ett som
sakkunnig deltagit i den muntliga förhandlingen i länsrätten och därefter

den enskildes klagomål socialtjänsten iutrett ärende.gentemot samma
Att sakkunnig åt förvaltningsdomstolarna kan enligt vår meningvara

undantagsvis befogat i ärenden principiell eller komplicerad natur.vara av
Därför bör länsrätten i sådana ärenden fortsättningsvis ha möjlighetäven att
höra länsstyrelsen.

Länsstyrelsernas sakkunnigroll bör dock enligt vår mening ned tilltonas
förmån för tillsynsarbetet.

En angelägen uppgift för länsstyrelserna i framtid kommer atten vara
tillståndsprövning tillsyn privat verksamhet. Dessa frågor behandlassamt av

i kapitel 35 i detta betänkande.närmare

36.4 Statens uppgifter i övrigt

Vårt förslag:
Statens åligganden i fråga tillsyn, uppföljning, utvärdering, rådgivningom

skall också gälla för de uppgifter åvilar socialtjänsten med stödm.m. som
författning.av annan

I nuvarande 68 § SoL föreskrivs bl.a. länsstyrelsen inom länet skall följaatt
tillämpningen socialtjänstlagen i övrigt till socialnämn-ävensamt attav se
den fullgör sina uppgifter på ändamålsenligt Genom denna be-sätt.ett
stämmelse omfattar den statliga tillsynen sådana uppgifter social-även som
nämnden med stöd författning har skyldighet utföra.attav annan en

Våra förslag tillsyn, uppföljning och utvärdering övrigastatens samtom
uppgifter, behandlats i detta kapitel, har utformats på sådant sättett attsom
de gäller endast i påavseende den socialtjänstlagen. Socialtjänsten harnya
emellertid skyldighet utföra vissa uppgifter, regleras i andraatten som
författningar. Som kanexempel de skyldigheter åvilar social-nämnas som
nämnden enligt föräldrabalken. 2 och kap.I 3 föräldrabalken regleras social-
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rättegång i målvidfaderskap ochfastställandevidmedverkannämnds av
adoption, i 6 kap.bestämmelserfinns vissafaderskap. I 4 kap. omomom

bestämmel-Vissaunderhållsbidrag.i kap.vårdnad och 7umgänge samt om
socialnämndens med-reglerarkapitlen i föräldrabalkennämndai deser

Även bestämmelserärvdabalken finnsi kap.frågor. 20i dessaverkan som
skyldigheter.vissasocialnämndenålägger

för tillsyn,harklargörasyftar tillVårt förslag ettatt statenatt ansvar
stödmeduppgifterför deutvärderinguppföljning och även avsomm.m.

förkommunenåvilar den nämnd,författningarandra utsett att ansvarasom
brukarhuvudsakligen i vaduppgifter innefattasuppgifter.dessa Dessa som
social-delvanligtvisfamiljerätten ochbetecknas utgör avensomsom

organisation.tjänstens



37 Socialtjänsten i EU-perspektivett

Vår bedömning:
Det finns inga vägande skäl motiverartungt ändring reglernasom en av

vistelsekommunens och till biståndom rätten med anledningansvar av
EES-avtalet och eventuellt medlemskap iett EU. Det kan dock finnas
skäl uppmärksamt följa vilkaatt konsekvenser den fria rörligheten får för
socialtjänsten de åren. Visarnärmaste det sig utländska medborgareatt

omfattas EG-rättens regler i omfattningsom stor anspråkav gör på
ekonomiskt och bistånd kan det finnasannat skäl att översenare se
regelsystemet.

37.1 Bakgrund
En fråga tidigare har behandlats i vårt delbetänkande SOU 1993:30som är
principen kommunens ochyttersta vistelsebegreppetom i social-ansvar
tjänstlagen 1980:620/SoL. Som tidigare framgått i kapitel 11 har vi ansett

vistelsekommunens böratt ligga fast tillstår vistelsebegreppetansvar attmen
förenat med vissaär problem. Vi har därför föreslagit några undantag som

gäller ansvarsfördelningen mellan kommunerna.
Vid vår behandling vistelsebegreppet har vi redogjort föräven hurav

EES-avtalet påverkar vissa utländska medborgares vistas irätt Sverige. Iatt
det följande redogör kortfattat för vilka regler gäller, vad vi trorsom om
framtiden och hur på behovet ändrad lagstiftning.ser av

37.2 Fri rörlighet för vissa utländska

medborgare
För kunna genomföraatt arbetsmarknad inom EES behöveren gemensam
medborgare från EES-länderna inte längre något arbetstillstånd. Den en-
skilde har flyttarätt mellan deatt avtalsslutande länderna för sökaatt
arbete. Han har också vistas irätt EG- elleratt EFTA-landett anställdsom
och omfattas då den lagstiftning gäller för arbetstagare i det landet.av som
Den har haft anställning i EG- eller EFT A-land fårsom ett även kvarstanna
i landet.

Även anhöriga till arbetstagaren har bosätta sigrätt i landet. Det gälleratt



1994:139EU-PERSPEKTIV SOUSOCIALTJÄNSTEN570 I ETr

nationalitetsamboellermaka/make oavsett- ochdemberoendeår eller ärunder 21barn avsom— ellerhansellerarbetstagarenled tillföregåendeisläktingar närmast-
dem.beroendeochmake ärhennes avsom

familjer.derasochföretagaretillkommerSamma rätt egna
EG-direktivomfattaskategorier perso-omYtterligare avtre personerav

gällerrörlighet. Detfrianers
familjeroch derasaktivaekonomiskticke personer

familjerderasochpensioneradeföretagare ärocharbetstagare somegna
familjer.och derasstuderande

utlännings-5 §kap.i 3reglerasuppehållstillståndtillför aVillkoren rätt
1-3punkternaunder1989:547. deAvförordningen avsessompersoner

sådantryggad iförsörjningsinhardeuppehållstillståndtill attförkrävs rätt
bl.a.krävsDettill last.välfärdssystemSverigesinte liggerdeutsträckning att

medeltillräckligaMedförsörjning.sinförmedeltillräckligahardeatt egna
eftertillgångarpensionärerochaktivaekonomisktför icke personeravses

förpensionstillskottfulltfolkpension,svenskfull enskatt motsvararsom
bostadskostnader. Avtäcktaåldermotsvarandei samtpensionärsvensk

innebärintesocialbidragtillframgårförordning råttnämnda atttillmotiven
medel.haratt egnaman

år.femregel föriuppehållstillståndbeviljasstuderandeandraFör än
ekono-ickeBeträffandeautomatiskt.därefterförlängsUppehållstillståndet

uppehållstillståndet omprövaskanpensionärerochaktivamiskt personer
bosättningsåren.två förstadeefter

återkallamöjligheternaregleras attutlänningsförordningen5 §kap.I 3 c
ivistelsetillsingrundar rättutlänningardelsuppehållstillstånd för somett

saknarellersigförsörjerinteochEES-avtalet egnaSverige på annarssom
EESutanförimedborgaredels statuppehälle, om an-sittförmedel en

harinte rättfamiljemedlemmenochbrytsEES-medborgarentillknytningen
invandrarverkStatensgrund. Det ärnågonpåSverigei annanatt stanna

uppehållstillstånd.återkallelsebeslutar avomsom
ellerarbetslösofrivilligtblirarbetstagareomständighetenDen att en
ledadock intefårolycksfallellersjukdomgrundpåarbetaoförmögen att av
sökafrivilligttillåtetocksååterkallas. Det attäruppehållstillståndettill att

tidvissEnuppehållstillståndet äventyras. avanställningarandra attutan
reglerEG-rättensenligtmåsteanställningarnamellanarbetslöshetfrivillig

accepteras.

länderandrafrånErfarenheter37.3

nyligenhari EUmedlemskapframtidatänkbartKonsekvenserna ettav
EttEG-konsekvensutredningarna.s.k.deperspektivolikaanalyserats avur

SOUvälfärdenochkvinnornaEG,avlämnatsbetänkandende somav -
iochkvinnormellan mänjämställdhetvälfärd ochsocial1993:117 belyser-
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europeisktett perspektiv. betänkandetI diskuteras bl.a. de farhågor som
uttalats beträffande framtida flyttströmmar till Sverige. Utredaren drar bl.a.
följande slutsatser.

Under åren 1987 till 1991 flyttade 1,5 miljoner från- ca med-personer en
lemsstat till Det mindreär 0,1en änannan. EG:s totalaprocent av
befolkning. En relativt hög andel dem flyttade under dennaav som
period i åldern 14-54 år och mycketvar andel dennastoren av grupp var
mellan 14 och 24 år. Det innebär sannolikt dessa sökteatt första arbeteett
eller arbetslivserfarenhet i land.ett annat
EU-ländernas socialförsäkringssystem inklusive arbetslöshetsförsäkring-

idagär relativt väl utbyggda. Det innebär sannolikt denatt ärsom
arbetslös i regel föredrar kvar i sittatt hemlandstanna med arbetslöshets-
understöd framför sökaatt arbete iett nytt land.ett annat
Den kvinnliga förvärvsfrekvensen ökar i alla medlemsländer. Det innebär-
sannolikt hinder för vissaett familjer flytta både inomatt landet och
utomlands. Det svårareär hitta två jobbatt hittaän baraattnya ett.

I betänkandet redovisas också erfarenheter det nordiska samarbetet påav
arbetsmarknaden. Detta samarbete regleras särskilda överenskommelserav
och konventioner. Som exempel kan dennämnas nordiska konventionen om
social trygghet till delstor EES-avtaletsersättssom regler.av

Statistik för år 1991 redovisas i nyssnämnda betänkandesom visar på
flyttströmmar inom Nordensvaga likhetertrots i frågastora kultur,om

traditioner och språk. Samtliga länder Sverigeutom redovisar fler inflyttade
avflyttadeän De flyttströmmarnapersoner. i huvudsaksvaga bero påanses

små reallöneskillnader mellan länderna. Att flyttströmmarna påverkas
starkt reallöneutvecklingen bekräftas ocksåav den utveckling skettav som
under 1980-talet och beskrivs i följande ordalag 104-105.som

Fram till början 1980-talet reallöneskillnadernaav mellan devar nordiska länder-
i synnerhetstora mellan Sverigena och Finland. Parad med efterfrågan påen

arbetskraft i Sverige uppstod bruttoinvandring från Finland till Sverige.en Det varsåledes lätt lockaatt över finsk arbetskraft till Sverige. När reallönerna utjämnades
minskade Återvandringenströmmarna från Finland till Sverige. till Finland blev
till och med större än utvandringen. I realiteten har det under 1980-talet inte spelat
någon roll hur många vakanser funnits i Sverige. Löneskillnadernasom har varit
för små för locka finskatt arbetskraft till Sverige. Trots hög arbetslöshet i Dan-
mark och Finland, stigande löneläge i Norge och så för årsent sedanettsom par

efterfrågan påstor arbetskraft i Sverige har flyttningen inom Norden minskat.

37.4 EG-rättens regler socialt bistånd tillom
arbetssökande

Tanken med den fria rörligheten för är medborgare inomatt EESpersoner
fritt skall få bosätta sig inom hela samarbetsområdet. Den vill arbeta isom

land harett möjlighetannat fritt sig tillatt röra detta land för där sökaatt
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från hem-arbetslöshetsunderstödtillbehållerenskilde rättenDenarbete.
månader.under högstlandet tre

ocharbetesökaSverige förtill attkommerdåhänderVad personenom
frågatill Denräckersig intemedharhanarbetslöshetsersättningden som

ekono-berättigad tillfalli såarbetssökande ärdensiginställer är omsom
vederbörande harinnanredandvs.sökandetiden,underredanbiståndmiskt

arbete.fått ett
316/85.Lebonfallet1985årEG-domstolenfråga har prövatsDenna av

hardemmellan ettskillnadklarföreligger somdetfannDomstolen att en
kundekategorinförstadenEndastarbetssökande.democh ärarbete som

medborgare.landetslikabehandladbli egnakrävadomstolen somenligt att
krävaregler attEG-rättensstödmedintesåledeskanarbetssökande avEn

arbetslöshets-medborgarevärdlandets omlikabehandladbli egnasom
detföreliggerreglerEG-rättensEnligttill.räckaskulleinteersättningen

arbets-Ensituationer.i dessabiståndsocialttillnågon rättintedärför
skallsigförsörjamedel förekonomiska atttillräckligainte harsökande som

enligtdenneskallhemresanmedel förSaknashemlandet.tillåtervända
bekostnad.svenskapååterbördas statensavvisningsreglergällande

bedömningVår37.5

förbiståndtill ut-konstituerar rättsigivistelsebegreppet enFrågan om
regler harEG-rättensstödmedSverigeivistasmedborgare avländska som

befararMan attkommunerna.idiskuteraskommittid attunder senare
kostnadsökningarbetydandetillledakanså fallireglersocialtjänstlagens

för kommunerna.
stödmedarbetesökaförhit avkommer attmedborgareutländskEn som
tid hanuppehållstillstånd. DennågotsökaintebehöverreglerEG-rättens

kanenskildeDenmånader.tillbegränsadnormalt treSverigei ärfår vistas
medborgaresvenskalikabehandladblikrävaintetid somattdennaunder

EG-domstolensvisartill. Deträckaskulleintearbetslöshetsersättningenom
till-harintearbetssökande316/85. EnLebon somfalletbehandling av

hemlandet.tillåtervändaskallsigförsörjaförmedelekonomiska atträckliga
avvisningsreglergällandeenligtdenneskallhemresanmedel förSaknas

bekostnad.svenskapååterbördas statens
EES-arbetssökandetillförsäkrarinteÄven reglerEG-rättens enom

socialtjänstlagenshanomfattasbiståndsocialttill avnågon rättmedborgare
bistånd. Dettillenskildes rättdenochkommunens ytterstaregler ansvarom

vistelsebegreppet.konsekvensföljer avsom en
tillvärdlandetliggafårinteenskildedeninnebärregler attEG-rättens
tillkommerEES-medborgareuteslutasinte somdock attkanlast. Det

de kandärsituationihamnaroförutsettarbetesöka enförSverige att
omfattningvilkenigäller ärfrågan närmastsamhället. Detfrånhjälpbehöva

Dennasituation.sådanbistånd iochekonomiskt annattill enharhan rätt
långthurosäkertdärförDet ärdomstolarna.intehittills prövatsfråga har av
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kommunens sträcker sigyttersta under de första månaderna itreansvar
Sverige.

Såvitt vi kan bedöma har det aldrig varit lagstiftarens avsikt denatt som
har tillfälligträtt vistas i Sverigeatt skulle likställas med den ärsom perma-

bosatt i landet. Dennent praxis allmänt tillämpas i kommunernasom
innebär sådan i allmänhetatt får avslag på sin ansökan bistånden person om
med hänvisning till att behovet kan tillgodoses på sätt, dvs.annat genom

han återvänder till sitt hemland.att Det förekommer dock den enskildeatt
beviljas bistånd till kostnader för uppehälle och hemresa.

Vi kommunerna precisatt idag från fall till fallanser måstesom- -
bedöma i vilken omfattning bistånd skall i sådant fall. Denutges praxisett

tillämpas ifråga nordiska medborgare kommer tillsom Sverige förom som
söka arbete och inteatt kan försörja sig på hand bör enligt vårsom egen

bedömning kunna godtas i detta sammanhang. Det betyder den enskildeatt
normalt bör få avslag på sin ansökan med motiveringen behovet kanatt
tillgodoses den enskilde återvänder tillatt sitt hemland.genom

Har den enskilde inte lyckats få arbete efter månader i Sverigetre upphör
i normala fall hans medrätt stöd EG-rättensatt regler vistas i vårt land.av
Det normala bör då den enskilde får avslag påatt sin ansökanvara om
bistånd till fortsatt vistelse i Sverige.

I andra situationer skall utländska medborgare omfattas EG-som av
reglerrättens behandlas lika värdlandets medborgare. Någonsom egna

diskriminering får inte förekomma. Den bor och arbetar i Sverige medsom
stöd EG-rättens regler kan alltså fullt anspråk på ekonomisktav göraut och

bistånd från socialtjänsten.annat
Som tidigare finns det kommunernämnts befarar socialtjänst-attsom

lagens regler kan leda till betydande kostnadsökningar för kommunerna.
Vår genomgång visar dock farhågorna sannoliktatt betydligtär överdrivna.
Erfarenheter från andra länder tyder inte på människor i någonatt nämn-
värd omfattning utnyttjar den fria rörligheten på arbetsmarknaden. Enligt
vår bedömning finns det inte heller några starka skäl talar för denattsom
sociala turismen skulle öka. Danmark har inte märkt någont.ex. ökadav
tillströmning utländska medborgare till följd sitt medlemskap iav EU.av

Utlänningslagstiftningen har också ändrats i vissa avseenden med an-
ledning EES-avtalet. Som tidigare framgått kan utlänningarav grundarsom
sin till vistelserätt i Sverige på EES-avtalet och inte försörjer sig ellersom

saknar medel till sitt uppehälle få sittsom uppehållstillståndannars egna
återkallat. Det förutsätter naturligtvis den beslutande myndighetenatt får
vetskap den enskilde befinneratt sig i sådan situation.om en

Här finns det problem eftersom bestämmelsernaett i sekretesslagen
l980:l00/SekrL med vissa undantag -lägger hinder i för utbytevägen av-
information mellan olika myndigheter. Idag får socialtjänsten inte anmäla
till Statens invandrarverk eller till polismyndigheten skäl till avvisningatt
eller utvisning kan föreligga. Det följer bestämmelserna sekretessav om
inom socialtjänsten 7 kap. § SekrL.4

Ett undantagen i SekrL gäller uppgiftsskyldighet följerav lag ochsom av
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6 §finns i 11 kap.bestämmelse§ SekrL. sådanregleras i 14 kap. 1 En
skyl-bestämmelse1989:529. enligt dennaSocialtjänstenutlänningslagen är

invandrar-Utlänningsnämnden, Statensregeringen,dig på begäranatt av
personligautlänningsuppgifterpolismyndighet lämnaverk eller ut enom

uppehållstillstånd elleri ärendeuppgifterna behövsförhållanden, ett omom
utvisning.beslut avvisning ellerför verkställighet ettav om

lagstiftning.ändradredovisa vi på behovetSlutligen vill vi också hur avser
våraocksåpositiv ochfria rörligheten i grundenDen är egnagynnar

bedömningenligt vårfinnsbo i andra länder. Detmöjligheter arbeta ochatt
vistelsekommunensmotiverar ändringinga vägande skältungt avsom en

EES-avtalet ochanledningtill bistånd medoch ett eventu-rätten avansvar
följa vilkauppmärksamtskäli kan dock finnasellt medlemskap EU. Det att

åren.socialtjänsten defria rörligheten får förkonsekvenser den närmaste
ireglerEG-rättensomfattassig utländska medborgareVisar det att avsom

finnasbistånd kan detekonomisktomfattning anspråk på ochgör annatstor
till handsligger dålagstiftning.vår svenska Detskäl närmast attöveratt se

hindersocialtjänstenmöjligt förlagstöd detgör att utanöverväga ett avsom
handharmyndighetertill desådana förhållandensekretess anmäla som

uppehållstillstånd.återkallelsefrågor avvisning och avom



Övriga38 frågor inom socialtjänsten

Vårt förslag:
Möjligheterna enligt socialtjänstlagen 1980:620/SoL

överklaga beslut till länsrätten skall bestå,att-
utdöma bötesstraff utökas till följd vidgadeatt krav på tillstånd förav-

bedrivande privat verksamhet och vidgade möjligheter förbjudaav att
verksamhet bedrivs i privat regi,som

förbjuda innehav berusningsmedel, injektionssprutoratt och kanylerav-
skall bestå.

Bestämmelserna möjlighet överklaga till länsrätt kompletterasattom
med överklagningsmöjlighet vad gäller beslut socialtjänsten äter-av om
krav enligt vårt förslag i avsnitt 32.4.4. Härmed förenklat uttrycktavses -

möjlighet överklaga återkravsbeslut den enskildeatt förorsakatnär att-
bistånd utgått obehörigen eller med för högt belopp eller den enskildenär
i fall obehörigen eller med för högt beloppannat uppburit ersättning.

Beslut eftergift i sådana återkravsärenden skallom angettssom ovan
också kunna överklagas till länsrätt.

Regleringen socialtjänsten i krig flyttas ändring till denöverutanom
lagen.nya

38.1 Inledning
Med övriga frågor i detta kapitel frågoravses om

överklagande beslut i den för förvaltningsbesvär gällande ordningen,av-
utdömande böter,av-
förbud i vissa fall inneha berusningsmedel, injektionssprutoratt och-
kanyler,
socialtjänsten i krig.-

Dessa frågor regleras för närvarande i de avslutande avsnitten i social-
tjänstlagen.

Utöver detta vill vi också i vårt delbetänkande, SOU 1993:30,notera att
lagt fram förslag vidgade möjligheter kunna flytta ärende frånatt ettom en
kommun till kommun. För närvarande föreskrivs 72 §en annan att ett
ärende vård eller någon åtgärd beträffande enskildsom avser annan en

kan flyttas till socialnämnd,över denna nämndperson en annan om sam-
tycker till det.
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skall kunna skeocksåöverflyttningföreslagitdelbetänkandetiVi har att
kommenteraytterligarehäranledningNågonbeslut länsrätten.efter attav

återfinns ii denna sakföreslagitviregleringinte.finns Dendetta förslag som
fram.vi lagttill lagförslaget somny

förmöjligheterförslaglagt framdelbetänkandevårtVi har i även enom
huvud-återbetalning frånföra talanlänsrättenhoskommun att annanom

kommu-anledning detmedåtgärderutfördaför yttersta somansvaravman
reglerasskallföreslagit dettaVi harsocialtjänstlagen.enligthar attnerna

Även i detåterfinnsreglering§. denna72paragraf i SoL agenom en ny
fram.vi lagttill lagförslag somny

överväganden38.2

Överklagande38.2.1

beslutSoL socialnämndensfår73 stycketförstaregler §nuvarandeEnligt
frågabeslut imeddelatnämnden harlänsrättenöverklagas hos omom

eftergift§ ellerenligt 27förbudenligt 25medgivandeenligt 6bistånd
möjligheternaändringarnågrabör ske attinte detVienligt 37 att avanser

till länsrätten.överklaga beslutavseendeni dessa
innebärandeåterkravsmöjligheternautvidgning attföreslagitVi har aven

elleruppgifteroriktiganågonåterkrävasbistånd skall kunna genomom
utgått obe-biståndförorsakatuppgifterlämnaunderlåtenhet attattgenom

Återkrav någonskeockså kunnaskallbelopp.eller med för högthörigen om
och hanuppburit biståndbeloppmed för högtellerobehörigenfalli annat

finns iåterkravsmöjlighetervidgadeFörslagetinse detta.skäligen bort om
möjligheterskall finnas över-detfall attdessaavsnitt 32.4.4. I attanser

till länsrätt.klaga
möjligheterocksåomfattaråterkravmöjlighetervidgadeVårt förslag om

ocksåfråga börsådanBeslut iåterkravet.eftergesocialtjänstenför att en
till länsrätt.överklagaskunna

enligt 73övrigt gällerireglerändring denågonföreslår inteVi somav
ellerlänsrättomedelbartgällerbeslutHärmed bl.a. att enatt enmenavses
det harsedanverkställas förstskallbeslutdessfår förordnakammarrätt att

kraft.vunnit laga
uppmärksammatsfrågatillvissa kommentarervill ändåVi göra somen

kommu-avslagsbeslutupphävtlänsrättde fallBakgrunden närhos är avoss.
kandär så sällandet inteskuldsaneringbiståndsärenden,i varat.ex. omnen

kommunensedanbelopp, instanshögrerelativt gettfråga stora menom
domeneftersombiståndetbetalatdessförinnanharKommunen ut avrätt.

få tillbaka detsådana falliMöjligheternaomedelbart.gäller attlänsrätten
möjlig-finnsVisserligenbegränsade.i praktikenbiståndetutbetalade är

skallbifallsdomeventuellgång begäraunderheten attatt enprocessens
detinte givetdetkraft. Menvunnit lagahar är attförst sedan denverkställas
blisåledesresultatet kanslutligahemställan. Dettill sådanblir bifallalltid
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den enskilde får det stöd han ansökt han sedermera inteatt trots attom
berättigad till det.anses

Vi lägger alltså inte fram något förslag för försöka komma tillatt rätta
med det problem här tagits Frågan bör dock uppmärksammas i detsom upp.
kommande beredningsarbetet.

38.2.2 Utdömande bötesstraffav

Enligt nuvarande bestämmelser i SoL finns vissa möjligheter utdömaatt
75bötesstraff §. Det kan ske beträffande den åsidosätter bestämmel-som

i 25 § eller 31 § första stycket. 25 innehåller§ bestämmelser social-serna om
nämndens medgivande i enskilt hem barn för stadigvarande vårdatt ta emot
och fostran. §I 31 första stycket föreskrivs enskilda elleratt personer sam-
manslutningar inte får bedriva verksamhet syftar till förmedlaattsom un-
deråriga till hem i 25som avses

Bötesstraff kan också utdömas beträffande den överträder förbudsom
har meddelats med stöd 27 Enligt denna paragraf får social-som av

nämnden, barns bästa kräver det, förbjudanär har sittett en person som
hem inom kommunen nämndens medgivande andras under-att utan ta emot
åriga barn för sådan vistelse i hemmet inte tillfällig.ärsom

ytterligare tvåI fall kan bötesstraff utdömas. Den tillstånd driverutansom
sådant hem för vård eller boende i 69 § kan dömas till böter.ett som avses

Den i strid förbud har meddelats enligt 70§ bedrivermot ettsom som
fortsatt verksamhet kan också dömas till böter. förbudDet här ärsom avses

länsstyrelsen förbjudit fortsatt verksamhet vid hem för vård elleratt ett
boende.

Enligt förslag tidigare lagts fram i detta betänkande bör kravet påsom
tillstånd för bedriva privat verksamhet vidgas jämfört med vadatt ärsom nu

sefallet kapitel 35. Enligt de nuvarande reglerna gäller tillståndsplikt
endast bedrivande hem för vård eller boende. Möjligheterna utdömaattav
bötesstraff bör fortsättningsvis knytas till de fallen då tillståndspliktäven
föreligger. Det innebär utökning möjligheterna utdöma bötesstraff.atten av

Enligt förslag lagt fram tidigare i betänkandet utvidgas länsstyrel-som
möjligheter förbjuda fortsatt privat verksamhet. Vi föreslårattsens att

möjligheterna utdöma bötesstraff för den förbud fortsätteratt trots ettsom
motsvarandesin verksamhet skall utvidgas i mån.

övrigt föreslåsI inte några förändringar möjligheterna utdömaattav
bötesstraff.

38.2.3 Förbud inneha berusningsmedelatt

denI mån huvudmannen för hem för vård eller boende, drivsett som av
landstingskommun eller kommun, beslutar det, får enligt regler som nu

76gäller § första stycket SoL de bereds vård där inte inneha alkoholsom
eller andra berusningsmedel. Detta gäller också i fråga injektionssprutorom
eller kanyler.
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på-egendomsådanparagraf föreskrivsstycketandraI att omsamma
detinom hemmetnågon attintagen eller utanträffas hos annanstansen

förstörasskallEgendomenomhand.får dentill denfinns känd ägare tas
lag.bestämmelser ienligt vissaförsäljaseller annan

föreslårVibestämmelser.dessaförändringarnågraVi intehar övervägt av
finns.demmotsvarandebestämmelserini lagendet den tas som nuatt nya

i krigSocialtjänsten38.2.4

socialtjänstenföreskriftersärskildameddela§ får regeringenEnligt 78 om
detkrigsfara elleri krig ellerriket kommergällerenligt SoL. Detta omom

ellerkrigföranleddaförhållandenutomordentligaråder sådana är avavsom
förändringarnågraintesig Vi harbefunnitriket har övervägtkrigsfara som

lagen.till denföreslås flyttasbestämmelser. Dedessa över nyaav



Ekonomiska konsekvenser39 av

våra förslag

39.1 Inledning
genomgångInnan de ekonomiska konsekvenserna våra förslaggörsen av av

behöver några ord förutsättningarna ekonomiska konse-sägas göraattom
kvensbeskrivningar i samband med förändringar i lagstiftning social-en av
tjänstlagens typ.

Vi har tidigareredan konstaterat socialtjänstlagen kan beskrivasatt som
målinriktad ramlag. detta liggerI kommunerna medvetet lämnatsatt etten

betydande för själva ambitionsnivåer, organisation ochavgörautrymme att
metoder för insatserde lämnas med stöd lagen. åliggandenDe försom av
kommunerna direkt regleras lagen de faller underär rättensom mer av som

bistånd.till Några sådana insatser föreslås inte i detta betänkande eftersom
denna fråga behandlats i vårt delbetänkande Rätten till bistånd inom social-
tjänsten.

Eftersom styrning socialtjänsten i huvudsak sker mål-statens av genom
angivelser måste kostnadsuppskattningarna i första hand utgå från de för-
ändringar vi direkt eller indirekt föreslår på denna nivå. Visom anser- -
således inte det i alla situationer bör redovisas i konsekvensbeskriv-att
ningen i lagen skriver in visst medel- dvs. i praktiken vissatt ettom man en
verksamhet skall utnyttjas socialtjänsten. Avgörande vid bedömningenav-
måste stadgandet kan ambitionshöjning, t.ex. attvara om ses som en genom

förutsätts del insatsen eller insatsen förutsättsstörre ta atten grupp av vara
omfattning eller högre kvalitet i de enskilda fallen. sådantstörre Ettav av

åläggande bedriva viss verksamhet bör dock medtas i den ekonomiskaatt en
konsekvensbeskrivningen måni den det förhindrar kommunerna att an-
vända och mindre kostsamt alternativ.ett annat

Motivet för detta metoden för styrning från statsmakternassynsätt är att
sida inte sigi påverkar kostnadsnivån barnstuga kostar varken elleren mer-
mindre verksamheten bedrivs med stöd övergripande formuleringom av en

kommunerna erbjudaskall barnomsorg eller det i lagen uttryckligtatt om
stadgas kommunen skall ha barnstugor.att

En konsekvens kommunernas frihet inom lagens detär attannan av ram
inte möjligt på förhand vilka insatser kommunerna kommerär att veta som

använda sig i sitt arbete. förhållande det svårtDetta göratt göraattav
meningsfulla kostnadsuppskattningar.

Därtill kommer så mångfacetterad och bred verksamhet social-att en som
tjänsten påverkasstarkt förändringar i andra delar samhället. delEnav av

dessa förändringar såsom befolkningsutvecklingen kan förutsägast.ex.av - -
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Exempelprognosticeras.låter sig svårligenförändringarrimlig grad. Andrai
flyktingar ochökningenunder årsådana förändringarpå är avsenare

många fallinedgången. Detkraftiga ekonomiskaden ärasylsökande samt
uppkommen kost-beräknad ellerutsträckningi vilkensvårt bedömaatt en

delförändring i lagen. Idirekt konsekvensnad storkan enav ensom enses
någonuppståttkostnadsförändringtänkta fall skulle ävendessa omenav

gjorts.inteförändring lagenav

förslagenskildaKonsekvenserna39.2 av

framåt ikapitel ochredovisade i 13finnsändringar i lagenVåra förslag till
vårakonsekvensernaekonomiskaredovisningen deVidbetänkandet. avav

i lagför-kapitelindelningenuppställda efterredovisas dessa dockförslag
redovis-medtas iförslagdär vi lämnatkapitel i lagenEndast deslaget.

redaktionell karaktärendastvåra ändringsförslagfall där ärningen. I de av
kapitel.berörts i dettahar de inte

uppgifterochkap. Mål,1 ansvar
skall kompletterasportalparagrafenföreslagitvivårt betänkande harI att

till barnshänsynunderstryka viktenformulering förmed tasattatt aven
synpunkter.behov och

anslutit sigSverigebarnkonvention,påbygger FN:sKompletteringen som
barnsavvägningen mellanvägledning vidtill syftetill. Stadgandet har att ge

uppgifter ellerinnebära någrainteoch bedömsandras intressenoch nya
socialtjänsten.förkostnader

sammanhålleninnehåll iportalparagrafenskonkretiserasVidare nyen
påfinnsstadgandenparagrafen påmålparagraf. huvudsak byggerI som nu

stöd tillStadgandetinnehållsligtenda röri lagen. Detolika ställen nya
anhöriga.

målpara-i denföreslagit dethar vigäller dennadetNär att nyagrupp
avlastningstöd ochbörsocialtjänstenformuleringgrafen införs att genomen

människoräldre ellersjuka,vårdar långvarigtnärståendeunderlätta för som
funktionshinder.med

socialtjänstenmarkerai villvi lagen klartSyftet med ändringen attär att
påtagit sigfrivilligtmänniskorstöd tillbör hjälp och attkan ochäven somge

social-realitetennärstående.omvårdnadsinsatser för Iför tunga gersvara
inte någonfinns docktill anhöriga. Detsådant stödtjänsten redan i dag

socialtjänsteninomutsträckning olika insatserstatistik visar i vilkensom
utgår till denna grupp.

uppgifter uppskattatillgängligamed hjälpförsökNedan görs ett att av
ambitionsnivåpå dentill närståendeför stödpå kostnadernastorleken ett

kanberäkning endastsådansjälvklartvårt förslag. Detligger i är att ensom
kostnader.nivån på dessaanvisningungefärlig omge en

befolkningsstatistikbefintligochundersökningargrundval gjordaPå av
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finnsuppskattas det bland hemmaboende äldre 35 000kan att ca personer
funktioner i den dagligainte hjälp klarar elementärautan ens mersom

få iCirka dessa beräknas hjälp första handlivsföringen. 25 000 av an-av
behöver hjälp på grund olikahöriga. siffrorDessa avser personer som av

ytterligare hjälpbehövande defysiska funktionsnedsättningar. En ärgrupp
insatser förutsättningoch där anhörigasdrabbats demens utgör ensom av

finnsskall kunna bo kvar hemma. I dagens lägeför den dementeatt
i riket. dessa vårdas i särskiltuppskattningsvis 90 000 dementa Merparten av

dock vårdas i hemmet medboende. Cirka 25 000 dementa bedömspersoner
anhöriga.stöd av

finnsantaganden räknar vi med det 50000enlighet med dessaI att ca
funktionshinder vårdas i hemmet medmed olika former av sompersoner

vi då endast räknathjälp anhöriga. bör understrykasDet att personerav
fallen iomvårdnadsbehov. de flesta dessa skulle platsmed Iett tungt enav

anhörige inte ställdesärskilt boende krävas denom upp.
aktuella växelvård,former anhörigstöd här bedömsDe ärvaraav som

avlösning hemtjänstinsatser.dagverksamhet och genom
växelvård uppskattas 5 000 kandet gäller behovetNär att personerav

avlastning från vårdsysslan. Uppskattningen byggerbehöva programmerad
med erfarenhetbedömningar från antal verksamhetsföreträdarepå storett

den anhörige fårväxelvård. vanlig modell för växelvårdEn är att av-av
i månaden, dvs. 12 veckor år. Sammantaget skulle dettalastning vecka peren

60000 avlastningsveckor år. Kostnaden förinnebära behovett enperav
800 kr/dag.600 liggerveckas avlastningsvård 5 kronor Dettaantas vara

sjukhemsvård, vecka på ålderdoms-kostnaden i väl vadunder över enmen
växelvård enligt antagandenTotalt skulle kostnaden för dessahem kostar.

vårdplatser för växel-uppgå 335 miljoner på årsbasis. Antalettill kronorca
iberäkning behöva uppgå till drygt 1 400 landetvård skulle med denna som

Socialstyrelseni kartläggninghelhet. kan jämföras medDetta att en som
dåsomatiska långvården år 1991 framkom detgenomförde inom den att

har dock visat sigavlastningsplatser inom långvården. Detfanns 2 000 attca
egentligenväxelvårdsplatser beläggs meddet vanligtär att personer som

blir i fallboende. Resultatet dessabehöver någon form permanentmerav
anhörigstöd.förplatserna i praktiken inte längre utgöratt en resurs

fungera stöd förDagverksamhet insats kanär ettsom somen annan
anhöriga vårdar dementa ochanhöriga. kan användas både förInsatsen som

två dagar i veckan förmåste få avlösning elleräldre maka attt.ex. enen som
Uppskattningsvis det sig 15000fysiskt orka med. rör personer somom

Viddag gånger i veckan.denna stöd med halvbehöver etttyp parav en
dagverksamhet behövs under 40 veckorberäkningen utgår vi från att av

då uppgå till 600 000behovet dagverksamhet skulleåret. Det totala caav
vi utgår fråni dagverksamhet. Omvilket 3 000 platserdagar, motsvarar ca

dag skulle denna kostnadplats i dagverksamhet kostar 300 kronoratt peren
år. Vid Socialstyrelsens kart-uppgå till miljoner kronortotalt 180ca per

då fanns 1500 dagvårdsplatser inomläggning år 1991 framkom detatt
för dementa i varjelångvården. finns dagverksamhetDärutöver nästan
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uppgår till ytterligare bortåt 3 000kommun. Uppskattningsvis dessa platser
växelvårdsplatserna kanbör dock till skillnad frånplatser. Det noteras att

vårdasbehöva utnyttjas för andra dedenna änäven som avresurs personer
anhöriga.

bästaanhöriga sannolikt får denSlutligen har vi den stora grupp som
avlösning medhjälpen avlösning i form hemtjänstinsatser. Om gesgenom av

timmar vecka kan dettahemtjänstinsatser under 4t.ex. vara av av-per
sin omvård-anhöriges möjligheter klaragörande betydelse för den att av

får stödnadsinsats Slitas Om vi räknar med 30 000utan att ut. att ca personer
uppgå tillveckor året skulle kostnaden4 timmar vecka under 40 caavper

hemhjälpstimme har då antagits720 miljoner kronor. Kostnaden per vara
år fick 240000siffror jämföras med 1992150 kronor. Dessa kan att ca

hemhjälp och kostnaden för hem-65 år och äldre attpersoner som var
miljarder kronor.tjänsten år 1991 uppgick till bortemot 20

föreslagnaberäkningar på merkostnader för detDessa pekar att av oss
uppstå. dock viktigtanhörigstödet kan komma Det är attatt noteraatt

anhörigstöd.i dagsläget har kostnader förkommunerna redan
socialtjänstensstatistik hur delEftersom det inte finns någon över stor av

anhörigstöd det inte möjligti dagens läge utgår i form är attresurser som av
konsekventmerkostnaden skulle bli viduttala sig hur stor en merom

tidigare redovisats finns redansatsning på stödja anhöriga. Somatt resurser
tillräckliga. Det finnsför växelvård dagverksamhet bordeocht.ex. varasom

i inte obetydligdock anledning åtminstone växelvårdsplatsernaatt tro att en
för syfte.omfattning utnyttjas för andra och annatgrupper

kostnader.emellertid inte barautökat anhörigstöd handlarEtt nyaom
förbättrad livskvalitet förfinns och det inte bara i formDet plusposter, av en

ekonomiska Exempelvis tordeanhöriga vårdade, också ioch termer.utan en
utnyttjande akutsjuk-ökad på leda till minskatsatsning anhörigstöd ett av

anhöriga vänder sig devården. till sjukhusenOrsaken det ofta närärär att
fortsätta vården.känner de inte längre orkaratt

anhörigstödet denDe besparingarna ligger sannolikt i görstörsta attatt
tid ochfunktionshindrade kan bo kvar i boende under lägre attett eget en

dagligadel denden anhörige därigenom kan för betydande avsvara en
besparingar ellerhjälpen. inte möjligt direkt beräkna vilkaDet är att -

effek-uteblivna detta till. orsakernakostnader leder En är attsnarare av-
på vilka anhörigstöd.till del berorterna stor som ges

kostnadernafinnas vadkan i detta sammanhang anledningDet att se
måste iskulle bli uteblivet anhörigstöd placeras ettom en person genom

särskilt boende.
särskilt varierar mellan 500 kronorKostnaden för plats i boende percaen

sjukhems-dag för plats på ålderdomshem och ungefär 1 200 kronor för enen
kostnad påplats. Sätts dygnskostnaden till 800 kronor dettamotsvarar en

bortåt år. kan jämföras med300 000 kronor plats och Detta att om enper
anhörigstöd samtidigt skulleunder år fick alla formernaett treperson av

67 kronor förkostnaden för detta uppgå till lite drygt 100 000 kronor: 000
växelvård, 24000 för hem-12000 kronor för dagverksamhet och extra
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på grund uteblivnahjälpsinsatser. innebär 1000Detta att personer avom
i särskilt boendeinsatser från anhöriga skulle behöva placeras skulle mer-

storleksordningen miljonerkostnaden försiktigt räknat bli i 200 kronor per
ar.

Motiven anhörigstöd dock inte ekonomiska. överordnade syftetför Detär
möjligheter kunna förena omvård-med anhörigstödet anhörigaär attatt ge

nadsinsatser för närstående med rimligt för liv. Attutrymme ettett eget
i många fall motiveras med ekonomiska skäl naturligtvisdetta kanäven är

positivt.
Som tidigare uppskattar vi merkostnader för anhörigstöd påatt ettsagts

den nivå vi föreslagit kan komma uppstå. En betydande del dessaattsom av
kostnader särskilt det gäller växelvård och dagverksamhet bedömsnär- -

finnas i Därtill utökad satsning pådock redan nuläget. kommer att en
anhörigstöd i antal fall kan bedömas leda till lägre kostnader hjälpänett om
i form inte minskningar kan dock förväntas delvisdenna Dessa gällages.
landstingens för den sjukvården såledeskostnader akuta och skulle inte

till alltså intekomma kommunerna del. Vi kan utesluta utökadatt en
satsning på anhörigstöd kan leda till vissa merkostnader för kommunerna.

Några möjligheter på meningsfullt påstorleken eventuellasättatt ett ange
merkostnader för utökat anhörigstöd vi inte.har Av bl.a. detta skälett anser

Socialstyrelsen bör omfattningenvi kartlägga och kostnaderna för deatt
idaginsatser kommunerna redan lämnar i form stöd till anhöriga.som av

vid uppföljningOm det sedan den föreslagna lagen visar sig atten av av oss
fått ökade kostnader konsekvens vårakommunerna förslag påsom en av

punkt bör kommunerna i enlighet med finansieringsprincipendenna kom-
för detta.penseras

detta kapitel inför vi ocksåI stadgande kommuner får under vissaett att —
angivna villkor tillhandahålla tjänster åt kommun.en annan—

Vi förslagetbedömer bör möjligheter till vissa besparingar föratt ge
dock möjligtkommunerna. Det inte uppskatta storleken på dessaär att

eventuella kostnadsminskningar.

kap. för2 Allmänna riktlinjer socialtjänsten

Socialtjänstlagen tillförs socialtjänstens insatserparagraf säger atten som
skall efterföljande socialtjänstensgod kvalitet. I paragraf sägs attvara av en

målinriktatverksamhet skall bedrivas och planmässigt följas ochsamt upp
utvärderas. I detta ingår bedriva fortlöpande och systematiskt kvalitets-att
säkringsarbete.

Vi socialtjänstens insatser i nuläget allmänt väl uppfylleratt sett-anser -
på således intekraven god kvalitet. Formuleringen innebär krav påett en

allmän ambitionshöjning.
socialtjänstlagen finns redan på kommunenI krav skall planera sinatt

verksamhet. Detta krav gäller bl.a. insatserna för äldre och för människor
med funktionshinder. Vi det naturligt med krav på planmässig-ärattanser

kvalitetssäkring i verksamhet socialtjänstenhet och den utgör.typ av som
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tid ochi initialt skede kommerrealistiskt särskiltDet är ettatt tro att
social-mått metoder förbehöva för fram ochavsättas attatt taresurser

Vi dock dessatjänsten skall kunna leva till dessa stadganden. attanserupp
bedrivspå viss sikt verksamhetenkostnader bör uppvägas att mergenom

effektivt.
i sittparagraf socialtjänstenVi föreslår vidare lagen tillförs attatt en

insatser. har redanarbete särskilt bör beakta behovet tidiga Lagenav
bland olikatidigare innehållit uppsökande verksamhetstadganden t.ex.om

stöd ochsocialtjänsten och erbjudai syfte informera attattgrupper om
skrivningar tidiga insatser ihjälp. Vi dock valt samla dessahar att enom

ibättre överskådlighet lagenparagraf. Syftet förutomär attatt ge en --
ii utsträckning nuläget börvill markera socialtjänstens insatser större änatt

enskildeinriktas på förhindra eller begränsa för den ut-att ogynnsamen
enligt vårveckling. sådan tyngdpunktsförskjutning i insatserna börEn me-

ställas på Dening kunna åstadkommas krav behöverattutan resurser.nya
kompenseraskostnader uppkommer för dessa tidiga insatser bör avsom

insatser iminskade omfattande och kostsammakostnader för ett senaremer
skede.

Övriga utvid-några ellerförslag i detta kapitel bedöms inte innebära nya
uppgifter för socialtjänsten.gade

kap. på och områdesnivå3 Insatser samhälls-, grupp-
samhällsplane-socialtjänstens medverkan iI detta kapitel behandlas bl.a.

på nuvarande lagen innebärringen. förslag lämnas bygger denDe mensom
Exempel-i sammanhang.konkretisering socialtjänstens insatser dettaen av

till kommunfullmäktigevis föreslås socialtjänsten årligen skallatt rapportera
förhållandena i kom-förändringar inträffat i de socialabetydandeom som

socialVi föreslår också socialtjänsten skall för attatt ansvara enmunen.
förändringkonsekvensanalys kommunalt beslut störregörs ett avom om

konsekvenser förfysisk miljö kan medföra betydandeeller verksamhet antas
miljön enskildas levnadsförhållanden.den sociala eller

social-betydelsenNär socialtjänstlagen tillkom framhölls starkt attav
tjänsten strukturinriktade insatser. Det kanmöjligheter arbeta medattgavs

för socialtjänsten levadock konstateras det har funnits svårigheter attatt
på problem medtill stadganden. har både berottlagens Detta attupp

individin-lämpliga och akuta ochutveckla metoder och angreppssätt att mer
prioriteras. Vi inte kanriktade insatser kommit säga attattatt anser man

in-ambitionerna för socialtjänstensvåra förslag innebär någon höjning av
konkretiseringar vi lagt frampå samhällsnivå. Vi dock desatser tror att ger

stadgandenförutsättningar socialtjänsten leva till debättre för att somupp
redan finns.

i kapitlet bedömsförslag insatser på gruppnivå lämnasDe om som -
kostnadsökningar.jämfört stadganden inte medföra någramed nuvarande -
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5 kap. Insatser på individnivå

I kapitlet föreslås i socialtjänstlagen införs skyldighet för kommunernaatt
tillhandahålla färdtjänst, hemtjänst, dagverksamhet,att särskilda boendefor-

sysselsättning istöd personliga angelägenheter. Motsvarande skyl-samtmer,
dighet finns redan det gäller barnomsorg,när samarbetssamtal ocht.ex.
familjerådgivning.

Syftet med åläggandena inte ställa ytterligare krav påär kommunerna iatt
dessa avseenden, i lagen klart markera detta insatserutan att äratt som

grundkomponenter i socialtjänstensutgör verksamhet och därför iävensom
framtiden skall finnas i alla landets kommuner.

Vi föreslår också kommunerna samlat för all vårdatt ettges resursansvar
utanför hemmet. I nuläget finns delat mellan landsting och kom-ett ansvar

det gäller hem för vård ellernär boende. Vi den föreslagnamun tror att
förändringen kan underlätta den framtida vårdresursplaneringen.

Vidare föreslås vissa bestämmelser bl.a. socialtjänstens skyldighetatt om
följa familjehemsplaceringar överförs från socialtjänstförordningen.att upp

Vi har föreslagit kommunerna lagfäst skyldighet iatt detattges en
enskilda fallet plan för frivillig vårdupprätta utanför det hemmet.en egna
En regel vården skall minst sjätte månad skrivsatt omprövas ocksåom var
in. nuvarandeI lag finns Skyldighet inom missbrukarvården upprättaatten

behandlingsplan. En omprövning skall också halvårsvis vårdengörasen av
för underåriga placerats i familjehem. Vårt förslag innebär ut-som en
vidgning dessa skyldigheter. Vi vill i detta sammanhang erinra vårdattav om
utanför hemmet ofta mycket kostsamär insats inom socialtjänsten. Vien

därför eventuella tillkommande kostnader för tillseatt dessaanser att att
insatser på planmässigt väl kan försvaras. Det kan inteett sätt uteslutasges

förslaget kan tillleda minskade kostnaderatt förbättradgenom en sam-
ordning insatser.av

I kapitlet föreslår vi också antal konkretiseringar socialtjänstensett av
skyldigheter underåriga placerats för familjehemsvård.när huvudsakI sva-

dessa formuleringar skrivningar redan finns i lagen. Detmotrar som som
tillkommer skyldigheten åtgärdervidtaär behövs för underlättaatt attsom

återförening mellan den underårige och föräldrarna eller fören att trygga
den underåriges utanför det hemmet. Viuppväxt dessaattegna anser
stadganden väl inom för de gällande målen för socialtjänstensryms ramen
insatser för barn och ungdom.

7 kap. Särskilda regler till skydd för underåriga

I syfte förstärka skyddet för barn föreslås antal stadganden i dettaatt ett nya
kapitel. Ett förslagen breddning och preciseringär i lagenatt görsav en av
reglerna rörande anmälan och uppgiftslämnande avseende barn far illa.som
Vi föreslår också i lagen införs regler bl.a. tidsfrister för utredningaratt om
till underårigs skydd.

Ett förändringar föreslås också det gäller vissa frågor barnnärpar om som
placerats utanför hemmet. Om kommun familjehemsplace-överväger atten
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medsamrådaochinformeraskall kommunenkommunbarn iett annanenra
sittplaceranågonVillsitt beslut.fattardeninnanandra kommunenden

där hemmetskall kommunen ärvård och fostranvaraktigprivat förbarn
medgivande.fråganbeläget pröva om

vård- ochsocialadenuppgift förviktigvaritalltidharSkyddet barn enav
bl.a.för barnskyddetlagennuvarande sägsskyddslagstiftningen. I den om

barn ochsörja förskallmed hemmetsamarbete attisocialtjänsten näraatt
stöd deochskyddfår detutvecklasriskerarungdom ogynnsamt somattsom

vård ochdet,motiverarbästatill denhänsynenoch,behöver ungesom
enligtinnebär,kapitelFörslagen i dettahemmet.utanför detfostran egna

deiställetSyftetambitioner.på höjda är attkravuppfattning, intevår genom
verk-ungdomarochbarntillseförsökakonkretiseringarnaföreslagna att

skydd.stöd ochfårligen avsett

Avgifterkap.8 m.m.
möjligheterutökadefå vissaskall attsocialtjänstenFörslag lämnas attom

bistånd.ekonomisktutbetaltåterkräva
väljerde kommunerkostnadsminskningar förleda tillbörFörslaget som
dennaanledningintedockfinns attDet att troutnyttja möjligheten.att

särskiltblirkostnadsminskning stor.

ärendenHandläggningkap.10 av
igrundregelnbetänkandeti ärtidigarei deframgårSom resonemangen

harochutredningvidframkommitvadsocialtjänstlagen somatt ensom
betryggandepå sätt.skall tillvaratasavgörandeärendes ettförbetydelse ett

vaddokumentationsskyldighet t.ex.någonfinns intenuvarande lagI avser
vård-löpandeundertillsynbehandlingsarbeteverksamhet,rådgivande samt

för-stöd allmännaMedsocialtjänstverksamhet.privatinomperiod och av
ianteckningarpraktiken sådanaiemellertidprinciper försvaltningsrättsliga

vilkenklargöraanledningfinnsdetomfattning. Vi attbetydande attanser
Några kon-socialtjänstverksamheten.inomskall förasdokumentation som

Avsiktenbetänkande.i dettadock intepunkt lämnaspå dennaförslagkreta
i vårtbehandlasskallsocialtjänsteninomdokumentationfråganär att om

slutbetänkande.

verksamhetbestämmelser privatSärskildakap.12 om
bedrivenyrkesmässigtförskall krävastillståndi kapitletföreslårVi att
omvård-behandling,vård,tillhandahållerheldygnsverksamhetprivat som

ellerungdomarbarn,tillsyn förnad eller vuxna.
funktionshindra-dagvård förprivatockså gälla förskalltillståndpåKrav

barnomsorgsverk-privatförvårdbehovomfattandemedäldrede eller samt
samhet.

soci-utförverksamheterprivatatillståndspliktenfrånUndantagna är som
från kommun.entreprenadpåaltjänstuppgifter en
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Vi föreslår vidare länsstyrelsens tillsyn privat verksamhet skallatt av
omfatta både den tillståndspliktiga verksamheten och verksamhetannan

utför uppgifter enligt socialtjänstlagen.som
Slutligen föreslår utvidgning Sanktionsmöjligheterna vid missför-en av

hållanden och brister privati verksamhet länsstyrelsen har tillsyn över.som
förslagDessa har i första hand effekter för den statliga tillsynsorganisatio-

Av detta skäl redovisas våra bedömningar de ekonomiska konse-nen. av
kvenserna förslagen i detta kapitel under avsnitt.nästaav

13 kap. Statens tillsyn, uppföljning och utvärdering

delEn förändringar i tillsyn, uppföljning och utvärdering föreslås.statens
Vi bedömer våra förslag i detta kapitel inte leder till några merkostna-att

der för kommunerna. När det gäller förslagen i 12 kap. i lagen medför dessa
kostnadsminskning för de kommunernasnarast i nuläget fattaren av som

beslut tillstånd för privat barnomsorgsverksamhet. Vi inte hellertrorom att
våra förslag leder till några merkostnader för demstörre bedriversom
verksamhet i privat regi.

Vi bedömer våra förslag i främst 12 kap. leder tillatt viss ökaden
arbetsbelastning vid länsstyrelsernas sociala enheter. I icke oväsentlig ut-
sträckning denna ökade arbetsbördaär dock konsekvens denmer en av
ökning skett socialtjänstverksamhet i privat regi våra förslag tillänsom av av
förändringar i reglerna för tillstånds- och tillsynsverksamheten i sig. I detta
sammanhang bör länsstyrelsernas sociala enheter fr.o.m.noteras denatt 1
juli 1994 inte längre för utredningarna i LVM-ärenden. Regeringensvarar
har också nyligen föreslagit kommunerna skall bl.a. tillstånds-att överta
givningen enligt lagen handel med LHD,drycker vilket också skulleom
leda till avlastning de sociala enheterna.en av

39.3 Sammanfattande bedömning
Efter genomgången i föregående avsnitt kan konstateras de förslagatt som
vi lagt i mycket utsträckning handlar preciseringar och konkretise-stor om
ringar åligganden redan finns i den befintliga lagen. dessaI fall harav som
inte det finns anledning här redovisa eventuellaansett att merkostnader.att

enskildaDet förslag bedöms kunna få kostnadskonsekvenser-störstasom
markeringen socialtjänstenär bör stöd och avlastning till närståen-attna ge

de vårdar långvarigt sjuka, äldre eller människor med funktionshinder.som
Visserligen det stadgande på övergripande nivå,är formuleringenett men
kan breddning socialtjänstens ansvarsområde och någotses som en av som
därför bör kostnadsuppskattas.

Kommunerna har redan i dagens läge betydande kostnader för stödet till
anhöriga. Det har inte varit möjligt klarlägga hur merkostnaden bliratt stor
med vårt förslag. Vi det visar sig vårt förslag på denna punktatt attanser om
leder till merkostnader bör kommunerna i enlighet med finansieringsprinci-

kompenseras för dessa.pen
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kost-till vissaledakunnaocksåbedömsförslagvåra andradelEn av
mindredessa falldock isigDetkommunerna. rörnadsökningar för om

kostnads-leda tillkunnabedömsockså förslagfinnskostnader. Det som
små eventuellasåsigfalldet i dessa rörViminskningar. att omanser

ochrationaliseringartäckaskunnade börmerkostnader om-att genom
verksamheten.den totalaförinomprioriteringar ramen



Författningskommentar40

till socialtjänstlagFörslag
Mål, uppgifter1 ochkap. ansvar

§1
med nuvarande 1till tredje styckenaFörsta överensstämmer

tillkommit följdFjärde stycket Genom tillägget, bl.a.är nytt. som ensom
barnkonvention lägger fast, införs barnperspektiv,de krav FN:s ettsomav

socialtjänstlagen. Principen barnets bästa vältidigare saknats i äromsom
tidigare inte kommit tillförankrad i all lagstiftning barn harrör mensom

i socialtjänstlagen. Enligt tillägget skall barnets bästa itydligt uttryck sättas
åtgärder barn. bestämmelsernafrämsta Denär rörrummet motnya svarar

innehållet i artikel 3 i barnkonventionen.

2 §
föreskrivs varje inom sitt område förparagrafen kommun deI att svarar

socialtjänsten.uppgifter enligt denna lag skall fullgöras Paragrafensom av
vissefter förändring 2§ nuvarande lag. Den lydelsen ärmotsvaras nyaav

uttryck för begreppet socialnämnd begreppet social-bl.a. ersättsett att av
Härmed åsyftas inte någon allmän definition vad medtjänst. av som avses

används, i avsnitt 12.3.3, teknisksocialtjänst. Begreppet angettssom som en
underlätta tillgängligheten till den lagen. Med socialtjänst iför attterm nya

alltså uppgifter kommunen skall fullgöra.den lagen avses somnya

§3
målen ide övergripande 1 § med bl.a.I denna paragraf kompletteras mer

precisa med vissa i samhället.mål för socialtjänstens arbete Detgrupper
människor med funktionshinder,gäller barn och ungdom, äldre människor,
till sitt uppehälle närståen-missbrukare, människor saknar medel samtsom
människor med funktionshinder.de vårdar äldre, långvarigt sjuka ellersom

inte såprecisering i denna paragraf skall tolkas social-Den görs attsom
till just dessa i samhället. Social-tjänstens begränsatär grupperansvar

behov stöd och hjälp.tjänstens gäller lika mycket andra harsom avansvar
vidare allmänmotiveringen, avsnitt 13.2.Se

4 §
uppgifter hör till socialtjänsten fullgöra.paragrafen olika detI attsomanges
5 § nuvarande lag.Paragrafen motsvaras av

i huvudsak handla insatser på nivåerParagrafen kan sägas treom -
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inne-samhällsnivå, områdesnivå individnivâ.och Det närmaresamtgrupp-
samhällsnivåpåhållet i insatserna beskrivs längre fram i lagen. Insatserna

individnivåpågrupp-och områdesnivå beskrivs i kap. Insatserna3samt
paragraf påbeskrivs i Avsikten inte förevarande4-7 kap. är ut-ettatt

till social-vilka uppgifter det hörtömmande skall reglerasätt anses som
Även dit.tjänsten fullgöra. andra uppgifter kan höraatt

uppgifter bl.a. fördet hör till socialtjänstensI punkt 4 attatt svaraanges
behöverbistånd till familjer och enskildaekonomisk hjälp och annat som

möjlighet ekonomiskdet. innebär socialtjänsten liksom f.n. harDet attatt ge
frivillig hjälp till bistånd.hjälp den enskilde inte haräven rättom

§5
nuvarandefjärde med 3 § lag.Första, andra och styckena överensstämmer

SocialtjänstkommitténsiTredje stycket med förslagöverensstämmer ett
nuvarande be-delbetänkande, SOU 1993:30, till tillägg i 3§ lag. Denna

331i specialmotiveringen i delbetänkandet,stämmelse kommenteras s.

6 §
föreskrifter meddelas i 14 kap.Paragrafen innehåller hänvisningar till som

från principenföreskrifter hänvisas till innebär bl.a.De avsteg omsom
från dennavistelsekommunens i Förslag vissa avvikelser5ansvar om

SOU 1993:30.princip lades fram i delbetänkandet,

§7
föreskrivs socialtjänsten eller fleraI paragrafen ledningen utövasatt av enav

vad föreskrivet nämnder inämnder. sådan nämnd gällerFör ärsom omen
1991:900.kommunallagen

kommunfullmäktige bestäm-första stycket nuvarande lagI 4 § attanges
uppgifterna inomvilken eller vilka nämnder skall fullgöra social-mer som

tjänsten. Motsvarande finns inte i den lagen. Detta innebär dockregel nya
ingen ändring i kommunfullmäktige bestämmer vilkensak. Att det är som

kommunalla-eller vilka nämnder skall fullgöra uppgifterna framgårsom av
gen.

föreskrivs i §Paragrafens andra mening med vad 38överensstämmer som
nuvarande lag.

8 §
Paragrafen första för utförande social-I stycket föreskrivs detär attny. av
tjänstens utbildning ochuppgifter skall finnas personal med lämplig er-

allmänmotive-farenhet. kommentaren till bestämmelsen hänvisas tillFör
ringen, avsnitt 13.4.

§ andraParagrafens andra stycke hänvisning till 4 kap. 3 stycket,utgör en
där det finns bestämmelser personal inom förskoleverksamhet och skol-om
barnsomsorg.

9 §
Paragrafen 4 § andra stycket nuvarande lag.motsvaras av
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10 §
Tillägg skettstycket nuvarande lag. harParagrafen 4 § tredjemotsvaras av

för kommunskall öka möjligheternamed bestämmelser över-attensom
kommentaren härtillkommun. Förlämna arbetsuppgifter till en annan

hänvisas till kapitel 16.

11 §
ändring med förslaget i delbe-med redaktionellParagrafen överensstämmer

fjärde stycke i 4§ nuvarande lag. Be-1993:30, tilltänkandet, SOU ett
specialmotiveringen i delbetänkandet, 332istämmelsen kommenteras s.

för socialtjänstenAllmänna bestämmelser2 kap.

1 §
före-kvalitet införs i den lagen. IbestämmelsernyhetEn är att nyaom

godsocialtjänstens insatser skallparagraf föreskrivsliggande att vara av
kvalitet i den verksamhethärmedkvalitet. Avsikten är att garantera som

vilket också framhålls iAvsikten intebedrivs och i de insatser ärsom ges. -
17 insats skall beviljas.kapitelallmänmotiveringen att garantera att en-

fåregelsystem finns förinsatser på grundval detillRätten prövas attav som
insatserna.

god kvalitetbeskrivning vad med begreppetFör närmare av som avses
svårt påallmänmotiveringen. framgår dock dethänvisas till Därav äratt att

kvalitet inom social-precisera kan godentydigt vadsättett som anses vara
verksamhetsområden. detta krävs fortsatt utveck-olika Förtjänstens ett

kvaliteten.kvalitetskriterier metoder försåvällingsarbete mätaattsomav

2 §
planeringsskyldig-utvidgning nuvarandeParagrafen och innebärär avenny

påbestämmelser krav planering förgällandehet. Paragrafen ersätter omnu
20 § andra stycket och 21funktionshindradeviss verksamhet för äldre och a
enbart planering.stycket. bestämmelser handlar Den§ andra Dessa oma

skall bedrivas målin-på verksamhetenställer kravparagrafen även attnya
operationella mål förskall ställasocialtjänstenriktat. Härmed att uppmenas

och utvärderas.bl.a. mål kanverksamheten. Det innebär mätassom
påinnebär det ställs kravbedrivas planmässigtverksamheten skallAtt att

strategi för hur målenhandlingsplan ellersocialtjänsten formuleraatt enen
ellersjälva planenuppnås. har frihetskall Kommunerna strate-att anpassa

förutsättningar och behov.gin till lokala
socialtjänsten följa ochskyldighet förparagrafen införsI att uppen

kvalitetssäkringsarbete.ingår bedrivautvärdera sin verksamhet. I detta att
Uppföljningen skallfinns inte i nuvarande lag.Sådana skyldigheter enge

signalsystemutveckling och tjänaöversiktlig bild verksamhetens somav
tidigare verksamhet eller verk-avvikelserför uppmärksamma gentemotatt
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frånsamhet hos andra huvudmän. Utvärdering innebär med dataatt upp-
iföljningen grund analysera och värdera effekterna verksamhetsom av en

kvalitetssäkringrelation till de för verksamheten uppställda målen. Med
fortlöpande ochden i vilken personalen i viss verksamhetavses process en

systematiskt beskriver, och värderar kvaliteten i den verksam-mäter egna
relation till utifrån detta arbete vid behovheten i uppställda mål samt

förbättrar kvaliteten.
Se vidare allmänmotiveringen, avsnitt 18.2.

3 §
särskiltParagrafen den föreskrivs socialtjänsten i sin verksamhetIär attny.

tidiga insatser. Syftet härmed förebygga ochskall beakta behovet är attav
insatser. kommenterasmotverka behov omfattande Bestämmelsenav mer

i allmänmotiveringen, avsnitt 19.2.närmare

4 §
redaktionella ändringar med förstastycket medFörsta överensstämmer

ledet i § nuvarande lag.9
motsvarighet i 56§ andra stycket nuvarande lag.Andra stycket har viss

år höras det kanföreskrivs barn femton börDär änäratt om varasom yngre
skadatill för utredningen och barnet inte kan det.antas tanytta av

bestämmelserna vidare tillämpningsområde vadDe har änett somnya
situationer utrednings-i gäller andra56 Bestämmelserna även änavses

vardagliga situationer och traumatiska händelserarbete. kan gälla bådeDet
berör barnet på eller sätt.annatettsom

inte finns habestämmelserna behov kvar be-De gör att attavnya
därför inte flyttatsstämmelsen i 56 § andra bestämmelse harstycket. Denna

till den lagen.över nya

5 §
Paragrafen Den innebär samordning flertal bestämmelserär ettny. omen av
samverkan.

Socialtjänstens skyldighet till i 12,samverka kommer f.n. uttryckatt
20 och 21 §§. samordning föreslås något avseendeDen innebär inte ia a som
lägre krav på samverkan vad f.n. gäller.än som

vidareSe allmänmotiveringen, avsnitt 19.1.

6 §
Paragrafen Den innebär samordning bestämmelser in-är ny. en av om
formationsskyldighet.

Bestämmelser 5§samordnas finns i 11, 20 och 21 §§. Isom a a
föreskrivs det hör till socialnämndens uppgifter informera social-att att om
tjänsten i kommunen. 8§ föreskrivs socialnämnden i uppsökandeI denatt
verksamheten skall upplysa socialtjänsten. Enligt 11 § andra stycket skallom
socialnämnden information till myndigheter, enskildaochgenom grupper
sprida kunskap skadeverkningar hjälpmöjlig-missbruk och deom av om
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heter finns. 20 § första stycket i § förstaI och 21 stycket attsom aa anges
socialnämnden i sin uppsökande verksamhet skall upplysa sin verksam-om
het för äldre människor respektive för människor med funktionshinder.

Avsikten med den generella bestämmelse föreslås inte ändraär attsom
den informationsskyldighet gäller enligt de angivna bestämmelser-som ovan
na.

Se vidare allmänmotiveringen, avsnitt 19.3.

§7
Paragafen I den föreskrivs socialtjänsten bör stödja frivilligt socialtär attny.
arbete. För kommentaren till denna bestämmelse hänvisas till allmänmo-
tiveringen, avsnitt 20.6.

8 §
Paragrafen och innehåller hänvisning till 4 och 5 §§ förvaltnings-är ny en

1986:223.lagen innehållerDessa paragrafer bestämmelser serviceskyl-om
dighet. Genom hänvisningen betonas vikten socialtjänsten omfattasattav av
serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen. Se vidare allmänmotiveringen,
avsnitt 19.4.

på områdesnivå3 kap. Insatser samhälls- ochsamt grupp-

1 §
Paragrafen innehåller hänvisning till 1 kap. § där det föreskrivs4 detatten

till socialtjänstens uppgifterhör sig väl förtrogen med levnads-göraatt
förhållandena i kommunen. Att sig väl förtrogen med levnadsför-göra
hållandena i kommunen grundläggande förutsättning för insatserna påär en
samhälls- och områdesnivå.samt grupp-

2 §
första stycket föreskrivsI socialtjänsten skall behovatt rapportera av sam-

ordnade insatser för förebygga eller avhjälpa sociala problem eller bristeratt
i livsmiljön. Rapporteringen skall ske till kommunfullmäktige. be-Denna
stämmelse är ny.

Som i allmänmotiveringen, avsnitt 21.2.2, fråntar rapporterings-anges
skyldigheten inte socialtjänsten dess initiera vidtaoch åt-attansvar egna
gärder för eller för förbättra miljön i bostadsområden.utsatta attgrupper

andraI stycket föreskrivs skyldighet för socialtjänsten till kommun-att
fullmäktige betydande förändringar i de sociala förhållandena irapportera
kommunen. Rapporteringen skall årligenske och syfta till förbättraatt
underlaget för långsiktigakommunens planering. Någon motsvarande be-
stämmelse finns inte i nuvarande lag. allmänmotiveringenI närmareges en
beskrivning rapporteringsskyldighetenvad innebär, avsnitt 21.2.2.av
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3 §
den föreskrivs socialtjänsten skall delta i kommunensParagrafen Iär attny.

inne-härvid sociala förhållanden.planering och tillföra kunskap Dettaom
kunskap erhålls ibär för socialtjänsten sammanställa och analyseraatt som

aktiv roll iden löpande verksamheten. Socialtjänsten får härmed meraen
Meningenbebyggelse- och verksamhetsplaneringen vad fallet.än ärsom nu

socialtjänsten hela planeringspro-skall deltagande underär att partvara en
cessen.

åtgärderparagrafen ställs också krav på socialtjänsten verka förI attatt
vidtas livsmiljöer tillgängliga för alla.för skapa och bevara goda äratt som

första meningenEn motsvarande bestämmelse finns i 7§ andra stycket
formulering och syftarnuvarande lag. bestämmelsen harDen nya en annan

sociala värdentill socialtjänsten särskilt skall uppmärksammabl.a. att att
inte går spillo i område förnyas. kan gällatill samband med Detett t.ex.att

boende skallvidmakthålla de sociala nätverken och verka för deatt attatt
kunna bo kvar.

innebär också skyldighet främja tillgängligheten förBestämmelsen atten
människor med funktionshinder.

Se vidare allmänmotiveringen, avsnitt 21.2.3.

4 §
föreskrifter sociala konsekvensanaly-Paragrafen Den innehållerär omny.

kommunalt beslutsocial konsekvensanalys skallEn göras ettom omser.
medföraförändring fysisk miljö eller verksamhet kan be-större antasav

miljön enskildas levnadsför-tydande för den sociala ellerkonsekvenser
hållanden. Socialtjänsten konsekvensanalysen kommer tillför attansvarar
stånd. föregå kommunens beslut.Konsekvensanalysen skall

betydande sociala konsekvenser hänvisasAngående vad medsom avses
avsnitttill allmänmotiveringen, 21.2.4

5 §
§Paragrafen Motsvarighet till de bestämmelserna finns i 5är nuva-ny. nya

rande lag. föreskrivs det hör till socialtjänstens uppgifterDär attatt genom
levnadsförhållan-uppsökande verksamhet främja förutsättningarna för goda

den. innebär precisering så till vida denDe bestämmelserna attnya en
Verksamheten skalluppsökande verksamheten skall vissaavse grupper.

bedrivas bland barn och ungdomar riskerar utvecklasatt ogynnsamtsom
bland andra behöver samhällets särskilda stöd.samt grupper som
vidare allmänmotiveringen, avsnittSe 21.3.1.

6 §
områdesni-Paragrafen föreskrivs socialtjänsten på ochDetär attny. grupp-

vå åtgärder social utveckling. Arbetetskall vidta för främjaatt en gynnsam
skall särskilt inriktas på förebygga och avhjälpa drogmissbruk, ohälsa ochatt
social isolering.

någon specifik formBestämmelserna har inte någon koppling till av
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socialt arbete. Gruppinriktat eller områdesinriktat arbete kan ske i både
uppsökande, rådgivande, informerande, stödjande och behandlande former.

kan socialpedagogiskt inriktad verksamhet.Det också ske i form bl.a. Iav
allmänmotiveringen, beskrivning vadavsnitt 21.3.2, närmareges en av som

med och områdesinriktat arbete.avses grupp-

4 kap. Barnomsorg

1§
Paragrafen med 13överensstämmer

2 §
Paragrafen med 13överensstämmer a

3 §
Paragrafen med 13 böverensstämmer

4 §
Paragrafen med 14överensstämmer

5§
Paragrafen med 14överensstämmer a

6 §
efter redaktionella ändringarParagrafen med 14 böverensstämmer

7 §
Paragrafen med 14överensstämmer c

8§
Paragrafen med 15överensstämmer

9§
viss ändring 16Paragrafen efter redaktionell medöverensstämmer

10 §
viss redaktionell ändringParagrafen efter med 17överensstämmer

11 §
Paragrafen med 18överensstämmer
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12 §
Paragrafen med 18överensstämmer a

13 §
med 69 § tredje stycket.Paragrafen överensstämmer

på individnivå5 kap. Insatser

Stöd och service, m.m.
Färdtjänst

§1
färdtjänst i i §Bestämmelsen och bestämmelsen 10är ersätter om nuva-ny

uppmaning tillrande lag. Bestämmelsen färdtjänst i 10 § endastutgörom en
enskildetillhandahålla färdtjänst för underlätta för denkommunerna att att

föreslagna bestämmelsenbo hemma och ha kontakter med andra. Denatt
skyldighet förinnebär uppstramning på så den innefattarsätt att enen

ocksåtillhandahålla färdtjänst. paragrafen preciseraskommunerna Iatt
målgruppen till människor på grund sjukdom,för färdtjänst att avse som av

liknande inte förflytta sigåldrande, funktionshinder eller orsak kanannan
sigpå hand eller använda allmänna kommunikationer. Hög ålder i geregen

människainte självklar till färdtjänst. skall frågaDeträtt atten vara om en
så inte rimligen begära han eller hon skall kunnagammal kanär att attman

kollektiva färdmedel.förflytta sig på hand eller färdas medegen
innehållerNågon föreskrift hur färdtjänsten skall anordnasnärmare om

inombestämmelsen inte. lämnas därmed för kommunernaDet öppet att
för den kommunala självstyrelsen bestämma hur verksamheten skallramen

i vilken omfattning den skall bedrivas.utformas och
allmänmotiveringen, avsnittSe vidare 23.4.

Hemtjänst
2 §

§ § första stycket i deBestämmelsen Den nuvarande 10 och 20är ersätterny.
hjälp i fråga färdtjänst innebär dendelar gäller i hemmet. Liksom omsom

införs skyldighetbestämmelsen uppstramning detatt attgenom ennya en
liksom itillhandahålla hemtjänst för preciserad målgrupp. Det lämnas,en
i vilkenfråga färdtjänst, verksamheten skall utformas ochhuröppetom

omfattning den skall bedrivas.
Se vidare allmänmotiveringen, avsnitt 23.5.

Dagverksamheter
§3

10§ i den del gällerBestämmelsen och nuvarandeär ersätter somny
dagverksamheter. Liksom i fråga hemtjänst och färdtjänst innebär denom

uppstramning införs skyldighetbestämmelsen det attattgenom ennya en
tillhandahålla dagverksamheter.

dagcentraler och andra verksamheterMed dagverksamheter bl.a.avses
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dagverksamheter kanrehabilitering. Medsysselsättning, gemenskap ochför
kanVerksamheternasenildementa.vård tillsynockså och varaavavses

begränsat antalelleröppna ett personer.avse
23.6.avsnittallmänmotiveringen,Se vidare

Särskilda boendeformer
§4

§ tredje stycket.stycket och 21nuvarande 20 § andraBestämmelsen ersätter
till paragraf.samordnasnuvarande bestämmelsernaDe en

nuvarandeförhållande tillsakliga nyheter iinnehåller vissaParagrafen
Avsikten med dettatillhandahålla.medordning. Ordet inrätta är attersätts

inrättar särskildasocialtjänstennödvändigtvisdet inteuttrycka äratt som
upphandlaockså möjlighetersocialtjänsten harboendeformer attutan att

få särskild betydelsetordepå entreprenad. Detsådana boendeformer senare
inrätta vissa boende-underlag fördet kan saknasmindre kommuner däri att

till nuvarandei förhållandeutvidgas målgruppernadet andraformer. För
tillämplig på både äldre ochbestämmelsenföreslagnaordning. Den är yngre

omvårdnad ochi behovgälla äldrekanDet är avpersoner sompersoner.
medständig tillsynkrävervård, dementa samt psy-personerpersoner som

till ordinärtfrån mentalsjukhusstörningar inte klararkiska utstegetsom
omfattandemedockså frågaboende. kanDet personerom yngrevara

långvarigtefterhar skadatsfunktionshinder ellerfysiska ettpersoner som
medel.beroendeframkallandeeller andraalkoholmissbruk av

skall intenuvarande bestämmelserhar gjortssamordningDen som av
kollektivtsammanföras imänniskor kanochtolkas så äldre ettatt yngre

ordning.nuvarandestriderboende på sätt motett som
avsnittallmänmotiveringen, 24.4.vidareSe

Samarbetssamtal
5 §

nuvarande lag.med §12Paragrafen överensstämmer a

hjälpSärskilt behov stöd ochav
6 §

tvist har docksista ledet i 12 BegreppetmedParagrafen överensstämmer
erinrassocialtjänstenändringInnebörden dennamed mål. är attersatts av

vårdnad ellermåli samtliga fall där umgängesin skyldighet ettatt, omom
dess föräldrar/åt barnet ochoch hjälpvid behov stödhar avgjorts, ge

enligttvist, vilket förutsättsförelegatpå detvårdnadshavare. Kravet att en
innebärändringenföreslagnaföreslås alltså slopat. Dennuvarande ordning
harvårdnad ochkommit rättföräldrar, umgänge,överensävenatt omsom

Ändringen motiveras ocksåfrån socialtjänsten.få stödinsatservid behovatt
fort-skall tillförsäkrasvårdnadshavare,blirfamiljehemsföräldrar,att somav

från socialtjänsten.stödsatt
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Familjerådgivning
§7

Paragrafen med redaktionellaöverensstämmer ändringar med §12 andraa
stycket nuvarande lag.

Personligt stöd
8 §
Den föreslagna bestämmelsen 10§ tredje stycket nuvarande lag.ersätter
Den vidgas till omfatta andra former personligtäven stöd stöd iatt änav
form kontaktperson/kontaktfamilj.av

Det personliga stödet både individuellt stöd och stöd i gruppform.avser
ÄvenVidare både stöd professionella och lekmän. anhöriga tillavses av av

socialtjänstens traditionella målgrupper, indirekt drabbas missbruksom av
eller funktionshinder, omfattas bestämmelsen. Bestämmelsen gäller bådeav

själva begär stöd och samtycker till det.personer som personer som
Andra stycket efter redaktionella ändringar nuvarande 10§motsvarar

tredje stycket andra meningen.
Se vidare allmänmotiveringen, avsnitt 25.1.3.

Sysselsättning
9 §
Paragrafen 21 § andra stycket nuvarande lag. Som framhålls imotsvaras av
allmänmotiveringen avsnitt 25.2.2 innebär bestämmelsen socialtjänstenatt
skall sörja för människor fysiska, psykiska eller andra skälatt mötersom av
betydande svårigheter i sin livsföring kan erbjudas meningsfull sysselsätt-
ning. Skyldigheten bereda sysselsättning kan fullgöras på många olikaatt

kanDet ske samverkan med andrasätt. myndigheter,t.ex. attgenom genom
socialtjänsten erbjuder dagverksamheter i regi eller stöd tillegen genom
frivilliga organisationer.

Vård och behandling utanför hemmet
10 §
Bestämmelsen 23 § första stycket nuvarande lag. paragrafenImotsvarar ges
kommunen samlat för all vård utanför det hemmet.ett resursansvar egna
Detta gäller dock inte sådana hem Statens institutionsstyrelse harsom

för, 20§ kapitel. Kommunens innebäransvaret attse samma resursansvar
kommunen blir ansvarig för all planering institutionsvård, familje-ensam av
hemsvård och för tillfälliga placeringar i akuta situationer. Denresurser
nuvarande regeln vårdresursplanering 23 stycket,§ andraom gemensam

endast gäller hem för vård eller boende, lagen.utmönstrassom ur
Se vidare allmänmotiveringen, avsnitt 26.2.

11 §
Första stycket nuvarande 22§ första stycket. Viss redaktionellmotsvarar
ändring har dock skett. Samtidigt har begreppet hem vård ellerför boende
bytts hem för vård och boende. De motiven för detta byteut mot närmare
finns i avsnitt 35.9.2.



599FÖRFATTNINGSKOMMENTAR1994:139SOU

§12
i det enskildalagfäst skyldighetSocialtjänsten fårParagrafen attär enny.
hemmet.vård utanför det Denvårdplan för frivilligfallet upprätta egnaen
i det enskildahandlingsplanfrågadetplan ärär att enom se somsom

och/eller i förekom-vårdnadshavarenärendet. bör undertecknasPlanen av
dvs. familjehemmet eller be-vårdgivarenden placerats,mande fall som

kommun harhandlingshemmet tjänsteman i denhandläggandesamt som
medelframgå vilka mål ochplaceringen. planen börför Avansvaret som

skallsikt, vilka medelpå både kort och långplaceringengäller för som
skall fördelas mellanuppgifternauppnå målen och huranvändas för att

parterna.

13 §
22§ andra och tredjeredaktionella ändringarmedParagrafen motsvarar

så det gjortsskett påTillägg har dockstyckena nuvarande lag. sätt att en
meddelas generella före-i 14hänvisning till bestämmelserna Där mer

vård i familjehem.underåriga beredsförskrifter somansvarom

14 §
tillämplig iendastdelvis 26 § nuvarande lagstycket ärFörsta ersätter men

familjehem.föräldrar vid vård istöd till barn ochfråga om
socialtjänstens skyldighetordning betonastill nuvarandeförhållandeI att

under vistelsenden kan behövasärskilda stödinsatserför de som ungesvara
i familjehemmetfråga vid besökkanfamiljehemmet. Deti attt.ex. vara om

infrågai andra fall kan detsamtala med barnet I sättaattomvaraenrum.
bearbeta tidigare upplevelserskall kunnaterapibehandling för barnetatt

också fråga barnetföräldrarna. kanseparation från Deteller attvara om ge
skola och i barnomsorg.stödinsatser isärskilda

i nuvarande 26 densista ledet IDetAndra stycket ersätterär nytt.
skyldighet erbjuda debestämmelsen betonas kommunensföreslagna att

förhjälp de behöverbiologiska föräldrarna råd, stöd och attsomannan
Mål-familjehemmet.underårige ochgod kontakt med denupprätthålla en

så kontakt med denha godsättningen föräldrarna skall kunnaär att unge
för-blir möjligt för denfamiljehemsvistelsen det närunder att,att unge

Också i de fall dåföräldrarna.medhållandena så medger, återförenas
fall viktigtdet i de flestavaraktigplaceringen i familjehemmet ärär naturav

kontinuerlig kontaktlänk till sittför barnet haatt genom enursprungen
övrigtsocialtjänsten iocksåstycketföräldrarna. I andra ävenmed sägs att

skall kunnaför denbehövasvidta de åtgärder kanskall att ungesom
aktuell elleråterförening intefallsina föräldrar. I deåterförenas med ären

arbeta för deni ställetskall socialtjänstenhuvud möjlig attöver taget unge
möjligt i detförhållandenoch godasåfår leva under trygga nyasom

vid lämpligtsocialtjänstentrygghet börskapa sådansyftehemmet. I att en
familje-tillvårdnaden bör flyttastill fråganställning övertillfälle även ta om

föräldrabalken.§enligt 6 kap. 8hemsföräldrarna
avsnitt 26.5.allmänmotiveringen,vidareSe
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15 §
Paragrafen nuvarande 39 § socialtjänstförordningen 1981:750.ersätter Pa-
ragrafen utvidgas till omfatta placeringar i hem för vård ochäven boen-att
de. Genom placera bestämmelsen i socialtjänstlagen markeras principenatt

sammanhållet vårdansvar för socialtjänsten och betydelsenett attom av
socialtjänsten fortlöpande följer den vård bereds enskilda ochupp som
familjer utanför det hemmet. Socialtjänsten i den placerande kommu-egna

har uppföljningsansvaret. framgårDetta 5 kap. 19nen av
Se vidare allmänmotiveringen, avsnitt 26.3.

16 §
I paragrafen föreskrivs vård i familjehem och hem för vård och boendeatt
skall bedrivas i samråd med socialtjänsten. Paragrafen 24 § förstamotsvarar
stycket nuvarande lag. Av 5 kap. 19 § framgår vårdgivaren skall samrådaatt
med socialtjänsten i den placerande kommunen.

17 §
I paragrafen föreskrivs socialtjänsten minst gång sjätte månadatt en var
skall vården utanför detöverväga hemmet fortfarande behövs.om egna
Denna bestämmelse §28 nuvarande lag.motsvaras av

En nyhet bestämmelsen utvidgats tillär omfattaatt ävenatt vuxen-
placeringar. Bestämmelsen får förtydligande socialtjänstensettses som av

i fråga bereds vård utanför det hemmet.ansvar om vuxna som egna
Se vidare allmänmotiveringen, avsnitt 26.4.

18 §
Paragrafen med 24 § andraöverensstämmer stycket nuvarande lag.

19 §
Bestämmelsen denI meddelas föreskrifterär vilken kommuns social-ny. om
tjänst har åtgärderför enligt §§.13-17 Ansvaret ligger påansvaretsom
socialtjänsten i den kommun beslutat placeringen. Om barnetsom om
placerats i kommun det alltså inte socialtjänsten i den kommu-ären annan

har ansvaret.nen som

20 §
Paragrafen med redaktionell ändring 23 § nuvarande lag.motsvarar a

bistånd6 kap. Rätten till

1 §
Paragrafen vissamed redaktionellaöverensstämmer ändringar med det
förslag till lydelse 6 § Socialtjänstkommittén lagt fram i delbe-ny av som
tänkandet Rätten till bistånd inom socialtjänsten SOU 1993:30. kom-För

till paragrafen får hänvisas till specialmotiveringen i detta be-mentaren
tänkande, 333s.
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2 §
Paragrafen medöverensstämmer det förslag till paragraf, 6ny a som
Socialtjänstkommittén lagt fram i delbetänkandet, SOU 1993:30. Dock före-
slås den redaktionella ändringen ordet erkänd inte används i uttrycketatt
erkänd arbetslöshetskassa. kommentarenFör till paragrafen får hänvisas till
specialmotiveringen i delbetänkandet, 334.s.

3 §
Paragrafen med redaktionellaöverensstämmer ändringar med det förslag till

paragraf, 6 b Socialtjänstkomittén lagt fram i delbetänkandetny som
1993:30. För kommentaren till paragrafen får hänvisas till specialmotivering-

i delbetänkandet, 334en s.

4 §
Paragrafen med vissaöverensstämmer redaktionella ändringar med det
förslag till paragraf, 6 Socialtjänstkommittén lagt fram i delbe-ny c som
tänkandet, SOU 1993:30. För kommentaren till paragrafen får hänvisas till
specialmotiveringen i delbetänkandet, 336.s.

7 kap. Särskilda underårigaregler till skydd för

1 §
Paragrafen med tredje och fjärde leden iöverensstämmer 12§ nuvarande
lag.

2 §
Paragrafen korresponderar 71 § första stycket nuvarande lag.mot

Enligt den bestämmelsen och får kännedomnya uppmanas var en som om
något tyder på människa kan fara illa anmäla detta tillatt attsom en ung
socialtjänsten. Någon skyldighet anmäla finns alltså inte enligt dennaatt
paragraf. Till skillnad från nuvarande ordning bör anmälan inte bara igöras
de fall anmälaren känner till barn far illa i de fallävenatt ett närutan
anmälaren har grundad anledning misstänka detta. Det blir sedan social-att
tjänstens sak utreda förhållandena sådana ingripande tillatt är att ettom
skydd för barnet behövs. En förändring i förhållande till nuvarandeannan
ordning anmälningsuppmaningenär inte för närvarande in-att som- -
skränks till fall den far illa i hemmet gäller ocksånär fara förnärutanunge
den hälsa eller utveckling föreligger utanför hemmet. Det kan t.ex.unges
gälla människa tillfälligt vistas i s.k. knarkarkvartänannaten ung som en
eller missbrukarmiljö eller människa prostituerar sig ellerannan en ung som

påuppträder sexklubb.en

3 §
Paragrafen andra, tredje och femte styckena i §71 nuvarande lag.motsvarar

Uppräkningen privatpraktiserande yrkesutövare omfattasav som av an-
mälningsskyldigheten har slopats. ställetI har införts formuleringen som
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gäller skyldighetendetprivat verksamhet likställsoffentlig och närgör att
utvidgas på detanmälningsskyldigheteninnebäranmäla. Förslaget attatt

ibarnmorskorsjuksköterskor ochlärare,området. Förutom läkare,privata
anmälningsskyldig-ordning omfattasenligt nuvarandeprivat tjänst, avsom

motsvarandeockså harad andra yrkesutövareheten, kommer att enen
anställda hos demgälla samtligaSkyldigheten utvidgas tillskyldighet. att

ochberör barnprivat verksamhetyrkesverksamma inomär ung-somsom
sjukvården eller påochinom hälso-inom privat verksamhetdom eller annan

område.socialtjänstens
läkare, sjuk-förutomoch sjukvården kommerden privata hälso-Inom -

anmälningsskyldighet bl.a.redan haroch barnmorskorsköterskor som -
anmälnings-ingå i kretsenpsykologer och psykoterapeuterkuratorer, att

skyldiga.
ochbl.a. psykologersocialtjänstområdet kommerdet privataInom perso-

anmälningsskyldiga.bliprivata fritidshemprivata förskolor ochnal vid att
anmäl-omsorgsverksamhet haenskildpersonal inomVidare kommer att

ningsskyldighet.
erbjudas demfamiljerådgivning kanskall sörja förKommunen att som

dennakan fullgörai Kommunenföreskrivs 5 kap. 7begär det. Detta
familjerâdgivningen ellertillhandahållasjälvskyldighet attatt genomgenom

enligtträffat avtal med 1kommunenfamiljerådgivarehänvisa till somannan
förevarandetredje stycket,familjerådgivning ikommunalMedkap. 10
primärkom-bedrivssådan verksamhetparagraf, änäven annansom avavses

i kap. 101stöd sådant avtalmed som angesavmun

4 §
nuvarande lag.fjärde stycketstycke 71 §Paragrafens första motsvarar

uppgiftsskyldigheten i socialtjänst-samordnasparagrafens andra styckeI
Samordningen inne-rättegångsbalken.i 36 kap. 5 §och frågeförbudetlagen

skyldiga lämnasocialtjänstlagenenligtde yrkesutövare ärbär attatt som
vidskyldigasocialtjänsten ocksåmänniska tilluppgifter är attungom en

alltsåSålunda blirdomstolen.motsvarande uppgifter tillrättegång lämna
psykoterapeu-psykologer,sjuksköterskor,tandläkare, barnmorskor,läkare,
verksamheteller privatarbetar i allmänsig deoch kuratorerter vare --

till social-uppgiftde har lämnatvittna sådantskyldiga att omsomom
tjänsten.

30.6.allmänmotiveringen, avsnittvidareSe

§5
skallsin verksamhetsocialtjänsten iföreskrivsParagrafen Detär attny.

Bestämmelsen kommenterasi 2-4 §§.bestämmelserna när-informera om
avsnitt 30.5.4.imare

6 §
under-utredning till skydd föroch innehåller reglerParagrafen är omny

åriga.
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I första stycket anförs socialtjänsten anmälan enligtatt 2-3 §§om genom
eller på får kännedom någotsätt kan innebäraannat social-attom som
tjänsten behöver ingripa till underårigs skydd, skall socialtjänstenen ome-
delbart inleda utredning. Motsvarande skyldighet finns i och för sig redanen
inbyggd i 50 § nuvarande lag. Vi emellertid dessa regler tydligt börattanser
skrivas i lagen. Dessutom vill vi med användningenut uttrycket omedel-av
bart ytterligare markera vikten skyndsamhet det gäller inledanär attav
utredning.

Andra stycket de förhållningsreglernanärmare hur utredningger om en
skall bedrivas. Kommunen lagfäst för bedömning behoveträtt attges av av
insatser besök i den hem,göra konsultera t.ex.sakkunnig barnpsyko-unges
logisk eller medicinsk expertis i övrigt de kontakter behövssamt ta som
t.ex. med skola, daghem och fritidshem. I stycket betonas också att ut-
redningen skall bedrivas så inte någon onödigt för skada elleratt utsätts
olägenhet. Denna uppmaning har särskild bäring i integritetskänsliga fall

förälder kan misstänkas för hat.ex. förgripit sigatt på sitt barn,attsom en
sexuellt eller på Det i sådana fallsätt. särskilt viktigtär varjeannat åtgärdatt

kränker integriteten hos de inblandade och inteövervägssom attnoga
förhastade åtgärder vidtas.

I det tredje stycket tidsfrist inom vilken utredning skallanges en en
slutföras. Den normala maximitiden månader. I undantagsfallär fårtre
denna tid förlängas för viss tid. Med viss tid beslut medatt ett nyttmenas

tidsfrist skall fattas. En förlängning tiden kan bli aktuell i sådanaen ny av
fall då barnpsykiatrisk utredning ellert.ex. polisutredning i fallen etten av

barn inte kanövergrepp slutföras inom den föreskrivnamot tiden.
Se vidare allmänmotiveringen, avsnitt 29.2.

§7
Vi har i delbetänkandet, SOU 1993:30, föreslagit andra stycke i 50 §ett nytt
nuvarande lag i syfte förhindra oklarheter uppståratt den fortsattaatt om
handläggningen ärende den utredningen angår lämnatnär kom-ettav som

Förslaget ärenden skydd för barn och ungdommunen. samtavser om
ärenden vård missbrukare. återfinnsFörslaget i förevarande paragrafom av
vad barn och ungdom. Vissa justeringar har docksmärre gjorts. Vadavser

vård missbrukare återfinns förslaget i 10 kap. 1 § andra stycket.avser av

8 §
Första stycket 25 § andra stycket nuvarande lag. Enligtmotsvarar nuvarande
ordning krävs medgivande från socialnämnden för fåett att ta emot en
underårig för stadigvarande vård och fostran i enskilt hem detett annat än

Bestämmelsen tillämplig i situationer nämligenär dels dentre näregna.
underårige nämndens försorg placeras i familjehem, delsett närgenom en
underårig på privat placeras i enskiltväg hem för varaktig vård ochett
fostran dels utländskt barn inär enskiltsamt hem förett tas emot ett en
framtida adoption. Enligt den föreslagna bestämmelsen betonas genom
tillägget beslut vård den gäller både nämnden själv beslutaratt närom om
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medgivandefåförsocialtjänstenvänder sig tillenskildavård och att ettnär
fostran.stadigvarande vård ochbarn föremot ettatt ta

förhållandeInuvarande lag.stycket25 § andraAndra stycket motsvarar
faktorerfråga vilkaiförtydligandenordning vissagällandetill görs somom

skallutredningpå. I denskall grundasmedgivandeellerbeslut ett somett
förutsättningarenskilda hemmetsskall detgrund för beslutet attligga till ge
uppväxtförhållandenövrigtoch ivård och fostrangodden gynnsammaunge

belysas.
avsnitt 29.3.2.allmänmotiveringen,Se vidare

9 §
nuvarande lag.meningenstycket andra§ första30Bestämmelsen motsvarar

samråda. För-ochmed informeraordet rådgöraharförslagetI ersatts
fall deni desocialtjänstenförskyldighetpreciseradinnebärslaget meren

och markerarkommunifamiljehemsplacera barnetöverväger att annanen
föreliggeromständigheterskyldig beaktasocialtjänsten ävenär attatt som

enskilda hemmet.utanför det
avsnitt 29.3.2.allmänmotiveringen,vidareSe

10 §
nuvarande lag. Imeningenstycket första30§ förstaParagrafen motsvarar

placering-vid privataändringendenordningnuvarandeförhållande till görs
belägetenskilda hemmetdär det ärsocialtjänsten i den kommundet ärattar

hemkom-vårdnadshavarensintemedgivande,fråganskall pröva omsom
föreskriver.ordningnuvarandemun som

avsnitt 29.3.2.allmänmotiveringen,Se vidare

11 §
tredjemed 25 §ändringarredaktionellamedstycketFörsta överensstämmer

nuvarande lag.stycket§ andrastycket och 30
med 25§ändringarredaktionellamedAndra stycket överensstämmer

nuvarande lag.fjärde stycket

12 §
till gällandeförhållandenuvarande lag. I27§Bestämmelsen motsvarar

täcksintesituationerallatill gällautvidgas bestämmelsenordning att avsom
föreslagnaDenvård och fostran.varaktigmedgivande förreglerna om

Regelnferiehem.ochfamiljedaghemprivatatillämplig påalltsåregeln är
missförhållanden imedtillkommaockså användas förkan rättaatt en

anlitasberedskapshem,jour- ellerkontaktfamilj eller i ett annanavsom
förbjudavillsocialtjänstenockså tillämpasBestämmelsen kan närkommun.

kommun.åtfamiljehemsig blierbjudaihem kommunen attattett annanen
avsnitt 29.3.2.allmänmotiveringen,Se vidare

§13
stycket§ förstaändring 31redaktionellmedstycketFörsta motsvarar nuva-

rande lag.
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Andra stycket med 31 § andra stycket.överensstämmer

14 §
Första stycket 42 § första stycket socialtjänstförordningen.motsvarar

Andra stycket och erinrar det iär föräldrabalken finns be-nytt attom
stämmelser överflyttning vårdnaden barn till särskilt förordnadom av om
förmyndare.

Tredje stycket med redaktionell ändringöverensstämmer med 42 § andra
socialtjänstförordningen.stycket

15 §
Paragrafen med 32 §överensstämmer nuvarande lag.

8 kap. Avgifter m.m.

1 §
Paragrafen med redaktionellaöverensstämmer ändringar med 34 § nuvaran-
de lag.

2 §
Paragrafen med redaktionellaöverensstämmer ändringar med 35 § nuvaran-
de lag.

3 §
Paragrafen 33 § nuvarande lag. Paragrafen har tillförts komp-motsvarar en
letterande bestämmelse socialtjänsten befogenhet återkrävaattsom ger
försörjningsstöd, stödet lämnats till någon på grund förhållandenom som av

han inte kunnat råda hindrats från förfogaöver sina inkomsteröverattsom
och tillgångar.

Kompletteringen bl.a. de fall då det uppstått felaktigheter i tekniskaavser
för löneutbetalningar och banktransaktioner felaktighetersystem som-

gjort den enskilde hindrats från förfoga sina tillgångaratt och därföröveratt
ansökt försörjningsstöd.om

Se vidare allmänmotiveringen, avsnitt 32.4.3.

4 §
Paragrafen och reglerar den enskildesär återbetalningsskyldighetny av
felaktigt eller med för högt belopp utgivet ekonomiskt bistånd.

Socialtjänstens krav på få tillbaka utgivet ekonomiskt bistånd förut-att
det har skett eller flera felaktigasätter utbetalningar. Till grund föratt en en

utbetalning ligger alltid förvaltningsbeslut, i vilket den enskilde beviljatsett
någon form ekonomiskt bistånd.av

I paragrafens första stycke föreskrivs någon oriktigaatt om genom upp-
gifter eller underlåtenhet lämna uppgifter eller påatt sättannatgenom
förorsakat ekonomiskt bistånd utgått obehörigen eller med för högtatt
belopp får socialtjänsten besluta återbetalning skall ske vad föratt av som
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återbetalningsskyl-enskildestycke blir denutbetalats. Enligt dettamycket
i dettabehöverutbetalningen. Hanfelaktigaförorsakat dendig han harom

handlande.sittkonsekvensernaeller bort inseinte ha insettfall av
Återbetalningsskyldighet bestämmelsenockså enligtföreligger emellertid

underlåtelseuppgifter elleroriktigaenskilde påden sätt änannat genomom
bistånd utgåttekonomiskthar förorsakatuppgiftsskyldighetfullgöra attatt

till-generalklausul kanbelopp. s.k.med för högt Dennaobehörigen eller
förutsätt-sådantpåenskilde hardå den sättlämpas attagerat ettt.ex.

går hänförainteoch detinte uppfylldatill biståndningarna för när attärrätt
i detta stycke.grundernanågon de andraåterbetalningsskyldigheten till av

restriktivt.mycketbör tillämpasåterbetalningsskyldighetgrund förDenna
föreliggertillämpasförevarande styckeåterbetalningsskyldighet enligtNär
befria sigmöjlighetden enskilde saknarinnebärstrikt Detta attattansvar.

orsaken tilldock beaktaSocialtjänsten kanåterbetalningsskyldighet.från
återbetalningsskyldighet skallenskildesprövning denvidunderlåtelsen om

kapitel.6 §enligtefterges samma
fallnågon iföreskrivsstycke änparagrafens andraI annatatt somom

uppburit ekono-beloppmed för högtobehörigen ellerstycketi förstaavses
ocksåfår socialtjänstendetta,skäligen bort insebistånd och hanmiskt
Enligtutbetalats.för mycketvadåterbetalning skall skebesluta att somav
insetthan haråterbetalningsskyldig endastenskildestycke blir dendetta om

felaktig ersättning.uppburithanskäligen bort inseeller att en
på åter-exempel32.4.4, lämnasmotiveringen, avsnitt närden allmännaI

föreligger.betalningsskyldighet

5 §
framgårparagrafen36§ nuvarande lag. Av ävenParagrafen attmotsvarar

väckas hos länsrätten.§ får talanåterbetalning enligt 4frågadetnär är om
kostnad uppkom.kommunensår från detinomTalan väcks tresenast

6 §
möjlig-framgårparagrafen§ nuvarande lag. AvParagrafen 37 attmotsvarar

enligt 4återbetalningåterkrav omfattareftergeheten ävenatt

Delegering,9 kap. m.m.

1 §
enligt kap.l 7nämndmed nämnd i kapitletparagrafen upplysesI att avses

upplysning.lämna dennaparagrafen endastSyftet med är att

2 §
någonintebör detallmänmotiveringen, avsnitt 33.2.4,framgår görasSom av

särskilddelegering tilli 47§ nuvarande lagändring i reglerna en av-om
redaktionella änd-reglering har medpolitiskt utskott. Dennadelning ett-

vissatillförts be-vidareparagraf. Paragrafen harin i dennaringar tagits
uppmjukningvissa förslaghärtill bl.a.Bakgrundenstämmelser. är avom

nuvarande lag.delegeringsförbud enligt 48 §
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Enligt 48 råder§ förbud delegering i frågor i 27 I dennamot som avses
paragraf föreskrivs barns bästa kräver det, får socialnämndennäratt ett
förbjuda har sitt inomhem kommunen nämndensatt utanen person som
medgivande andras underåriga barn för sådan vistelse i hemmetta emot som
inte tillfällig. Det råder ocksåär enligt 48§ delegeringsförbud vad avser
socialnämndens befogenhet framställning hos försäkringskassangöraatt om

barnbidrag, bidragsförskott eller vårdnadsbidrag skall kunnaatt utbetalas
till lämplig eller till nämnden. deI fall här harannan angettsperson som
föreslagits det skall kunna ske delegering till politiskt avsnittutskottatt ett
33.2.4. Delegeringsmöjligheterna föreslås således bli desamma demsom

finns i 47 Reglerna har förts till förevarande paragraf.som
I 8 kap. § har införts4 bestämmelser återbetalningsskyldighet i vissaom

fall. I sådana ärenden skall delegering endast kunna ske till utskott.ett
Bestämmelserna har kompletterats på grund härav.

Vidare har bestämmelserna kompletterats med regel innebär atten som
beslut socialtjänsten ansöka vård enligtett LVM endast kanattav om

delegeras till utskott. Härmed uppnås överensstämmelse medett vad som
gäller vid ansökan vård enligt LVU. denFör kommentaren tillnärmareom
denna komplettering hänvisas till allmänmotiveringen, avsnitt 33.2.4.

§3
Paragrafen innehåller de delegeringsmöjligheter f.n. finns i 48 Somsom
framgår kommentaren till 1§ har det föreslagits uppmjukningav en av
delegeringsförbuden i 48 Alla delegeringsförbud enligt §48 har mjukats

Delegering skall kunna ske till utskott. Vissa de delegeringsför-ettupp. av
bud mjukats regleras i 2 Vissa regleras i förevarande paragraf.som upp

De delegeringsförbud mjukats och regleras i förevarandesom upp som
paragraf befogenhet enligt 2 kap. 9 § föräldrabalken besluta inteatt attavser
påbörja utredning eller lägga ned påbörjad utredning enligt 7att samten en
kap. 7 § föräldrabalken godkänna avtal innefattar åtagandeatt att utgesom
engångsbelopp.

4 §
Paragrafen med redaktionellaöverensstämmer ändringar med 39 § nuvaran-
de lag.

5 §
Paragrafen med redaktionella ändringaröverensstämmer med 40§ första
stycket nuvarande lag.

6 §
Paragrafen med redaktionellaöverensstämmer ändringar med 40§ andra
stycket nuvarande lag.

7 §
Paragrafen med redaktionell ändringöverensstämmer med 49 § nuvarande
lag.
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ärendenHandläggning10 kap. av

§1
nuvarande lag.§50ändringarredaktionellamedstycketFörsta motsvarar

komplettering till 50föreslagits1993:30, harSOUdelbetänkandet,I en
denutredningslutförande närpåregler kravKompletteringen avomavser

inletts iutredninggällerFörslagetvistelsekommun.enskilde byter som
missbrukare.vårdellerungdombarn ochskydd förärenden avsom avser

vård miss-i ärendenaUtredningenhar delatsförslagDetta avomupp.
Utred-stycke.andraparagrafförevarandeibehandlas ettbrukare som

6kap.behandlas i 7ungdomochför barnskyddärendenainingen om
6 och 7 §§.kap.hänvisning till 7intagitstredje stycke harparagrafensI en

underårig.beträffandeutredningbestämmelsersärskildafinnsdetdär om

2 §
tillförslagetmedändringarredaktionellamedParagrafen överensstämmer

delbetänkandet,ikommenterasBestämmelsendelbetänkandet.a§ i s.50
ff.342

3§
51medändringarredaktionellamedParagrafen överensstämmer

4 §
med 52ändringarredaktionellamedParagrafen överensstämmer

5 §
med 53ändringredaktionellmedParagrafen överensstämmer

6§
med 54Paragrafen överensstämmer

§7
med 55ändringredaktionellmedParagrafen överensstämmer

8 §
i §56andra stycketstycket. Detmed 56 första§Paragrafen överensstämmer
14.4,avsnittallmänmotiveringen,hänvisas tillhärtillmotivenutgått.har För

4till 2 kap.författningskommentarenoch

9 §
57medändringarredaktionellamedParagrafen överensstämmer
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§10
Paragrafen med 58överensstämmer

11 Registerkap. m. m.

1 §
Denna paragraf med redaktionella ändringar med 59överensstämmer

2 §
Paragrafen redaktionellamed ändringar med 60överensstämmer

Paragrafen med 61överensstämmer

4 §
Paragrafen med redaktionella ändringar med 62överensstämmer

§5
Paragrafen med vissa ändringar 63 Paragrafen reglerarmotsvaras ut-av
lämnande individrelaterade statistiska uppgifter från socialtjänstenav resp.
den bedriver sådan privat verksamhet i kap.12 3 Social-som som avses
styrelsen från Statistiska centralbyrån för den personrelate-övertar ansvaret
rade statistiken inom socialtjänsten och den privata verksamheten i fråga.
Med statistiskauttrycket angelägna ändamål uppgifter för offici-ävenavses

1992:889ell statistik enligt lagen den officiella statistiken. Föreskrifter-om
i paragrafen gäller endast sådana uppgifter omfattas sekretess-na som av

skydd. Utlämnande mängdstatistik regleras i 6av

6 §
Paragrafen föreskriverDen socialtjänsten och den bedriverär attny. som

privatsådan verksamhet i 12 kap. 3 § skall skyldig lämnaattsom avses vara
avidentifierade dvs.statistiska uppgifter mängdstatistik till Socialstyrelsen

1992:889endast för officiell statistik enligt lagen den officiella stat-om
istiken. Betydande restriktivitet bör iakttas det gäller infordra in-när att
dividrelaterade statistiska uppgifter från socialtjänsten. Detta bör endast ske

det påkallat verkligt angelägna samhällsbehov. Det ankommer pånär är av
regeringen besluta detta.att om

§7
Paragrafen med redaktionell ändring med 64överenstämmer
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8 §
ändring med 65redaktionellmedParagrafen överensstämmer

9 §
med 66ändringarmed redaktionellaParagrafen överensstämmer

privat verksamhetSärskilda bestämmelser12 kap. om

1 §
inte fårverksamheterde privatastycketParagrafen I förstaär somangesny.

beskrivningendenlänsstyrelsen. Förbedrivas tillstånd närmareutan avav
avsnitt 35.9.2.allmänmotiveringen,hänvisas tillparagrafen

på tillstånd.från kravetinnehåller undantagstyckeParagrafens andra ett
allmänmotiveringen,tillockså hänvisasfårtill undantagetFör kommentaren

avsnitt 35.9.2.

§2
verksam-endasttillstånd får beviljasföreskrivsParagrafen Detär att omny.

allmänmotiveringensäkerhet.kvalitet och Ipå godheten uppfyller kraven
prövningenfram förgrundläggande kriterieravsnitt 35.9.3 någralyfts av

betydelse.särskildfaktorerNågratillståndspliktiga verksamheten.den är av
vitsordaderfarenhet ochutbildning, tidigarelämpliggäller bl.a.Det person-

lig lämplighet.
tillståndsgivning får hän-villkoren förbeskrivningendenFör närmare av

avsnitt 35.9.3.motiveringen,visas till den allmänna
får förenasverksamhetför privattillståndstycket föreskrivsI andra att

Någraverksamheten.kvalitet isäkerhet ochbetydelse förmed villkor av
avsnitt 35.9.3,allmänmotiveringen,frågadet inte Iandra villkor är om.

nattetid ochfinnas personaldet skallexempel på villkornämns attsom
säkerhetsutrustning i lokaler.

§3
privat verksam-föreskrifter tillsyninnehållerParagrafen, överär omsom ny,

vilkapunkter räknasUnderlänsstyrelsen.Tillsynenhet. utövas tre uppav
förstatillsyn. Enligt denlänsstyrelsensstår underprivata verksamheter som
underenligt 1§tillståndskrav gällerför vilkenstår verksamhetpunkten

entreprenadverksamhetstårandra punktentillsyn. Enligt denlänsstyrelsens
länsstyrelsens10 § underi 1 kap.enligt sådant avtalbedrivs som angessom

föreslås stå underprivat verksamhettillsyn. tredje formenDen somav
punkternaoch andraunder förstatillsynlänsstyrelsens änär upp-annan

full-tjänster förupphandlarfrån vilken kommunenräknad verksamhet att
enligt denna lag.skyldighetergöra

prin-verksamheten. Iprivatariktas direkt denTillsynen skall kunna mot
berörs. I regelkommunenbedrivasalltså tillsynen kunnacip skall utan att

också kommaprivat verksamhetverksamhetstillsyndock attöverantas
skyldigheter.ochberöra kommunens ansvar

till allmänmo-får hänvisastill paragrafenkommentarendenFör närmare
tiveringen, avsnitt 35.9.4.
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4 §
dennaI paragraf länsstyrelsen befogenhet inspektera verksamhetattges

står under dess tillsyn. föreskrivsDet också länsstyrelsen får inhämtaattsom
de upplysningar behövs för tillsynen. Se vidare allmänmotiveringen,som
avsnitt 35.9.4.

§5
Paragrafen innehåller bestämmelse underrättelseskyldighet till läns-en om
styrelsen. Om socialtjänsten får kännedom missförhållanden i verksam-om
het står under länsstyrelsens tillsyn skall socialtjänsten underrätta läns-som
styrelsen detta. handlarDet inte bara missförhållanden fåttom om som man
kännedom åtgärder vetskapen erhållits påäven närutanom genom egna

sätt.annat
Se vidare allmänmotiveringen, avsnitt 35.9.4.

6 §
I paragrafen föreskrivs det sker förändringar i tillståndspliktig verk-att om
samhet inte obetydliga skall länsstyrelsenär omedelbart underrättassom om
detta. De förändringar det kan fråga bl.a. byte föreståndare,ärvara om av
konkurs, ändrad inriktning i verksamheten m.m.

§7
I paragrafen föreskrivs vissa bestämmelser i lagen skall gälla för privatatt
verksamhet står under länsstyrelsens tillsyn enligt 3 De bestämmelsersom

l kap. l § 2 kap.är 2 och 4 §§.samtsom anges
Utgångspunkten kommunen i sittär entreprenadavtal eller sinatt upp-

handling/beställning tjänster försäkrar sig insatserna skall uppfyllaattav om
de krav ställs enligt socialtjänstlagen. börDet dock finnas garantiersom om

vissa krav alltid uppfylls. På grund härav har vissa bestämmelseratt i lagen
gjorts direkt tillämpliga på det privata rättssubjektet. Annars huvudregelnär
den de privata rättssubjekten inte lyder direkt under lagen i sinatt verksam-
het.

Se vidare allmänmotiveringen, avsnitt 35.9.6.

8 §
I paragrafens första stycke föreskrivs privat verksamhet ståratt om som
under länsstyrelsens tillsyn enligt inte3 § uppfyller kraven på god kvalitet
enligt 2 kap. 1 § eller de bestämmelser i övrigt gäller för verksamhetensom
enligt lagen skall länsstyrelsen förelägga den ansvarige för verksamheten att
avhjälpa missförhållandena eller bristerna. Detta skall ske inom den tid som
föreskrivs länsstyrelsen. sådant föreläggandeEtt kan kombineras medav
vite.

Om vite stadgas 1985:206i lagen vite. Den innehåller reglerom om
vitesföreläggande, vitesbelopp, utdömande vite, överklagande,av m.m.

I paragrafens andra stycke länsstyrelsen befogenhet med omedel-attges
bar verkan förbjuda fortsatt verksamhet. fårDet ske missförhållandenaom



612 FÖRFATTNINGSKOMMENTAR SOU 1994:139

Förbudenligt 7efter beslutåtgärdasoch inteallvarligabristernaeller är
medavvaktasföreläggande inte kaneffekternaockså meddelasfår ettavom

hälsa.liv ochtill vårdtagareshänsyn
ingående beslutså35.9.5, böravsnittallmänmotiveringen,iSom ettanges

medel ståringa andraendasttillgripasverksamhetförbjuda viss närattsom
rättelse.åstadkommatill förbuds att

§9
paragrafförevarandeenligtmåsteverksamhetförbud fortsattEtt mot un-

inom veckaskall skeUnderställningenprövning.derställas länsrättens en
förbudetbeslutatvå veckorinomskall sedanefter beslutet. Länsrätten om

bestå.skall
35.9.5.avsnittallmänmotiveringen,Se vidare

10 §
väckahos länsrättenlänsstyrelsenparagrafen fårföreskrivs iEnligt vad som

dess tillsynstår underverksamhetbedriva privatförbudtalan att somom
missför-ellerbristernatillgripaskanförfaringssätt närenligt 3 Detta

inte omedelbartbristernaföreläggande ochtill vidintehållandena rättas ett
två veckor efterinomskallsäkerhet. Länsrättenenskildas hälsa ochriskerar

i ärendet.beslutväckts meddelatalandet att
avsnitt 35.9.5.allmänmotiveringen,vidareSe

11 §
§ ellertillstånd enligt 1beslutlänsstyrelsensföreskrivsparagrafenI att om

länsrätten.överklagas hosenligt § fårföreläggande 8

12 §
nuvarande lag.§med 71Paragrafen överensstämmer a

13 §
iföreskrifter lagen.andrahänvisningar tillinnehållerParagrafen

utvärderinguppföljning ochtillsyn,13 Statenskap.

§1
69 §§i 68 ochbestämmelsernuvarandepreciseringinnebärParagrafen aven

nuvarande lag.
och utvärde-uppföljningtillsyn,föreskrivsparagrafenI att staten genom

vidareutvecklabidra tilldenna lagtillämpningenskall följa attring samtav
länsstyrelser-Socialstyrelsen ochocksåparagrafensocialtjänsten. I attanges

påuppgifternafullgöraskallSocialstyrelsenuppgifter.dessaskall fullgörana
inom länet.uppgifternafullgöraskallnivå. Länsstyrelsennationell

i in-lagligheträttssäkerhet ochkontrolltillsynMed statens avavses
kvali-kontrollocksåomfattarTillsynenverksamheter.och idividärenden av

normalt inteeffektivitet börkostnader ochFrågori verksamheten.teten om
tillsyn.föremål förvara
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Med uppföljning fortlöpande och regelbundet och beskrivamätaattavses
behov, verksamheter resursåtgång i behovstäckning/tillgäng-och termer av
lighet, prestationsvolymer, kvalitetsindikatorer personella och ekono-samt
miska nyckeltal såsom styckkostnader Uppföljningenpersonaltäthet, etc.
skall utvecklingöversiktlig bild verksamhetens och kunna tjänaenge av som
signalsystem för uppmärksamma avvikelser tidigare verksam-gentemotatt
het eller verksamhet huvudmän.hos andra

utvärdering kvalitet, effektivitetMed analysera och värdera ochattavses
resultat verksamhet i relation till de för verksamheten fastställdaav en
målen.

Se vidare allmänmotiveringen, avsnitt 36.1.

2 §
paragrafen föreskrivs Socialstyrelsen i sitt arbete skall läggaI tyngd-att

punkten vid följa socialtjänstens verksamhet. Social-och utvärderaatt upp
frågorstyrelsens tillsyn bör liksom endast principiell karaktärnu avse av

eller frågor nationellt intresse. uppgiften följaI ochär attsom av upp
ingår till lagstiftaren återföra kunskaperutvärdera bl.a. hur social-att om

tjänsten förhållande till mål riktlinjer.utvecklas i uppställda och
Socialstyrelsen har också för den officiella statistiken inom soci-ansvaret

altjänstens verksamhetsområde.
Se vidare allmänmotiveringen, avsnitt 36.2.

3 §
föreskrivsparagrafen länsstyrelsen i sitt arbete skall lägga tyngd-I att

socialtjänstenspunkten vid tillsyn verksamhet inom länet.av
ocksådetta arbete ingår prövning och utredning med anledningI av

anmälningar från enskilda bl.a. missförhållanden, felaktigheter i hand-om
läggningen otrevligt bemötande. Länsstyrelserna bör således ha kvarsamt

klagomålutreda från enskilda.ansvaret att
Se vidare allmänmotiveringen, avsnitt 36.3.

4 §
föreskrivs också till länsstyrelsernas uppgifterI paragrafen det hör attatt

frågor socialtjänsteninformera och råd till allmänheten i rör samt attsomge
biträda kommunerna råd i deras verksamhet. En motsvarande regleringmed
finns i 68 § nuvarande lag.

5 §
paragrafen föreskrivs Socialstyrelsen och länsstyrelserna harI rättatt att

inspektera socialtjänsten få de upplysningar och del desamt att ta av
handlingar innebärbehövs för tillsynen. Dessa bestämmelser ut-som en
vidgning jämfört med nuvarande regler.

6 §
Paragrafen kompletterar de övriga paragraferna i kapitlet. Paragrafen hand-
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social-författninguppgifter enligttillsyn de änlar över som annanom
flertali I1 kap. 7åvilar socialnämnd eller nämndtjänstlagen ettsom avses

föreskrifterfinnsärvdabalken,bl.a. föräldrabalken ochandra författningar,
skyldig-vissa uppgifter. Attsocialnämnd fullgöraskyldigheter för attom

nämnddå dennafrån den tidheterna åvilar socialnämnd härrör var en
Ännu soci-begreppettid kommerobligatorisk nämnd för kommunerna. en

uttrycket används ilagstiftningar, varföri andraalnämnd finnas kvaratt
föreliggande paragraf.

Övriga14 bestämmelserkap.

1 §
ändringar med 72 §redaktionellamedFörsta stycket överensstämmer nuva-

rande lag.
redaktionella ändringarmedAndra och tredje styckena överensstämmer

SOUi delbetänkandet,§ vi lagt frammed förslag tillägg till 72de somom
344i delbetänkandet,Bestämmelserna kommenteras1993:30. s.

2 §
med det förslag tillredaktionella ändringarmedParagrafen överensstämmer

1993:30.delbetänkandet, SOU Be-fram ivi lagtparagraf, 32 a somny
ff.delbetänkandet, 339istämmelserna kommenteras s.

3 §
förslag tilländringar med detredaktionellamedParagrafen överensstämmer

SOU 1993:30. Be-delbetänkandet,vi fram iparagraf, 72 lagtsomny a
346.delbetänkandet,ikommenterasstämmelserna s.

4 §
gjortsstycket har tilläggförsta§ nuvarande lag. IParagrafen 73motsvarar

skall kunnaenligt kap. 4 §återbetalning 8 över-innebär beslutatt omsom
länsrätt.klagas hos

5§
75Paragrafen motsvarar

6 §
ändring med 76redaktionellmedParagrafen överensstämmer

§7
med 78Paragrafen överensstämmer



Reservationer och särskilda yttranden

Reservation
ledamoten Göte Jonsson mav

Ang. på samhällsnivå,insatser och områdesnivå på individnivåsamtgrupp-
Jag delar inte majoritetens uppfattning kommer till uttryck i 3 kap. 2 §som
och 4 Jag delar majoritetens uppfattning det viktigt socialtjänstenäratt att

sig väl förtrogen med levnadsförhållandenagör i kommunen och likaså att
skall inrikta sitt arbete på förebygga eller avhjälpa sociala problemattman

och likaså brister i livsmiljön. Det vidare angelägetär socialtjänstenatt
medverkar i eller initiativ till samordnade insatser för komma tilltar att rätta
med brister och problem. Jag det däremot felaktigt i social-attanser vara
tjänstlagen detaljreglera vissa åtgärder från socialtjänstens sida, såsom årliga

till kommunfullmäktige och upprättande konsekvensanalyser.rapporter av
Inom olika områden har målsättningen från statsmakternas sida varit att

minska detaljstyrningen och plankraven kommunerna. Detta hargentemot
skett i samförstånd med kommunerna. Jagstort inte hellerattanser man
inom socialtjänsten skall frångå denna princip. Att lagreglera vissa metod-
frågor för uppnå angivna mål enligt mitt felaktigt.att är Desynsätt som
arbetar i kommunerna, inom för politiskt eller på tjänsteman-ramen ansvar
nanivå, bäst skickade finna lämpligaär metoder. Kommunernaatt olika,är
det därför också angelägetär inom respektive kommun får utarbetaatt man
lämpliga metoder för problemlösningar.

Särskilt yttrande
ledamoten Anders Andersson KdSav

Ang. stöd till anhöriga

Frågan anhörigstöd finns angivet i 1 kap. 3 där mål, ochom ansvar
uppgifter för socialtjänsten redovisas. För övriga delar i denna paragraf,
exempelvis färdtjänst och hemtjänst, finns det därefter utvecklande lag-en
stiftning under kap. insatser på individnivå. Motsvarande lagförslag under
kap. 5 saknas vad gäller tillstöd anhöriga. Jag har under utredningens arbete

för skulle våga lika tydlig på dettaargumenterat områdeatt man vara som
de övriga. Behovet anhörigstöd finns väl dokumenterat i utredningen.av
Dessutom i den ekonomiska konsekvensbeskrivningengörs vissa inledande
bedömningar kostnaderna. beräkningarDe där redovisas pekar påav som

totalkostnad för anhörigstöd på drygt miljard1 kronor år.en per
Trots den ingående genomgång frågan anhörigstöd igörs kap.som av om

15 och de ekonomiska konsekvensbeskrivningarna i 39kap. finner jag att
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kap.lagförslagetsde ieftersomnågotviktiga fråga haltariambitionen denna
i formgäller insatservadkap. 5följs undermålen inteinledande1 avupp

anhörigstöd.
följandeparagrafmedkompletteradeskap. 5skulle önskaJag att aven

innehåll:

stöd ochi formtillhandahålla insatserSocialtjänsten skallx§ av-av
vård ochföromfattandefamiljer medenskilda ochförlastning ett ansvar

närstående.anhörig ellernäraomsorg av
tillomsorgsinsatsernaförnärståendeAnhöriga och merparten avsvarar
tillförslagfunktionshinder. Mittolika slagmedoch tilläldre avpersoner

kommunensmarkeringochförtydligande5i kap.bestämmelse är ett av
stöd ochi formerbjuda insatseraktivttillhandahålla ochatt avansvar

familjer.ochenskildaformer föravlastning i olika

Särskilt yttrande
mGöte JonssonKdS,AnderssonAndersledamöternaav

Roland Larsson coch

biståndtillAng. rätten
till bistånd1993:30SOU RättendelbetänkandeSocialtjänstkommitténsI

redovisat andrareservationvi isocialtjänsten harinom upp-gemensamen
i 6förslagetnuvarandedelarviktigavad gällermajoritetenfattningar än av

och återgersakfrågori dessauppfattningfortfarandeVi harkap. samma
våraVidelbetänkandet.frånreservationi vår attinnehålletnedan anser

ändringarredaktionelladeskall, med6-6 §§,till paragrafer,förslag somc
§§.6 kap. 1-4betecknassocialtjänstlag ochförslag tillin i vårtbehövs, tas ny

små,behovi människansutgångspunktsinbör hasocialaDen avomsorgen
social-centralt föruppfattningvårdärmed enligtgemenskaper. Detnaturliga är

subsidiari-enligtnärhetsperspektivutifrånfrågornasocialapolitiken de ettatt se
utgå från helhets-skallfamiljeomsorgindivid- ochSocialtjänstenstetsprincipen. en

människorsoch utvecklapå frigöraoch inriktas att resurser.egnasyn
vadbestämmanderättkommunernassocialtjänstlagen hartillmotivuttalandenI

1979/socialtjänstpropositionenIsocialbidragsnivåerna starkt betonats.gäller
defastställaöverlåter åt kommunerna att80:1 framgår bland annat att man

skall hakommunernaskäliga. Vidareskall sägslevnadsnivåer attvaraansessom
behoven. Enönskemålen ochde lokalainsatserna eftermöjlighet att anpassa

propositio-behandlingenvidSocialutskottetdeladesuppfattning även avavsom
nen.

politikerkommunernasdetuppfattningenfortfarande den ärvidhållerVi att
finns ochförutsättningaruifrån debedömningarnaförskall ha ansvaret somsom

ocksåVi villförutsättningarna.på de lokalabaseradekrävs,de åtgärder som
helhetsbedömningar ochutifrånskallsocialtjänsten attunderstryka av-att ses

skulleenskildes behovdentillkomstvid desssocialtjänstlagensikten med attvar,
biståndetekonomiskafrågan detoch därbedömningutifrån samlad omses en

viktig del.utgör en
detaljstyrningytterligareinnebärförslagmajoritetensVi avvisar avensom

denuppfattningen hos över-strider heltMajoritetenskommunerna. synsätt mot
detallvarligt eftersomförtrodendevalda. Dettakommunalt ärdelenvägande
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undergräver principen för det politiska skall ligga på olika nivåer. Omatt ansvaret
riksdagen skall bestämma bidragsnivåerna det enligt vår uppfattning ganskaär
självklart riksdagen står för hela eller i varje fall delar kostnadernaäven föratt av
det ekonomiska biståndet. Den majoriteten föreslagna ordningen strider motav
den alltmera vedertagna regeln, den står för besluten skall stå förävenatt som
kostnadsansvaret.

I direktiven för socialtjänstlagen klar målsättningöversynen vadav anges en
gäller socialbidragen: finns inte anledning"Det den princip, enligtövergeatt
vilken kommunerna har frihet med vissa begränsningar själva bestämmastor att

för socialbidragen. Det däremot angeläget åstadkommaär störreattnormer
enhetlighet vad gäller konstruktion och innehåll."normernas

Mot denna bakgrund har funnit det angeläget socialbidragens vadatt normer
gäller konstruktion och innehåll tydligt uttryck i lagförslaget. Det påett ärges
denna punkt har anledning nå enhetlighet i hela landet. I nåatt strävan att
denna enhetlighet har det för varit viktigt få uppdelning 6 § i delsattoss en av en
paragraf preciseringar vad gäller försörjningsstödet och dels paragrafsom anger en

reder det med livsföringen i övrigt, kallat bistånd.annatutsom som avses nu
Vi delar majoritetens uppfattning på denna punkt.

Vi kan däremot inte ställa bakom förslag där i riksdagen beslutarettoss man om
normnivån. Vi hävdar i likhet med vad i direktivenuttrycks kommunernaattsom
ska frihet bestämma för socialbidragen. I grunden detstor att ärges normer en
fråga tilltron till den kommunala självstyrelsen. Enligt våra utgångspunkter ärom
det naturligt låta de beslut kan fattas beslutsnivå människornaatt närasom av en

det. Motivet till kommunerna skagöra mandat fastställa normnivån,att att ärges
bland såväl kostnadsnivån lönenivån för breda löntagargrupperannat att som
skiljer olikamellan delar landet. nivå på biståndetDen ska utbetalas för deav som
i lagen angivna biståndsområdena, bör i överensstämmelse med vad ivara man
den enskilda kommunen socialtjänstansvarig finner rimligt. Detta grund-ärsom
läggande den kommunalaför demokratin. Socialbidragsnivåer saknar folkligtsom
stöd ofta nedbrytande för den gemenskap nödvändig iär samhället.ärsom

Ett begrepp fått betydelse i tolkningen nuvarande socialtjänstlag ärsom av
skälig levnadsnivå. Enligt vår tolkning innebär detta socialtjänst garante-en som

alla social grundtrygghet. Därför det naturligt också i lagen användaattrar en vore
begrepp uttrycker den enskilde skall biståndet tillförsäkrasattsom genom en
social grundtrygghet. i vårtIngen land skall behöva sakna bostad, kläder, livsme-
del etc.

När andra skyddsnät inte klarar uppgiften människor inkomster kanatt ge som
täcka dessa dagliga vardagsutgifter då ska vi i välfärdssamhället ha socialtjänsten

skjuter till de medel behövs nåför social grundtrygghet. Att slåattsom som en
vakt detta sociala skyddsnät medborgerlig rättighet viktigt förär attom som en
bibehålla kvaliteten i välfärdssamhället. Men denna grundinställning får inte för-
skjuta det faktum hela socialtjänstens försörjningsstöd bygger på för-att att
värvsinkomster och övriga socialförsäkringssystem i normala situationer ska klara
de utgifter enskild eller familj har för sin försörjning. Socialtjänstenssom en
försörjningsstöd inteska andra trygghetssystem inom socialpolitiken. Syf-överta

med socialtjänsten och bör fortfarande bidra till fler människortet att attvar vara
blir oberoende ekonomiskt bistånd och inte tvärtav om.

Vårt förslag tillägg i 6 § biståndet skall utformas så det stärkerett att attom om
den enskildes och leva självständigt liv ocksåatt ta är sättett ett attresurser ansvar
i lagtexten markera betydelsen de skrivningar finns i betänkandetsav som mo-
tivtext kapitelunder 6 och 7 vad gäller den enskildes Socialtjänsten skallansvar.
utformas så den stärker för den enskilde för sinatt att taresurserna ansvar
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uppgiftsocialtjänstens1979/80:1 anfördes ärpropositionensituation. Redan i att
på iDettamänniskans poängteras nyttkompletteraförstärka ochatt egna resurser.

framhålla betydelsensärskiltvi villskriverkommitténmotivtexten kap. 6 där att
enskildesdenutgångspunkt förfortsättningsvis rättgrundsyndenna ärävenattav

utbetalandepassivtkommittén: Attskriver vidarebistånd. kap. 7till I ett av
odiskutabelt.enskildedestruktivt för den ärvissa fall kansocialbidrag i vara
planmässigamåstesituationeri sådanauppgiftSocialtjänstens att genomvara
förmågadennesåtgärder förbättrarenskilde till attmotivera densökainsatser som

liv.normaltlevaförsörjningen ochdensjälv för ettattegnasvara
finns skälenskildespå denutifrån även attdetVi att ansvarsynenanser

mångai linje medligga bättreborde ocksådirekt i lagtexten. Dettadettamarkera
starkareinnebärSkrivningensocialtjänsten.påuppfattning ochmänniskors ensyn

socialtjänstlag,i nuvarandefalletvadenskildesmarkering den ärän somansvarav
förankringnödvändigasocialtjänstlagensmedbättrevilket också överensstämmer

Ändringen dennaintei sig innebärrättsmedvetandet. atti det allmänna genom
särskild 0rd-ifrågan behandlasbistånd. Denställning för villkoratskrivning tar

till ansvarsbegreppet.i anslutningning och inte
vad gällermajoritetens förslagmedi enlighetriksnorminförandeGenom av en

för-möjlighetenså harekonomiska biståndet attschabloniseradedet genom
starkt begränsats.överklagade beslutetstånd ändring detfå tillvaltningsbesvär av

fattaderiksdagenssigskulledomstolen övermärkligt sättaförefallaskulleDet om
då isådant fall kommerprövning iFrågaminiminorm.vad gällerbeslut om

för högresärskilda skälföreteenskilde kandengälla enbartpraktiken att om
gällapraxisregel skallvidettaenlighet medbiståndsbelopp. I att sammaanser

kommunprincipenenligtbiståndetschabloniseradedetnivåerna förbeträffande
liggerskälsärskildakan företedå sökandeni de fallförordar. Bara somsom
ändraförvaltningsdomstolen kunnaskallnormalfalletiutanför vad avsessom

bistånderhållaFråganbiståndet.nivå på rättenbeslut attkommunens omom
kunnagivetvis vid avslagskallschablonbeloppenfastlagdakommunenenligt de av

biståndmåste gällanärvarande och dettaför ävensätt somprövas somsamma
det gällerliksomkostnadernafaktiska när annatanledning demedbetalas ut av

bistånd.
bistånd.tillförslag till lagtextNedan lämnas rättenett om

nivånfastställerkommunfullmäktige självutgår frånFörslagetKommentar: att
stycket.6 § fjärdebiståndochpå försörjningsstödet annat

förvaltningsdomstolarnas över-begränsabiståndsfall kunnai enskildaFör att
i 6 §särskild regeltillförtshargrundtrygghetsocialprövning begreppet omenav

stycket.6 § femtegodtasnormalt skallbeslutkommunensatt

6 §
försörjning för-för sinsocialnämndenbiståndtillenskilde harDen rätt av

inte kanbehovbistånd, hansövrigtlivsföring i annatoch sinsörjningsstöd om
påtillgodoses sätt.annat

Biståndetgrundtrygghet.socialtillförsäkrasbiståndetskallenskildeDen genom
självständigtoch levastärker hansså det ettskall utformas att taatt resurser ansvar

b §§och 6försörjningsstöd meddelas i 6föreskrifter samtliv. Närmare omaom
bistånd 6iannat c

kommunfullmäktige.fastställsnivåför biståndetsGrunderna av
godtas detenskilde skalltill den ärbiståndbeslutKommunens uppen-omom

oskäligt.bart

6 §a
kostnader förförFörsörjningsstöd lämnas



RESERVATIONER 619SOU 1994:139 SÄRSKILDAOCH YTTRANDEN

livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien
dagstidning, telefon, TV-licens och liknande,samt

boende, hurhållsel, lokala barnomsorg, hemtjänst, hemförsäkring, läkar-resor,
vård, akut tandvård, glasögon medlemskap erkändi arbetslöshetskassa.samt

6 b §
Försörjningsstöd enligt 6 § 1 utgår enligheti med kommunfullmäktigea en av
årligen fastställd beräknad år i det basbelopp enligt 1 kap.procentnorm per av som

§6 andra stycket lagen 1962:381 allmän försäkring har fastställts för året.om
Försörjningsstöd enligt 6 § 2 beräknas till belopp motsvarande den enskildesa

skäliga kostnader för utgiftsposterna.

6 §c
Med biståndannat avses

hemtjänst,
färdtjänst,
boende i särskilda fall,
barnomsorg förstai 15 § stycket eller andrai särskilda fall,som avses
personligt stöd,
vård och behandling hälso-inte och sjukvård enligt hälso-är och sjuk-som

vårdslagen 1 982.763,
ekonomiskt bistånd till andra ändamål i 1-6 och 6än som anges a

Den enskildes ekonomiska förhållanden får beaktas endast vid prövning av
bistånd med stöd första stycket eller förtur till platsutges inomsom av avser
barnomsorg ekonomiska skäl.av

Socialnämnden får bistånd för vårdvägra och behandling den enskildeutge som
påbörjat eller genomfört kommuneninnan ärendet.avgjort

Särskilt yttrande
ledamöterna Anders Andersson KdS ochav

Ingrid Ronne-Björkqvist Fp

Ang. barn- och ungdomsplaner

I 3 kap. 5§ socialtjänsten ska bedriva uppsökandeatt verksamhetanges
bland barn och ungdomar. Det förebyggande arbetet för barn och ungdomar

i dag till delgörs andra kommunala socialtjänsten.stor Social-änav organ
tjänstens möjligheter bedriva förebyggande arbete bland dessaatt målgrup-

avhängigtär samverkan mellan kommunala förvaltningar och organisa-per
tioner. På nationell nivå har regeringen avlämnat särskild ungdomspro-en
position. Vi finner bör följa dessa ambitioneratt också påman upp
kommunal nivå. För nå samordning deatt finns ien av resurser som
kommunens förvaltningar ioch de frivilliga organisationerna skulle ex-
empelvis 5 § i kap. 3 kunna kompletteras med angivande särskildattav en
plan ska till stöd för det allmänt förebyggandeupprättas arbetet bland barn
och ungdomar. Vi har därför i utredningen för lagtextenargumenterat att
kompletteras med följande innehåll: Till stöd för kommunens förebyggan-
de verksamhet för barn och ungdomar skall särskild plan.upprättas Ien
Norge kommunerna skyldigaär barn- och ungdoms-upprättaattnumera



1994:139SOU620 RESERVATIONER SÄRSKILDA YTTRANDENOCH

lagstiftningdennauppföljningenOmarbetet.förebyggandeför detplaner av
motsvarandevår meningenligtsamordning böreftersträvadtillsig ledavisar

svensk lag.iskyldighet införas

Särskilt yttrande
ochmGöte Jonssonledamöternaav

cRoland Larsson

äldreförvalfrihetAng.
social-tillförslagkommitténsibestämmelsergällandemedenlighetI anges

§kap. ll4Iinom barnomsorgen.väljaföräldrarnaförtjänstlag atträtten
stödjaekonomisktskyldigkommunengrunder är attpå vilkaregleras även
valfri-visarinom barnomsorgen attErfarenhetenverksamhet.alternativ

verksamheten.förföräldrarnaochbarnensåvälpositiv förvaritheten som
finns flerasig bli dyrare, tvärtomvisathellerinte utanharValfriheten

kostnad.till lägredrivasalternativen kunnatpåexempel att
tilllagstadgade rättde äldredagsdetVi är att sammaatt genuanser

boendeformer.särskildaochdagverksamhethemtjänst,gällervadvalfrihet
myndighetsutövningför sininommåsteföreträdareSocialtjänstens ramen

serviceinsatser,nämndaberättigad tillsökandedenhuruvida ärbedöma
enligtellerrespektive kommungäller inombestämmelserutifrån de som
dettadokumenterats,behovetNärbiståndsbestämmelser.socialtjänstlagens

skall denålderdomshem,påboendeellerhemtjänstvissgällakan t.ex.
påvälja sättlagstadgadha rättvårt förslag attenligtsjälvenskilde samma

inom barnomsorgen.skersom nu
prin-liknandepågrundaskanersättningenekonomiskakommunalaDen
finnsdetvalfrihetenförförutsättningen är attmedvetnaVicip. attär om

ökaalternativen kommer rättenattvitillgå,alternativ att omatt ansermen
lagregleras.väljaatt

ordning försärskildividarebearbetas attskallförslagdettaVi att nuanser
riksdagen.föreläggassedan snarast

yttrandeSärskilt
Ulf Anderssonsakkunnigeav

socialtjänstlagenmellansamordningoch behovettidiga insatserAng. av
LSSfunktionshindradetill vissastöd och serviceoch lagenSoL om

3 §i 2 kap.socialtjänstlag atttill sägsförslagetI ny
insatser.tidigabehovetsärskilt beaktai sitt arbeteskall"Socialtjänsten av

ochinsatsertidigaviktenbetonai lagendet braSjälvfallet är att av
dedock påtyder"särskilt beakta attFormuleringenförebyggande arbete.

fram-falletsåarbete. Att ärframförprioriterasska annattidiga insatserna
585.konsekvenserEkonomiska39kapitelitydligtocksågår textenav

börnulägetutsträckning ii äninsatsersocialtjänstens störrevill markera... att
utveckling.enskildedenföreller begränsaförhindrainriktas på ogynnsamatt en
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sådan tyngdpunktsförskjutning i insatserna enligt vårEn bör mening kunna åstad-
kommas krav behöver ställas på kostnaderDeutan att nya resurser. som upp-
kommer för dessa tidiga insatser bör kompenseras minskade kostnader förav mer
omfattande och kostsamma insatser i skede.ett senare

i och för sig det korrekt tidiga insatserJag kanärtror att att ge senare
vinster, i påtagligträknat Detta högst för deäven ärpengar. resurser som

på anhörigstöd. När det gäller tidiga insatser i barn- ochsatsas t.ex. ung-
domsarbetet blir dock tveksamt. Många kommuner har i detresonemanget
allt kärvare ekonomiska läget tvingats in fråndra förebyggandeatt resurser
barn- och ungdomsarbete eftersom inte kunnat prioritera debortman mer
ingripande somåtgärderna barnavårdsutredningar, omhändertaganden
m.m.. Så har besparingar drabbat förebyggande insatser elev-t.ex. som
vården i skolorna, fritidsverksamhet mellanstadiebarn,för ungdomsmot-
tagningar, uppsökande verksamhet på barnavårdscentraler Den tyngd-m.m.
punktsförskjutning efterlyses skulle således innebära kommunernaattsom
skulle behöva tillbaka inbesparadelägga för förebyggande arbeteresurser

troligenoch behöva ytterligare medel. Initialt uppstår såledessatsa en
investeringmerkostnad utdelning i form uteblivna problemsom ger av

först efter kanske 10-15 år. det dessutom svårtAtt leda i bevisär ytterst att
investeringen varitverkligen lönsam säkerligen inte kommunal-göratt

ekonomerna särskilt entusiastiska det gäller skjuta till startkapitalet.när att
Om ökad satsning ska ske på tidiga insatser krävs enligt min uppfattningen
därför kommunerna initialt kompenseras för merkostnaderna.att

övrigt instämmer jag i följande avsnittI det särskilda yttrandetre ur som
avlämnats sakkunnige Karl-Axel Johansson och Leif Petersén,expertenav
båda Svenska kommunförbundet.

Kommittén borde vidare djuparefört diskussion kopplingen social-mellanen om
tjänstlagen SoL och lagen stöd och service till vissa funktionshindrade LSS.om

hade varit naturligt möjligheternaDet sammanföra dessa båda lagar iprövaatt att
lagkomplex, eftersom de har målgrupper och till delar reglerarett storasamma

verksamheter. Kommittén har emellertid inte velat föra denna diskussionsamma
främst med hänvisning till LSS-lagstiftningen så och skall utvärderas iäratt ny
särskild ordning.

Kommittén har förklarliga skäl valt inte revidera de riksdagenattav nu av
beslutade barnomsorgsreglerna, skall träda i kraft den januari1 1995. Resulta-som

har blivit barnomsorgsavsnittet inte blivit synkroniserat med lagförslaget itet att
övrigt. Detta har bl.a. lett till omotiverade detaljbestämmelser behållits föratt
barnomsorgens del förekomsten heltäckande reglering på håll itrots annatav
lagförslaget. Så hade flera reglerna för barnomsorgen personal, lokalert.ex. av om

kunnat den 2generella kvalitetsregeln för socialtjänsten §kap. 1ersättasm.m. av
någon försämring verksamheten Viskett. hade sådangärnautan att sett attav en

revidering barnomsorgsreglerna kommit till stånd.av

Ett överlämnande från till enskildkommun verksamhet uppgifter utgörav som
myndighetsutövning kräver lagstöd enligt regeringsformen. Genom regerings-att

tillformens förarbeten begreppet myndighetsutövning oklara går det i dag inteär
få till stånd klar gränsdragning sådantmellan kräver lagstöd och sådantatt en som

inte det. För lösa denna fråga för socialtjänsten har kommittén valtgör att attsom
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myndighetsutövning i regerings-utredning begreppetföreslå övergripande omen
fråganinnebär den kompliceradei författningar. Dettaformen och andra att om

till enskild verksamhetöverlämnavad skall lagligt för kommun att nuvara ensom
lösningdärmed uppnås föråtskilliga år någon säkerhetskjuts fram utan att en som

otillfredsställande.situation Detanpassad till socialtjänstens behov. Denna ärär
utredning föreslå lagregelpå övergripandehade varit önskvärt i avvaktanatt enen

tillmöjligt överlämnaförtydligat vad inom socialtjänsten skulle attvarasom som
enskild verksamhet.

Särskilt yttrande
Karl-Axel ochsakkunnige Johanssonav

PetersénLeifexperten

lagstiftning, samordningenramlag och detaljeradmellanAng. avvägningen
tilloch lagen stöd och vissamellan socialtjänstlagen SoL serviceom

överlämnandesekretesslagstiftningen,funktionshindrade LSS, undantag i
socialtjänstuppgifter, kostnadsberäkningarkommitténs m.m.av

till lagförslaget villmotiveringarnaKommittén hävdar i de allmänna att man
kommitténs arbeteResultatetbehålla socialtjänstlagen ramlag. avsom en

ökar högst väsentligtdetaljregleringen i socialtjänstlagenvisar emellertid att
uppfattning präglas kommit-Enligt vårkommitténs förslag genomförs.om

för-bristande tilltro till kommunernasklåfingrighet ochténs förslag av en
mycket litebedriva verksamhet.måga bra Kommunerna utrymmeatt gesen

Förslagen innebärefter de lokala behoven.utforma verksamheten ettatt
kommunala självstyrelsen.betydande ingrepp i den

förhållandettillräcklig belysning gällerprincipiell fråga inte fåttEn som
i lagför-rättighetsbestämmelsernaskyldighetsbestämmelserna ochmellan

möjligheterhålls juridisktdetaljerade skyldigheter i lagslaget. Med sett en
till bistånd. Pårättigheter inom förför enskilda grunda rättenatt ramennya

ytterligare kommu-inflytandedetta ökar förvaltningsdomstolarnas översätt
förslaget stödexempel på dettavilket inte godtagbart. Ett ärär omnerna,

skyldighet lämnavissa situationer. Enoch avlastning till närstående i att
5 § personligt stöd till männi-sådan hjälp bl.a. i förslaget kap. 8 omryms

på ställe iSamtidigt finns dockskor begär eller samtycker till det. annatsom
vårdar1 § stöd till anhörigalagförslaget kap. 3 bör-regel somomen

sammanbladningsjuka, funktionshindrade. Dennalångvarigt äldre och av
hur tillämp-undanröjas för skapa klarhetolika regeltyper måste att om

ningen lagen skall ske på korrekt sätt.ettav
förmågatillpå kommitténs bristande tilltro kommunernasExempel är

socialtjänsten skall medverka ihurbl.a. de mycket preciserade förslag om
skall enligt för-planeringen. Socialtjänstenoch påverka den kommunala

insatser från andratill kommunfullmäktige behovetslaget rapportera avom
till fullmäk-Vidare skall årlig lämnaskommunala verksamheter. rapporten

sociala miljön i kommunen. Dessutomtige angående förändringar denav
från socialtjänsten ochplaneringen tillföras kunskaperskall den kommunala

konsekvensanalysersocialtjänstenvid förändringar skall görastörre genom
på skriftligasociala områdesbeskrivningar. Vi detta är övertroatt enmenar



RESERVATIONER 623SOU 1994:139 SÄRSKILDAOCH YTTRANDEN

betydelse. Lagstiftarna borde med förtroende kunna överlåta tillrapporters
kommunerna själva formerna för hur socialtjänstens kunskaperavgöraatt
och erfarenheter bäst tillvara i den övriga kommunala verksamheten ochtas
den kommunala planeringen.

Vad gäller konsekvensanalysen skall den enligt förslaget dessutom föregå
vissa viktiga beslut i kommunen. Om sådan ordning skall råda måste ien
lagmotiven ovillkorligen slås fast kommunala beslut inte laglig-att genom
hetsprövning kan upphävas förvaltningsdomstol, analysen inte gjorts iav om
tid. Frågan sådan analys skall det vill i vilketnär skede,göras, sägaom en
bör intern kommunal angelägenhet.vara en

Ett på onödigexempel detaljreglering bestämmelsen detannat är attom
skall individuella vårdplaner i alla ärendenupprättas gäller placeringarsom
utanför hemmet. Enligt vår uppfattning detta självklarhet för social-är en
tjänsten i kommunerna och behöver inte skrivas in i lagen. Om det finns
brister i detta hänseende måste det lösas utbildning och fortbildninggenom
och inte lagstiftning.genom

Kommittén borde vidare fört djupare diskussion kopplingen mellanen om
socialtjänstlagen SoL och lagen stöd och service till vissa funktions-om

LSS.hindrade Det hade varit naturligt möjligheternaprövaatt att sam-
manföra dessa båda lagar i lagkomplex, eftersom de har målgrup-ett samma

tilloch delar reglerar verksamheter. Kommittén har emel-storaper samma
lertid inte velat föra denna diskussion främst med hänvisning till att
LSS-lagstiftningen så och skall utvärderas i särskild ordning.är ny

Kommittén har förklarliga skäl valt inte revidera de riksdagenattav nu av
beslutade barnomsorgsreglerna, skall träda i kraft den 1 januari 1995.som
Resultatet har blivit barnomsorgsavsnittet inte blivit synkroniserat medatt
lagförslaget i övrigt. Detta har bl.a. lett till omotiverade detaljbestämmel-att

behållits för barnomsorgens del förekomsten heltäckande regle-trotsser av
ring på håll i lagförslaget. Så hade flera reglerna för barnom-annat t.ex. av

personal, lokaler kunnat den generella kvalitets-ersättassorgen om m.m. av
regeln för 2socialtjänsten §kap. 1 någon försämringutan att av
verksamheten skett. Vi hade sådan revidering barnom-gärna sett att en av
sorgsreglerna kommit till stånd.

Trots påtalat och dokumenterat behov från kommunalt hållett attav ge
kommunerna laglig möjlighet i vissa fall utvidga möjlighetenatt göraatt
socialbidrag beroende villkor har kommittén avvisat sådan lösning.av en
Lagen kommer följd härav i fortsättningen förhindra frånäven attsom en
social synpunkt motiverade åtgärder kommun kan behöva vidta isom en
syfte stärka enskildas förutsättningar för sin livsför-att att ta ett eget ansvar
ing. Detta minskar legitimiteten för lagförslaget.

Med anledning EES-avtalet finns det redan i nuläget motiv för attav
införa lagstöd det möjligt för socialtjänsten hinderett gör att utansom av
sekretess till Statens invandrarverk eller till polismyndigheten anmäla att
skäl till avvisning utvisningeller kan föreligga för biståndssökande. dagIen
hindras sådan ordning sekretessen inom socialtjänsten, vilket inte ären av
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föreslagit avvaktakommitténanledningfinns interimligt. Det att som —-
författningsändring.med sådanen

uppgifterenskild verksamhettillöverlämnande från kommunEtt somav
regeringsformen. Genomenligtlagstödmyndighetsutövning kräver attutgör

oklaramyndighetsutövning ärförarbeten till begreppetregeringsformens
sådantgränsdragning mellantill stånd klarinte fågår det i dag att somen

fråga fördennalösainte det. Försådantlagstöd ochkräver gör attsom
övergripande utredningföreslåkommittén valtsocialtjänsten har att omen

författningar.och i andraregeringsformenmyndighetsutövning ibegreppet
lagligt förskallvadkomplicerade fråganinnebär denDetta att varasomom

åtskilliga årframskjutsenskild verksamhettillöverlämnakommun att nuen
tillanpassadlösninguppnås fördärmed ärnågon säkerhetattutan somen

varitotillfredsställande. hadeDetsituationsocialtjänstens behov. Denna är
lagregelföreslåutredningövergripandepåi avvaktanönskvärt att somenen

tillöverlämnamöjligtskullesocialtjänstenförtydligat vad inom attvarasom
verksamhet.enskild

för dekostnadernaberäknaförsökkommitténkapitel 39I gör attett
några förslagen kankonstaterarKommitténförslag, attpresenteras. avsom

dessasocialtjänstenförkostnader ärmedföra ökadekomma attatt men
bättreutsträckning kanoch isvåra beräkna uppvägasstoratt sam-av en

förslagetgällerNär deteffektivare utnyttjandeordning och resurserna.av
räkneexempel förnågrakommitténredovisartill anhöriga attstödom

hävdaruppstå. Kommitténmerkostnader kannivån på de attbelysa ensom
växelvård ochgällersärskilt detkostnaderdel dessabetydande närav -

finnsmedeli nuläget. Dessaredankommunernadagverksamhet har-
enligti Dettakommittén, redan ärenligt sättdärför, attsystemet. resonera

fulltoavvisligt kommunernakravoacceptabelt.vår uppfattning Det är attett
kommitténsbli följdenkanmerkostnaderför dekompenserasut avsom

förslag.
de grund-inte ändratslutbetänkandei sittSocialtjänstkommittén har

kommit-biståndtillståndpunkteravvägningar ochläggande rätten somom
principiella1993:30. Dedelbetänkande SOU över-i sittredovisadetén

sid.delbetänkandetyttrande isärskiltvi gjorde iväganden ettsom
359-364 kvarstår därför.

Särskilt yttrande
Göte Jonsson mledamotenav

villkorat biståndAng.

1993:30 till biståndSOUdelbetänkande RättenSocialtjänstkommitténsI
uppfattningarredovisat andrai reservation änsocialtjänsten har jaginom

bistånd. harvillkorat Jagangåendevissa frågor, bl.a.majoriteten vad gäller
mininnehållet inedanuppfattning och återgerfortfarande reserva-samma

tillreservationenmitt förslag iföreslårdelbetänkandet.tion från Jag att
socialtjänstlagen.6 1 § i dentillägg i kap.tillägg i 6 § SoL in etttas nyasom
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Villkorat bistånd
Socialtjänstens uppgifter och skyldigheter omfattande och med anledningär av
detta ställs oftast såväl socialnämnder socialsekreterare inför svåraradsom en
problemställningar. enskilde, söker och behöver stöd och bistånd, skallDen som

imed respekt enlighet med portalparagrafen. Jag detta ocksåmötas attanser
måste innebära, socialnämnderna de förutsättningar krävs föratt attges som
utifrån olika metoder leva till målsättningen adekvat stöd för denatt ettupp ge
enskilde. socialtjänstlag inte socialnämndernaJag nuvarande rättenattanser ger
och möjligheten, i vissa lägen vidtaga de åtgärder på bästa kan ledasättatt som

till målsättningsresultatfram i enskilda fall. Det behövs ytterligare alternativa
metoder i detta möjligheten till villkoratoch sammanhang s.k. biståndattanser
skall i den reviderade socialtjänstlagen.anges

Majoriteten i Socialtjänstkommittén avvisar tanken på villkorat bistånd bl.a.
med den motiveringen Frågan villkorat bistånd komplex natur. Jagäratt om av
delar uppfattningen denna fråga, liksom många andra frågor i socialtjänstlagen,att

komplicerade. fårDetta dock inte medföra lagstiftarna frångår sittär att ansvar.
Socialnämnderna förfogar inte i tillräckliga alternativa möjligheterdag i bl.a.över
rehabiliteringsarbetet. Nuvarande lagstiftning innebär dessutom i vissa fallatt man
arbetar i gråzon vid bedömningar mellan vad motiverat rehabilite-åren som ur
ringssynpunkt och vad lagligt möjligt. Utifrån nuvarande erfarenheter harärsom
det också kommit mycket klara önskemål från kommunalt håll det gällernär
möjligheten i vissa situationer.kunna ställa krav Detta torde också ligga helt iatt
linje med det allmänna rättsmedvetandet på område.detta

Givetvis jag majoritetensdelar uppfattning frågan motprestation inteatt om
skall tillämpas metod vid arbetslöshet. Jag dock olika formerattsom en anser av

motiverademotprestationer kan i andra sammanhang. Möjligheten till villko-vara
bistånd tillämpasskall enbart kunna i de fall där sådan åtgärd motiveradrat ären

stöd vid rehabiliterings- och normaliseringsarbetet. Detta kan gällat.ex.som
påungdomar in i asocial livsföring eller i arbetet rehabilite-medär vägsom en

ringsprogram vid missbruk.
Erfarenheten visar det otillfredsställande möjligheten tilläratt att motpre-

station inte lagreglerad. Därför föreslår tilltillägg 6 § SoL med sådantär ett ett
innehåll.

§6
Socialnämnden skäligt krav på motprestation bedömshar ställa deträtt att om
aktivt bidraga till stärka den enskildes möjligheter leva normalt liv.att att ett
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Bilaga I

Kommittédirektiv

Översyn socialtjänstlagenav

Dir. 1991:50
Beslut vid regeringssammanträde 1991-06-13
Statsrådet Lindqvist anför.

Mitt förslag
Jag föreslår parlamentarisk kommitté tillkallas för allmängöraatt översynatten en av

Översynensocialtjänstlagen 1980:620. skall bl.a. innefatta utvärdering social-en av
tjänstlagens tillämpning tilloch syfta tydligare och klargöra socialtjänstensavgränsaatt
uppgifter och ansvarsområden.

Bakgrund
Socialtjänstreformen beslutades år 1980. Vid riksdagsbehandlingen propositionav

1979/80:1 Om socialtjänsten uttalade Socialutskottet så omfattande reform bordeatt en
bli föremål för systematisk utvärdering. minstInte viktigt studera hur social-attvar
tjänstreformens grundläggande intentioner förverkligas i den praktiska tillämpningen
SoU 1979/80:44.

Socialberedningen S 1980:07 tillsattes i juni 1980 för genomföra den riksdagenatt av
begärda utvärderingen. Socialberedningens arbete kom huvudsakligen inriktas påatt en

bestämmelserna tvångsvård i lagen 1980:621översyn med särskilda bestämmel-av om
vård LVU, 1981:1293lagen vård missbrukare i vissa LVMfallomser av unga om av

1966:293och lagen sluten psykiatrisk vård i vissa LSPV.fall l dessa delar ladesom
beredningens arbete grunden för beslut lagstiftning.genom om ny

betänkandet SOU 1986:19I Aktuella socialtjänstfrågor behandlades bl.a. frågor om
socialbidragsstatistik, samverkan mellan föreningslivet socialtjänsten,och vistelsekom-

människor med handikapp och socialtjänsten klagorätten i frågasamtmunens ansvar, om
beslut enligt socialtjänstlagen. Remissinstanserna hade skilda uppfattningar förslagenom
i beredningens betänkande.

novemberI 1985 tillsattes inom Socialdepartementet arbetsgrupp med uppgift atten
analysera orsakerna till socialbidragens utveckling. Arbetsgruppen avlämnade åren 1986
och 1987 två Ds S 1986:7 och SDs 1987:2.rapporter,

I januari 1988 uppdrog regeringen socialstyrelsen genomföra utvärderingatt en av
socialtjänstlagen. Uppdraget gällde särskilt socialtjänstens verksamhet bland barn och
ungdom, ersättning till familjehemsföräldrar familjerådgivning och samarbetssam-m.m.,
tal socialtjänstens insatser för vissa med socialbidragsberoende. Uppdragetsamt grupper

fullgjortshar inom för det s.k. Rebusprojektet, redovisats till sin huvuddel iramen som
i SoS-rapportVäxa välfärdsland 1990:3.rapporten

Från olika utgångspunkter har krav framförts på hela eller delaröversynen av av
socialtjänstlagen. Så har Svenska kommunförbundet hemställtt.ex. översynom en av
socialtjänstlagen vad regleringen till bistånd och ansvarsförhållandenrättenavser av
mellan olika skrivelsehuvudmän till 1990-11-15.regeringen

l socialutskottets betänkande l99/9l.-S0U6 Socialtjänst behandlas fyrtiotalett mo-
tionsyrkanden väckts under den allmänna motionstiden år 1990 och olikarörsom som
frågor inom socialtjänsten. Utskottet anförde tiden för allmänäratt översynnu mogen en

socialtjänstlagen och föreslog, parlamentarisk kommitté tillkallas för ändamålet.attav en
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rskr. 1990/regeringen till kännariksdagen sin meningVad utskottet anfört har gettsom
91:50.

mål inriktningSocialtjänstens och
allmäntsåväl strukturinriktadesocialtjänstens uppgifter hörTill den kommunala som

enligt socialtjänstlagen påSocialtjänsten skall 1 §individuellt inriktade insatser.och
ekonomiska och socialafrämja människornasdemokratins solidaritetens grundoch

i samhällslivet. I denna s.k.levnadsvillkor och aktiva deltagandetrygghet, jämlikhet i
människanshänsynstagande tillsocialtjänsten underportalparagraf föreskrivs vidare, att

och utvecklainriktas på frigörasociala situation skallför sin och andras attansvar
byggaockså verksamheten skallföreskrivsenskildas och Det attgruppers egna resurser.

självbestämmanderätt och integritet.människornaspå respekt för
vistas iför de§ socialtjänstlagen dethar enligt 3Kommunen ansvaret attyttersta som

ingeninnebär dockbehöver. Dettafår det stöd och den hjälp dekommunen ansvarsom
vilar på andra huvudmän.inskränkning i det ansvar som

finnsi förhållande till kommunenenskildes rättigheteruttrycklig föreskrift denEn om
till bistånd social-den enskildeEnligt denna paragraf hari 6 § socialtjänstlagen. rätt av

tillgodosesövrigt, hans behov inte kanförsörjning sin livsföring inämnden för sin och om
biståndet skall tillförsäkrasenskildeVidare föreskrivs denpå sätt. attannat engenom

levaså det stärker hansbiståndet skall utformasskälig levnadsnivå och attattatt resurser
självständigt liv.ett

Även påverkaenskildes möjligheterför densocialtjänstlagen har betydelse9 § attstor
skalllagrum insatsernafrån socialnämnden. I dettavalet olika insatser sägs attav
medvid behov i samverkanmed enskilde ochgenomföras tillsammans denutformas och

organisationer och föreningar.andra samhällsorgan,
i vissa andraliksom beslutbistånd enligt 6§ socialtjänstlagen kanBeslut ifråga om

73 § lag. Beslutförvaltningsbesvär enligtfrågor överklagassärskilda omsammagenom
överklagasi 73§ kanhänseenden harstöd eller hjälp i andra än angetts genomsom

1977:179.7 § kommunallagenkommunalbesvär kap. 1

Några utvecklingslinjer inom socialtjänsten
fullt till-kan idag inteinom den offentliga sektornEnskildas behov insatser utav

tillgängligasamordningeni grad på brister igodoses. Detta beror hög samtresurserav
inte tillräckligt välarbetsformeroch är ut-synsättatt ett gemensamt gemensamma

primärvården och social-ledningar förpolitiska och administrativavecklade. Skilda t.ex.
målviktigt för för-samordnad resursutveckling. Etttjänsten har också försvårat en

överbrygga sektorsgränserinom den offentliga sektorn därförnyelsesarbetet är att som
välfärdspolitik.framgångsrikpå möjligheterna bedrivaverkar hämmande att en

frånfrån till kommun,omfattande decentraliseringUnder 1980-talet har staten
på-Decentraliseringen harlandsting till och inom kommunernakommuner ägt rum.

påverkat social-nämndorganisationen och harkommunalatagligt förändrat den även
tjänstens utformning.

gjort det möjligt för1979:408 i harvissa lokala kommunernaLagen organom
institutionsstyrelserdistriktsnämnder,lokala i formkommunerna inrättaatt organ av

kommunallagsregleradesåväl detuppgifter inommed sektorsöver gripandesamt organ
nämndernas områden.delar de specialregleradeområdet vissasom av

frikommunförsöket. Dennainleda det s.k.Riksdagen fattade i juni 1984 beslut attom
socialtjänsten har försöketsuccessivt utvecklats.därefter Inomförsöksverksamhet har

mångasocialnämnd brutits i kommu-sammanhållenbl.a. lett till medatt systemet uppen
Flera frikom-kommundelsnämnder i hela kommunen.har införtEn del kommunerner.

kommundelsnämnderfleramöjligheten låta ellerhar också utnyttjat att svaraenmuner
kommundel.vissinte exklusivt knutna tillanläggningarför verksamheter eller är ensom
nämnd ipå särskild ochhandikappomsorgen lagtsandra kommuner har äldre- ochI en

på skolstyrelsen.utbildningsnämnd ellerlagts pånågra fall har barnomsorgen en



BILAGA 1 629sou 1994;139

Erfarenheterna försöken friare nämndorganisation har utvärderatsmed av enav en
SOUsärskild utredare 1991:25. Som sammanfattande omdöme utredarenett attanser

goda. Riksdagen på grundval 1990/erfarenheterna försöken i huvudsak harärav av prop.
landsting91:117 kommunallag beslutat samtliga kommuner och ökadattom en gesny

KU 360.hur skall organiseras 38, rskr. Riksdagen harfrihet bestämma nämndernaatt
1990/91:14tidigare behandlingen regeringens propositionockså -i samband med av om

inteäldreomsorgen beslutat ändring i socialtjänstlagen, innebär detattsomom en-
97.obligatoriskt särskild socialnämnd SoU9, rskr.längre haär att en

vitalaKommunerna ansvariga för antal insatser och verksamheterär ärett stort som
människors välfärd och hälsa. den kommunala sektorn märks också ökatför Inom ett

i välfärdsperspektiv. Svenskaintresse för den kommunala verksamheten samlatatt ettse
kommunförbundet har under år 1990 gjort systematisk genomgång kommunernasen av

Vid genomgången har framkommit arbetet medoch förbundets folkhälsoarbete. att
blirdessa frågor bedrivs på bred front och kommunledningens roll avgörande detnäratt

målen och samordna Hälso- och sjukvårdsberedningensgäller arbetet.sättaatt att
S 1987:04 sitt nationell folkhälsostrategifolkhälsogrupp har i arbete med framatt ta en

hälsokonsekvensbeskrivningar bör utvecklas och integreras i samhälletskonstaterat, att
beslutsförutsättningar. sin hälsa nationell strategi Folk-I Hela folketsrapport en—

1991 social-hälsogruppen 8 föreslår folkhälsogruppen direktiven för översynenatt avnr.
tillförs detta folkhälsoperspektiv.tjänstlagen

inriktning omfattningomständighet starkt påverkat socialtjänstens och ochEn som
lyft fram frågan ansvarsfördelningen mellan huvudmännen den avinstitutio-ärsom om

nalisering" inom äldreomsorgen, psykiatrin de särskildaochägt omsom rum omsorgerna
områdenpsykiskt utvecklingsstörda. Avvecklingen slutenvårdsplatser inom dessa harav

tillfört socialtjänsten målgrupper med behov insatser företrädesvis från hem-nya av
individ- familjeomsorgen.tjänsten och och

inom ochSenare års diskussioner socialtjänsten har i hög grad gällt utbyggnads-
kvalitetsfrågor inom barnomsorgen och samhäl-lets service och vård till äldre. Individ-

intagit relativt undanskymd plats i reformarbetet.och familjeomsorgen har däremot en
till från mentalsjukhusen.Detta gäller stödet de psykiskt störda flyttatäven utsom

påSocialtjänstlagens mål för äldreomsorgen har bl.a. medfört ökade satsningar att
inrätta servicehus och gruppbostäder inte minst kraftig utbyggnad densamt aven- -

1987/882176hemtjänstens propositionen äldreomsorgenkommunala Iresurser. om
riktlinjer för socialtjänstens sjukvårdens insatser förinför 90-talet och hälso- ochangavs

behålla sin integritetäldre. fastslogs människors själva få bestämma ochDär rättatt att
skall respekteras och vägledande både för planeringen och i det dagliga service- ochvara

ocksåvårdarbetet. innebär bl.a. människor skall kunna välja bo kvar hemmaDetta att att
vårdbehoven väljer flytta till någon särskild boende- ellerFör demärnär attstora. som

finnas utbud. angivna riktlinjerna godtogs riksdagenvårdform bör det varierat Deett av
55. på grundval1988/89:SOU6, rskr. enlighet härmed har riksdagen i december 1990I av

SoU9,prop.1990/91:14 rskr. 97 beslutat kommunerna samlat föratt ettge ansvar
service handikappade fr.o.m. den januari 1992. Syftetlångvarig och vård till äldre och 1

ansvarsförhållanden ändamålsenliga organisato-med förändringen skapa klara ochär att
förutsättningar för samhällsinsatserna till äldre och handikappade efterriska utvecklaatt

mål riksdagende tidigare lagt fast.som
blir tillgängligtHandikappolitiken syftar till utforma samhället så det för allaatt att

Målet uppnå full delaktighet och jämlikhet för handikappade imedborgare. är att
handikappolitiska arbetet. 1989samhället. Socialtjänsten har flera viktiga uppgifter i det

S 1988:03handikapputredning har i uppdrag kartlägga och analysera bl.a. deårs att
inom socialtjänsten. Utgångspunkten för utred-insatser för handikappadegörssom

ningen situationen och behoven för barn, ungdomar och med omfattandeär vuxna
funktionshinder. utredningsarbetet föreslå åtgärder för utvecklaSyftet med är attatt

tillförsäkrasinnebär svårt funktionshindrade i framtiden kan välinsatser att ettsom
Handikapputredningen nyligen avlämnat sitt huvudbe-fungerande samhällsstöd. har

SOU 1991:46 införandetänkande Handikapp Välfärd Rättvisa, där bl.a. förslag om av
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lag särskild service stöd för med omfattande funktionshinderoch läggsen om personer
fram. såväl tillLagen skall pluslag till socialtjänstlagen hälso- ochses som en som
sjukvårdslagen och samtidigt nuvarande omsorgslag och elevhemslag. Betänkan-ersätter
det remissbehandlas för närvarande.

Under de åren kraftighar det skett utbyggnad den kommunala barnom-senaste en av
Mellan åren 1980 och 1989 ökade antalet barn i da hem, fritidshem och familje-sorgen.

daghem med 206 000 eller fattade riksdagenmed 70 1985närmare ettprocent.ca
principbeslut alla barn 11/2 års ålder år 1991 skall få delta iöveratt senastom en
organiserad förskoleverksamhet. Förutsättningarna för nå målet förskola föratt om en
alla barn år 1991 har förändrats efter det beslutet Desenast att togs. prognoser om
barnafödande, underlag för de beräkningar gjordes i samband medsom pro-var som
positionsarbetet, innebar underskattning. Vid utgången år hadekraftig 1990 deten av
fötts 90000 fler barn vad beräknats. Samtidigt har det tillkommit flernärmare än som
flyktingbarn i förskoleåldern Andra faktorer har påverkat behovetberäknat.än som av
barnomsorg bl.a. förändrat förvärvsmönster hos kvinnor med förskolebarn ochär ett ett
minskat antal barn privata dagmammor.hos

Regeringen tillsatte i aktionsgrupp uppgift i med1990 med samarbetenäraattmars en
kommunerna inventera möjliga åtgärder för snabbt bygga och förbättra situationenatt ut
i barnomsorgen imöjligheterna införa lagstadgad till platsöverväga rättsamt att att en
barnomsorgen för alla barn. Aktionsgruppen har fullgjort sitt uppdrag och i be-ett

SOU 1990:80tänkande redovisat olika åtgärder underlätta utbyggnaden ikansom
kommunerna. Remissbehandlingen betänkandet har nyligen avslutats.av

U 1989:05Vad gäller skolbarnsomsorgskommittén haft iskolbarnsomsorgen har
följa,uppdrag främja närmande mellan skola och skolbarnsomsorgatt ett attgenom

stimulera och påskynda utveckling i riktning organisatoriskt och pedagogisktmoten en
Kommittén nyligen framsamlad verksamhet för skola och skolbarnsomsorg. har lagt

SOU 1991:54betänkandet Skola skolbarnsomsorg helhet.en- -
nyheterna med socialtjänstreformen betydelsen allmänt inriktade ochEn attav var av

strukturinriktade i samhällsplaneringeninsatser underströks. Socialtjänstens medverkan
har i huvudsak gällt den kraftiga utbyggnaden barnomsorg och äldreomsorg. Här harav
socialtjänsten möjligheter hävda sina intressen i den kommunalaöverlag haft goda att
planeringen.

Utvecklingen inom individ- och familjeomsorgen kännetecknas ökat tryckett motav
verksamheten bl.a. till följd omstruktureringar inom hälso- och sjukvården och enav
kraftig socialbyråerna harökning antalet socialbidragstagare. Det ökade trycket motav

individinriktade dominerar arbetet. strukturin-medfört de insatserna idag helt Deatt
riktade insatserna har under år priorite lågt. tidsbrist kan detta beroFörutomratssenare
på de sociala områdesbeskrivningar, utgjort individ- familjeomsorgens hu-ochatt som

exempelvis devudsakliga bidrag till samhällsplaneringen, inte haft tyngdsamma som
familjeom-kommunala barnomsorgsplanerna. kan i sin bero på individ- ochDetta tur att

på grund bristande dokumentation, uppföljning och utvärdering den egnasorgen av av
utifrån kunskap.verksamheten inte kunnat hävda sina ståndpunkter väl underbyggd

organisations-Socialstyrelsen lät i slutet 1980-talet genomföra kartläggning avav en
former inom socialtjänstens individ- familjeomsorg och fann därvid, verksam-och att
heten organiseras efter två olika huvudlinjer. årsskiftet 1988/89 hade 80Runt procentca

funktionsorganisation innebar, samtliga i arbets-totalt 450 svarsenheter attav ca en som
arbetade inom individ- och familjeomsorgen. Endast 13 procentgruppen av svarsen-

heterna hade geografiska området överordnad princip, enligt vilken med-det som
verksamhetsområden.lemmarna i kan arbeta med fler socialtjänstensän etten grupp av

Geografiskt områdesanknutna servicegrupper alltså inte fått något kraftigthar genom-
småslag i praktiken. vilken utsträckning decentraliseringen lett tillI att grupper av

socialsekreterare utlokaliserats till inte känt.kommundelarna är
specia-Av Socialstyrelsens material framkommer det finns klara tendenser till ökadatt

lisering inom individ- specialisering mångaoch familjeomsorgen. Denna utmärks attav
kommuner inrättat särskilda mottagningsgrupper, ekonomigrupper och inrikta-grupper
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de stöd och behandling till barnfamiljer eller missbrukare. De flesta kommunermot har
utvecklat särskilda rutiner för förenklad handläggning ärenden socialbidrag och påav om
flera håll har också hushållsekonomisk rådgivning med framgång. Den s.k.prövats stor
arbetslinjen har gjort sig alltmer gällande inom socialtjänsten och har lokalt lett till ett
utökat samarbete mellan socialtjänsten, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Regeringen i december 1989 socialstyrelsen i uppdrag analysera utvecklingenattgav
verksamhet i enskild regi inom missbrukarvården barn- och ungdomsvården.samtav

Uppdraget har nyligen slutförts och visar barn-, ungdoms- och missbrukarvården i högatt
grad privatiserats under 1980-talet.

Sammanfattningsvis konstateras i utredningen det totala institutionsplatserantaletatt
Ävenunder perioden 1982 till 1990 ökat från 7 500 till 10 300. avsikten i börjanca ca om

1980-talet vården i långt utsträckning tidigarestörre skulle ske iatt än öppnaav var
former visar socialstyrelsens genomgång, antalet vårdplatser detta ökat med 37att trots
procent.

Ökningen antalet institutionsplatser har främst skett vid institutioner med enskildav
huvudman. De tydligaste förändringarna i denna riktning har skett inom missbrukarvår-
den, där antalet platser i sådana institutioner frånökat 737 till 4 158. Inom barn- och
ungdomsvården har de enskilda platserna ökat från 221 till 898.

Inventeringar gjorts behov och inom den missbrukar- ochtungasom av resurser
ungdomsvården visar emellertid, de institutionella vårdresurserna för deatt mest utsatta
ungdomarna och missbrukarna otillräckliga. Riksdagen harär nyligen beslutat huvud-att
mannaskapet för de särskilda ungdomshemmen skall övergå till årunder 1992. Förstaten
åren 1991 och 1992 omvandlas del statsbidraget till ungdoms- och missbrukarvården av
till anordningsbidrag i syfte stimulera utbyggnad antalet platser för deatt mesten av

missbrukarna och ungdomarna prop. 1990/91:96, SoU14, 267.utsatta rskr.

Utredningar socialtjänsten och socialtjänstlagenm.m. om
Socialstyrelsen
I Växa välfärdslandi SoS-rapport 1990:3 redovisar socialstyrelsen huvud-rapporten

delen det s.k. Rebus-projektet. Slutresultatet från projektet i delar kritiskär storaav en
bild samhällets insatser för barn och ungdomar. Socialstyrelsen hävdar bl.a.utsattaav att
socialtjänsten saknar barnperspektiv och detta bottnar i integrerad lagstift-ett att en
ning, i tillämpningen den s.k. familjevårdsprincipen och i kunskapsurholkning tillav en
följd bl.a. decentraliseringen. Socialstyrelsen betonar behovet socialtjänstensattav av
organisation över.ses

Rapporten På från socialbyrån SoS-rapport 1990:6 handlarväg socialbyråernasom
arbete med arbetslösa och människor med ekonomiska problem. I hävdas,rapporten att
socialtjänstlagen inte lett till några förändringar vad gäller människors inställning till att
söka hjälp på socialbyrån. Klientundersökningar under 80-talet pågenomförtssom
vetenskaplig grund visar på liknande klientupplevelser de tidigare; skam, förnedringsom
och obehag. Studierna visar också det dålig överensstämmelseär mellan vad klienter-att

förväntar sig få för hjälp och hjälp socialarbetarenden beredd flestaatt Deär attna ge.
klienter vill ha hjälp med eller praktisk hjälp till arbete, utbildning eller bostad.pengar
Socialarbetarna vill behandling eller emotionellt stöd. Undersökningar gjortsge som av
arbetstidens fördelning inom individ- familjeomsorgenoch visar emellertid endastatt
25-30 arbetstiden åt direkt klientarbete.ägnasprocent av

Med Behövs socialbyrån SoS-rapport 1990:27 avslutas det socialbyråpro-rapporten
jekt, sedan år 1986 bedrivits socialstyrelsen i samråd med socialdepartementet. Isom av
projektet, byggt på samarbete med socialbyråerna inära fem kommuner, harettsom
socialbyråernas villkor och verksamhet analyserats i förhållande till klienternas behov. I
slutrapporten hävdas individ- och familjeomsorgens funktion det skydds-att ytterstasom

för människor överbelastatnätet och människor medär de behovenatt trängstyngsta ut.
I dagböcker skrivna socialsekreterare i projektet speglas utbredd förvirring kringav en

uppdraget och yrkesrollen, splittring på flertal olika uppgifter under tidspress ochett
otillfredsställelse med arbetsvillkoren med tvingas till ytlighet, inte hinna tänka, inteatt-
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ochstöd arbetsledarebehövs och inte få tillräckligtha tillgång till sådana avresurser som
Socialstyrelsen har inteavgränsning prioritering.allt politiker för ochframför upp-av

fördethuvudproblem; däremotfattat bristande kompetens snäva utrymmet attettsom
organisa-funktioner ochIndivid- och familjeomsorgensanvända och utveckla kunskap.

Någraframtidsalternativ fram.olika försenligt ifrågasättas ochtion behöver rapporten
aktualiserasde möjligheter ärsomav

social admini-dominerade regelstyrdtill myndigheter överföra uppgifterandraatt av-
faderskapsfaststäl-underhållsbidrag ochhandläggning socialbidrag,stration, t.ex. av

landen,
institutioner, inomandra offentligapsykosociala inomförstärka den kompetensenatt- före-människor möjligenverksamheterarbetsplatser fackliga och ideellasamt som

information,service eller baratill då behöver råd, stöd.drar vända sig deatt
i projektliknande former,relationsbaserade sociala arbetetdet långsiktigaflyttaatt ut-

sammansättning, loka-innehåll, personalensorganisation och konkretadär arbetets
behovenefteröppettider, telefontider kanläge och utformning,lernas etc. anpassas

människor skall betjänas.hos de som
redovisar social-I 991beskriva socialtjänsten SoSAttI -rapportrapporten

ochutredning förstyrelsen resultatet första statenetapp om enav enav en
socialtjäns-förenhetlig informationsstrukturochkommunerna gemensam

statistikunderlag förinformations- ochIfs. förbättratBetydelsen ettten av
områdesbeskrivning-socialaVidare framhållssocialtjänsten understryks. att

förmål uppfylls ochvälfärdspolitikensbedömningar hurbehövs för enavar
behov.utgår från befolkningensplanering som

Svenska kommunförbundet m.
regeringen1990-11-15 hemställtskrivelseKommunförbundet har i tarattomen
till bistånd ochregleringenvadtill socialtjänstlageninitiativ rättenöversyn avser aven av

tillbl.a. hänvisar denskrivelsen,olika huvudmän. Iansvarsförhållanden mellan som
analys ochBiståndsrättenredovisas i i rättspraxisstudie rättsfall rapportensomav -

1990,kommunförbundets förlagperspektiv Svenskakommunaltkonsekvenser i ett
formulering-och dereglerna kommunernaspåtalas rad effekter yttersta ansvaromen av

bistånd.grund tillligger till föri 6§ socialtjänstlagen, rättensomar
förvaltningsdomstolarnalett tillkonstruktionKommunförbundet hävdar lagens attatt

funktionen bestämmatill sin karaktär politiskafullgör deni stället för kommunerna att
invändningKommunförbundetsbiståndsansvar.ambitionsnivåer samhällets socialaför

bedömning totalatill defrån domstolarna inte relaterasgäller särskilt utslagenatt aven
regerings-dessutomallmängiltig tillämpning. skrivelsen antydsresursanspråken vid I att
egentligenprejudicerande betydelsei praktiken inte tillmäts dendomar systemeträttens

förmågahar kraft ochkonstruktionen därför denförutsätter och attatt gynnar som
emellertid inte möjlighetenKommunförbundeteffektivt sin talan.föra attattanser

förvaltningsbesvär skall slopas.överklaga beslut genom
till regeringenskrivelsestorstadsdelegationenkommunförbundet harFörutom även

missbrukarvårdeninom1990-11-29 val behandlingshemsärskilt påtalat klientersatt av
billigare alterna-erbjuda likvärdiga ochsocialnämnden kunnatfått styrande atttrotsvara

tiv.
denregeringen berörti skrivelse tillkommundelsnämnd i Uppsala harGottsunda en

blivitsocialtjänsteninnebär,förvaltningsdomstolarna ochpraxis utvecklats i attsomsom
dessasocialtjänstlagens 6 Ipsykoterapi utifrånekonomiskt bistånd tillålagd att utge

fördå socialtjänstens kostnadsansvartillfälliga åtgärderdet sig aldrigfall rör nästan om
år.sträcker sig flerapsykoterapi inte sällan över

Psykiatriutredningen
service, stöd ochuppgift utredautredare medRegeringen tillkallade år 1989 atten
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vård till psykiskt störda S 1989:01. Tilläggsdirektiv till utredningen meddelades i no-
vember 1990, varvid uppdraget parlamentarisktövertogs kommitté.sammansattav en
Utredningsuppdraget skall bl.a. bakgrund oklarheter i ansvarsfördelningenmot attses av
mellan olika huvudmän bidragit till psykiskt störda inte får tillräckligt stöd frånatt
samhället. Utredningen skall redovisa sina förslag i juni 1992.senast

Handikapputredningen
Problemet med två olika besvärsvägar, förvaltningsbesvär och kommunalbesvär, har

behandlats socialberedningen och i delbetänkande SOU 1990:2 handikapput-ettav av
redningen. Handikapputredningen har därvid inte det nödvändigt ändraansett att vare
sig reglerna bistånd eller överklagande. Utredningen har i stället valt i social-attom
tjänstlagens avsnitt ärendehandläggning föreslå paragraf, 50a§. I dennaom en ny
paragraf föreslås socialnämnden bli ålagd framställningar från enskildprövaatt en om en
social tjänst enligt 6 § socialtjänstlagen, inte den enskilde sig sådan hand-motsätterom
läggning eller nämnden bifaller framställningen på grund.annan

En sammanställning remissvaren handikapputredningens förslag visaröver 18attav
instanser däribland socialstyrelsen -tillstyrker förslaget lagparagraf. Förslagetom en ny-
avstyrks riksrevisionsverket, kammarrätten i Göteborg, Svenska kommunförbundet,av
Landstingsförbundet, Göteborgs kommun, Skellefteå kommun och Södertälje kommun

huvudmotivet,med förvaltningsdomstolarnas inflytande socialtjänstenatt över genom en
sådan lagregel skulle förstärkas högst på bekostnad kommunernas möjlig-avsevärt av
heter själva de övergripande socialpolitiska bedömningarna.göraatt

Handikappförbundens centralkommitté HCK
HCK har sin uppfattning framfört till regeringen rättigheterna i socialtjänst-attsom

lagen måste preciseras och uttryckas bestämt skrivelseoch klart till regeringenmera
1991-04-25. Detta skulle enligt HCK:s uppfattning förbättra möjligheterna kommaatt
tillrätta med många de brister påtalas i skrivelsen. Av skrivelsen framgår vidareav som

HCK avfärdar alla tankar på inskränkningar iatt överklaga beslut inomrätten att
socialtjänsten. Organisationen vänder sig också med funktionshinderemot att personer
skall bli föremål för ekonomisk granskning de behöver olika former insatser.när Iav
övrigt framförs bl.a. del synpunkter på kommunernas samverkan med handikapporga-en
nisationerna.

betydelseAv för socialtjänstens framtida insatser förutom handikapputredningenär
också rad andra statliga utredningsuppdrag, bl.a. det allmännas insatseröversynenen av
vid brott Ju 1990:07 och det arbete bedrivs inommot för kommunal-unga som ramen
ekonomiska kommittén Fi 1990:04.

Kommitténs uppdrag
Behovet forma riktlinjer för den fortsatta utvecklingen socialtjänstenatt underav

90-talet och därefter framstår allt tydligare. Detta gäller i synnerhet olika in-som
från skilda utgångspunkter framfört krav på preciseringartressenter i socialtjänstlagen.

föreslårJag parlamentarisk kommitté tillkallas för allmänatt social-översynen en av
tjänstlagen. Utgångspunkten för kommitténs arbete bör det kommersynsättattvara, som

Översynentill uttryck i socialtjänstlagens målformuleringar skall ligga fast. bör bl.a.
utifrån utvärdering hur socialtjänstlagen tillämpats inriktas på ställningstagandenen av

vilkettill 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 på socialtjänsten ställer allt högre krav på effektiv användning av
tillgängliga och på organisation och samverkan mellan olika huvudmän. Dettaresurser
innebär förutsättningarna för socialtjänstens organisation måste analyseras. Kommit-att
tens arbete bör i första hand inriktas vissa huvudfrågor det bör ståävenmot om
kommittén fritt andra frågeställningar aktualiserasäven under utrednings-att ta upp som
arbetet.

Jag finner det angeläget inrikta följande huvudområden:översynenatt mot
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vistelsebegrep-ochbistånd, dettillSocialtjänstlagens reglerl ansvareträtten ytterstaom
pet

socialtjänstenbeslut inom2 Överklagande av
socialbidragsnormer3 Kommunernas

organisationinriktning ochSocialtjänstens framtida4
uppföljning och utvärdering.Tillsyn,5

vistelse-bistånd, ochtill detregler rätten ansvaret1 Socialtjänstlagens ytterstaom
begreppet

till biståndpreciserade regler förBehovet rättenav
karaktärutprägladsocialtjänstlagenbestämmelser hargrundläggandeI sina aven

Genomenligt lagen.till biståndregleringeninte minstramlag. gäller rättenDet av
begrepplevnadsnivå. Dettaskäligenligt 6 § tillförsäkrasbiståndet skall den enskilde en

socialtjänstpropositionenförarbeten. Ii lagensemellertid intedefinieras närmare
skulle vålladetdepartementschefen,186 anfördeprop. 1979/80:1 del A storaatts.

levnadsnivå.skäligskallsöka vadi lagtextensvårigheter närmareatt anses somange som
för-i tid och deutgångspunkt denmåste bedömas medbl.a.menade dettaHan att

flera uttrycktolkaskanhjälpbehövande lever. Dettahållanden under vilka den ettsom av
socialadetaljregleradefrån den tidigarebortmedvetnaför socialtjänstreformens strävan

betydande frihetenskilda kommunernaAvsiktligt devårdlagstiftningen. attengavs
levnads-fastställa vilkenbiståndet ochförutsättningar utformautifrån skiftande lokala

skälighet.krav pålagensnivå skulle motsvaraansessom
sågs enskildesrättstillämpningen denioenhetlighetgaranti alltförSom mot storen

förvaltningsdomstol.tillbiståndsärendenbeslut iöverklaga socialnämndensmöjlighet att
socialtjänstlagenden föreslagna5.20 förutsatteSoU1979/80:44,Socialutskottet att

ifrån, detstandardskillnader utgickicke acceptablaför vissa attkunde utrymme menge
på socialaminimikravställas vissaskulle kommarättspraxis och statlig tillsyn attgenom

kvantitet.tjänsters kvalitet och
debatten.kritiserats i den allmännaordningutgångspunkter har dennaFrån vitt skilda

risk förramlag innebärkaraktärsocialtjänstlagenshåll har hävdatsFrån vissa att av
utgångs-från dennahandikapputredningenSålunda harenskilde.rättsförluster för den

bättrekrävs förpreciserade bestämmelserintagit ståndpunktenpunkt attatt garan-mer
till bistånd.enskildesden rätttera

förvaltningsdomstolarnaden rollriktat kritikkommunalt håll harFrån mot somman
preciseradeBristen påramlagskaraktär.grund lagensbiståndsärenden påhar erhållit i av

domstolarnahartill förvaltningsbesväri förening medlagbestämmelser etträtten gett
domstolarna där-såSomliga har uttryckt dettolkningsutrymme.ovanligt vidsträckt att

kommunför-regeringen hävdarskrivelse tillmening politisk roll. I sini vissmed getts en
i stället för kommu-förvaltningsdomstolarnatillkonstruktion lettbundet lagens attatt
ambitionsnivåer förbestämmapolitiska uppgiftentill sin karaktärfullgör den attnerna

biståndsansvar.samhällets sociala
prejudice-praktiken inte har deniockså regeringsrättsdomarnaantydsl skrivelsen att

dentenderarkonstruktionenborde ha ochde rätteligenrande innebörd attatt gynnasom
tillämpningBiståndsparagrafenssin talan.förmåga effektivt förakraft ochhar attsom

Förvaltnings-varje enskilt fall.prövning sker iindividuellemellertidförutsätter att en
vilketindividuella komponenter,därför många göravgöranden innehållerdomstolarnas

utifrån rättsfallen.allmängiltigasvårt dra slutsatserdet att
ramlagutprägladkombinationenuppfattningenjag mig tilldel ansluterFör att avegen

vill under-konsekvenser. Jagmindre önskvärdahar fåtttill förvaltningsbesväroch rätt
socialnämndsbeslutöverprövning i domstolmateriellmöjligheten fåstryka attatt aven

iblanddärför den tankeenskilde. avvisarden Jagcentral betydelse förär somav
i bi-till förvaltningsbesväravskaffaskullei diskussionen,framförts rättenatt man

lagstiftningen imåste i stället lösasi tillämpningenståndsärenden. Problem attgenom
mån preciseras.möjligaste

förvaltningsdomstolmånsammanhang i vadfrågeställning i dettasärskild ärEn en
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skall ha möjlighet föreskriva inte baraatt bistånd skall eller hurävenom utanges
biståndet skall utformat. Ibland kan här den enskildes vilja kommavara i konflikt med
kommunernas möjligheter önskat bistånd.att Ett exempelett på sådan situationge ären

den enskildenär har önskemål viss institutionsbehandling medan kommunenom en
sig kunna erbjuda likvärdig behandling till lägre kostnadanser på institution.en en annan

Det kan enligt min mening inte tillfredsställande kommunen åläggs kostnaderatt förvara
institutionsbehandling kommunen har möjligheterutan att påverka denna vårdatt var
skall ges.

En ytterligare frågeställning bör uppmärksammas i detta sammanhangsom är om
service eller bistånd i vissa fall skall ekonomisk behovsprövning.utan Denna frågages är
särskilt aktuell inom äldre- och handikappomsorgen där bl.a. till färdtjänsträtten och
social hemhjälp tidigare föreligga oberoendeansetts sökandens ekonomi. Frågan harav
tidigare behandlats Socialberedningen och Handikapputredningen. I likhetav med Soci-
alberedningen Handikapputredningen i sitt delbetänkande SOUanser 1990:2 eko-att
nomisk behovsprövning inte bör förekomma det gällernär andra former bistånd änav
ekonomisk hjälp. Handikapputredningen föreslår därför 6§ socialtjänstlagen kom-att
pletteras med regel denna innebörd. Delbetänkandet bör i dennaen del tillsammansav
med remissinstansernas synpunkter överlämnas till den aktuella kommittén.nu

Det yttersta ansvaret
Kommunen har enligt 3 § socialtjänstlagen det för deyttersta vistas iansvaret att som

kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. En biståndsprövning enligt 6§som
omfattar alltid ställningstagande till fråganett behovet kan tillgodoses påom sätt.annat
Frågan gäller i vad mån den biståndssökande själv, eller någonannan person annanhuvudman kan tillgodose behovet. Formuleringarna i 3 och 6 §§ socialtjänstlagen gerkommunerna vidsträckt och harett i praktiken lett till socialtjänstensansvar att an-svarsområde successivt utvidgats under l980-talet. Detta gäller i synnerhet insatser i
gråzonen mellan kommunernas och landstingens ansvarsområden. Det kan hävdas att
socialtjänsten utslag i förvaltningsdomstolarna i vissa fall fått bekostagenom vård och
behandling enligt hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 åvilarsom landstingen. En sådan
överföring uppgifter och kostnader har skett den markeringav finnstrots i 3 § ochsom

innebär kommunensatt inte innebäryttersta någonsom inskränkning i detansvar ansvar
vilar på andra huvudmän.som

Problemen sammanhänger inte bara med det liggeratt yttersta hos social-ansvaret
tjänsten också med medborgarnautan har möjlighetatt överklaga biståndatt vägrat
enbart i förhållande till socialtjänsten och inte i förhållande till andra vårdgivare. Skulle

sjukvårdshuvudman förvägra någon enskild medicinsk vården kan detta beslut inte på-motsvarande sätt bistånd enligtvägrat socialtjänstlagen bli föremålsom för materiell-prövning i förvaltningsdomstolarna.

Vistelsebegreppet
Föreskriften i 3 § socialtjänstlagen vistelsekommunens har tillkommit förom attansvar

undanröja oklarhet vilken kommun har för behövliga åtgärderom ansvaret attsom
verkligen kommer tillstånd. I praktiken förekommer det dock fortfarande kommuner-att

tvistar för handläggningen vissaansvaretna om ärenden. Dettatyper gäller iav av
synnerhet ärenden där långvarig och kostnadskrävande insats kan bli aktuell,en t.ex. enfamilje-eller behandlings-hemsvistelse. Det förekommer kommuneräven att vägrar att
behandla ansökan ekonomiskt bistånd därfören i fråga inteom att vistatspersonen

Äventillräckligt länge i kommunen. i vissa andra fall kan det uppstå oklarhet vilkenom
kommun har Fråga har också i rättstillämpningenansvaret.som uppkommit vilketom

åvilar kommunen i situationer då den biståndssökandeansvar som vistas utomlands enlängre period.
Frågan vistelsebegreppets uttolkning i särskilda situationer harom tidigare behandlats
socialberedningen i betänkandet SOU 1986:16av Aktuella socialtjänstfrågor. Betän-
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denbakgrundbedömasemellertidFrågan bör motremissbehandlats. avharkandet
del, liksomdennaibetänkandeberedningensvarförlagen,allmänna översynen av

kommittén.till denöverlämnasbörremissynpunkterna, nyanu
reglerso-cialtjünstlagenspreciserabättremöjligheterna ombörKommittén attöverväga

konsekvensernauppmärksammasärskiltvidarebörKommittén avtill bistånd.rätten
tydliggöraytterligaresyfteförslagfram iläggaoch attsocialtjänstens yttersta ansvar

föreslå de precise-ocksåbörKommitténhuvudmän.mellan olikaansvarsförhållandena
förharkommunvilkenoklarheter ansvaretundanröjaförbehövs somringar att omsom

bistånd.behovenskildestillgodose den avatt

Överklagande socialtjänsteninombeslut2 av
socialtjänsten.inombeslutöverklagaolikatvånärvarande finns vägar attFör

författning.föreskrivet inågotinte ärfår användas annatKommunalbesvär enom
berörsdirekthonhan ellerkommunmedlemvarje avoavsetttillkommerBesvärsrätt om

på deangripasenbartbeslutdockkankommunalbesvärinte. Genomellerbeslutet
innebärDe pröv-kommunallagen. att1 §i 7 kap.besvärsgrundersärskilda angessom

överin-fårbifallVidbeslutet.överklagadedetlaglighetentillbegränsadningen är av
ställe.beslut i dessintebeslutet sätta annatupphäva ettendast menstansen
klagande berörsdenförutsättningifråga underkomma attbaraFörvaltningsbesvär kan

Bestämmelseröverklagas.kanbeslutetochgått honombeslutet emot attbeslutet, attav förvaltningslagen22§1971:291 iochförvaltningsprocesslagen33§finns idettaom
i saköverprövningfullständiginnebärdenallsidig, dvs. av1986:223. Prövningen är en

yrkanden.förinombeslutetöverklagade parternasdet ramen
framställningnärvarande oklartfördetsocialtjänstärenden är envissa omI typer av

frågaellersocialtjänstlagen6 §bistånd enligt omfråga som enbehandlasskall omensom
gällakantjänster. Detsociala t.ex.vissaförreglerkommunenstillämpning egnaav

social-tillämpningen berorpraktiskadenenskild. Ihemhjälp tillsocialfärdtjänst eller
framställningsinenskilde formuleratdenpå hurärendet oftahandläggningnämndens av

framställningarderashurbetydelsenokunnigahjälpsökandeflesta ärhjälp. De avomom formi vilkenföravgörandeblikanhandläggningssättSocialnämndens valutformas. av
enskildeDenkommunalbesvär.ellerförvaltningsbesvärsåsomskall ske,överklagande

skall tillämpasrättsmedelvilketoklarhetrådandepå grundfall somi vissakan omav
principiellförvaltningsbesvär. Uröverprövadsakfå sinmöjlighetenmiste att genomom

skilda besvärs-demedproblemenbetydelsedet attsynpunktpraktiskoch är storav
lösning.finnersocialtjänstärendenivägarna en

handikapputredningendelbetänkandeibehandlatsFrågan har ett avsenast
social-föreskrift idetförslag innebär,Utredningens1990:2. attSOU genom en ny

ienskildåttjänstsocialärendenbeslut iframgåskulle klarare entjänstlagen att om en
remissbehand-harDelbetänkandet,förvaltningsbesvär.överklagasprincip somgenom

överlämnasfråganiyttrandenremissinstansernasmeddel tillsammansi dennabörlats,
kommittén.aktuelladentill nu

möjligheterolikamedproblemen attpålösningsökaarbetebör i sittKommittén en
socialtjänsten.beslutöverklaga inom

socialbidragsnormer3 Kommunernas
individuellpåsocialförsäkringssystemetfrånskillnadtillbyggerSocialbidraget en

levnadsnivåskäligenskildetillförsäkra denskall menSocialbidragetbehovsbedömnig. en
syfteliv. Isjälvständigt attlevadennesstärker ettså det attockså utformas att resurser

vägledandefastställtkommunersamtligasocialbidragsbeslut harhanteringenförenkla av
kommu-Ibasbeloppsanknutna.något undantagmedNormerna ärsocialbidragsnormer.

ochlevnadskostnaderalla netto-täckabruttonormer,förekommer attavsersomnerna ocksåförekommerDetutanförbehandlasvissa behovinnebär normen.attnormer, som
långvarigtförochkorttidsbidragförhar merakommunerna normannanenatt normen

socialbidrag.
i detvägledningendastÄven socialbidragsnormer attkommunernas geavserom
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enskilda fallet vid bedömningen socialbidragets storlek det enligtär min meningav
angeläget det finns grundläggandeatt överensstämmelse mellan kommunerna vaden
gäller socialbidragsnormens konstruktion och innehåll. För den enskilde detär storav
betydelse det finns klara riktlinjeratt vilka levnadskostnaderöver avseddaärnormerna

täcka. Förekomsten olikaatt försvårar också överblicknormsystem och jämförelserav en
mellan kommunerna, vilket det svårtgör med utgångspunkt från angivnaatt procentsat-

basbeloppet dra några bestämda slutsatser den materiellaser av standarden förom
socialbidragstagare i olika kommuner. I diskussionen socialbidrag har vidare efter-om
lysts bättre samordning mellan socialbidragen och andra närliggandeen system, t.ex.
riksskatteverkets normalbelopp för existensminimum vid inkomsttaxering och konsu-
mentverkets hushållsbudgetar,

Kommunerna har i lagen avsiktligt givits betydande frihet utifrån skiftandeatten
lokala förutsättningar utforma biståndet och fastställa vilken levnadsnivå kansom anses

lagens krav på skälighet. Samtidigtmotsvara det, riksdagensär socialutskott uttaladesom
vid behandlingen socialtjänstpropositionen, angeläget socialbidragets nivåav inteatt
varierar alltför mycket mellan olika kommuner.

RÅ RÅRegeringsrätten har r några domar år 1984 84 2:13 och 2:7684 gjort prinicipi-
ellt viktiga ställningstaganden avseende för socialbidrag och skälig levnadsnivå.normer
Dessa domar har i praktiken haft betydelse vägledning förstor kommunerna detnärsom
gällt bestämma viss minimistandardatt för socialbidrag. Enligt domarna skall dennaen
miministandard baseras på riksskatteverkets normalbelopp för existensminimum vid
inkomsttaxering. Vidare viss ytterligare vägledning vidatt bedömningen kananges en
hämtas i konsumentverkets hushållsbudgetar.

Socialstyrelsen har denna bakgrund utarbetat allmännamot råd socialbidragom
l985:1. Riksskatteverkets normalbelopp för existensminimum vid inkomsttaxering

år 1991 normalbeloppmotsvaras för bestämmande förbehållsbeloppet vid inför-av av
sel. Socialstyrelsen rekommenderar för år 1991 för ensamstående utgören norm somÄven116 basbeloppet.procent rättsfallen och socialstyrelsens allmänna rådav på-om
verkat utvecklingen enhetlighetstörre det fortfarandemot är spridning vad gällerstoren
kommunernas för ensamstående. Statistik från SCB S SM 910145 visarnormer att
drygt 80 kommunerna den 1 februariprocent 1991 hade lågav underen norm som
Socialstyrelsens rekommendation. Många kommuner låg dock under, på 115strax pro-

basbeloppet. Av statistiken framgårcent vidare 16 kommuner hadeav att en norm som
understiger riksskatteskatteverkets normalbelopp för bestämmande förbehållsbelop-av

vid införsel 100,7 basbeloppetpet procent 12 kommuner hadesamt attav en norm som
låg på 130 basbeloppet eller däröver. Statistikenprocent visar också detav äratt van-
ligare med höga i Sverige i södra.ännormer norra

Det finns enligt min mening inte någon anledning den princip,överge enligt vilkenatt
kommunerna har frihet med vissa begränsningarstor själva bestämmaatt förnormer
socialbidragen. Det däremotär angeläget åstadkomma enhetlighetstörre vadatt gäller

konstruktion och innehåll.normernas
Mot denna bakgrund bör kommittén analysera vilka skillnadernärmare finns vadsom

gäller sacialbidragsnormemas konstruktion och innehåll. Kommittén bör vidare utreda
fördelar och nackdelar med skilda möjligheterna åstad-överväganormsystem samt att
komma enhetlighet mellan kommunernasstörre socialbidragsnormer och andra närliggan-
de system.

4 Socialtjänstens framtida inriktning och organisation
Socialtjänstens huvudfunktioner och omfattningen dessa framgår 5§ social-av av

tjänstlagen. Här föreskrivs socialnämnden skall medverkaatt i samhällsplaneringen,
informera socialtjänsten i kommunen, bedriva uppsökande verksamhetom samt svara
för och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälpomsorg och annat
bistånd till familjer och enskilda behöver det. Socialtjänsten har alltså lagstadgadsom en

inriktade/insatserskyldighet verka såväl allmäntatt till människor med relativtgenom
små hjälpbehov individuellt inriktade insatser till människor i behov hjälp.som stort av
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inriktade ochallmäntbetydelsensocialtjänstreformenmednyheterna attEn avvarav
Rebus-projektet konstaterarfrånunderströks. I slutrapportenstrukturinriktade insatser

den platsinte fåtthittillssamhällsplaneringenimedverkansocialstyrelsen,emellertid att
upplysnings-bl.a.hörinsatsernaTill de allmännaavsedd.socialtjänsteninom varsom

till-socialtjänstenservicedeninforma-tionspridadelsi syfteverksamhet somatt om
gällakanattityder. Detmänniskorspåverka t.ex.förebyggande syfteihandahåller, dels

lagstiftningdenskadeverkningaroch derasdroger samtkunskap somförmedlaatt om
skapai syftesvenskarblandupplysningsarbete attbedrivaområdet ellerpåfinns ettatt

insatserförebyggandesamhälletsVad gällerfrån andra kulturer.människorförförståelse
spelarområdedettaplats. Inomcentralfritidsverksamhetenochförskole-intar en

särskildaoch defamiljerådgivningenverksamhet,rådgivningsbyråernas ung-också t.ex.
roll.viktigdomsmottagningarna, en

olikamellanavvägningenfråganblirresursproblemkännetecknatl läge omett av
förinsatsersamhälletssärskilt berörasammanhangi dettavillhögaktuell. Jaginsatser

barnsärskiltunderstrykerSocialtjänstlagenungdomar.barn och omomsorgernautsatta
oroande.mycketsocialtjänstendel ärdennariktaskritikDenoch ungdomar. mot avsom

behovetunderstryker bl.a.tidinträffat påbarnmisshandelfallsvåra avDe senaresomav
landsting.ochbedrivs kommunerverksamheterdesamordning mellanbättre avsomen

beskriva hurochkartläggaåt socialstyrelsenuppdragitnyligenhar attRegeringen
verksam-följdbl.a. tillförändratsår harbarnhälsovården underinomarbetet avsenare

barnhälsovår-belysadelingåruppdragetprimärvården. Ii attintegreringhetens som en
barn,frågormed rörarbetar t.ex.verksamheterandramedsamverkandens somsom

barnhabilite-barnklinikerna,barnomsorgen,familjeomsorg,individ- ochsocialtjänstens
regeringentillredovisasskallungdomspsykiatrin. Uppdragetbarn- ochringen samt

januari 1992.den 31senast
inominsatserbeslutat30 maj 1991 översyn statensregeringen denVidare har avom en

samordning,föreffektiva formerfinnasyfteungdomsområdet iochbarn- att mer
1991:42.uppföljning dir.utvärdering och

och kommuner-förutredningennämndatidigare statenfrån dendelrapportenI enom
Social-Ifs framhållersocialtjänstenförinformationsstrukturenhetligochgemensamna

ändrade ansvarsgränsergårutvecklingendärområdeninom de motdetstyrelsen att
olikamellaninformationensamordningförbättradnödvändigt medockså är aven

samordnadenhetlig ochbehovdet finnsSocialstyrelsensamhällssektorer. att enavanser
sjukförsäkringenochsjukvårdenochhälso-socialtjänsten,från bl.a.information en-

vård- ochtotalafölja detmöjligtskallfor detkunskapsbank attenhetlig att vara— ellersocialtjänsteninomskerdettaolikaserviceutnyttjandet för oavsett omgrupper
sjukvårdenhälso- och m.m.

på vilkettillställning sättfolkhälsoperspektivbör bl.a. närmareKommittén taettur
dessutombörKommitténsamhällsplaneringen.medverka ioch börsocialtjänsten kan

förebyggandeinriktade ochallmäntför socialtjänstensoch formernabehovetutreda av
olikamellansamordningbehovetsärskilt beaktadelarbör dessaKommittén iinsatser. av

verksamheter.
årfr.0.m.kommunernainnebäräldreomsorgsreformenbeslutade attriksdagenDen av

handikappade.ochtill äldrevårdlångvarig service ochförsamlat1992 ett ansvarges
-främstverksamheterlandstingskommunalakommunala ochvissainnebärReformen att

social-ochorganisationiförs attfunktionshindradesomatisktavseende samman en- enlighet medvarandra. Ibetydligtsjukvården kommer närmarehälso- ochochtjänsten
motsvarandePsykiatriutredningen1990/91:14i övervägervad omangetts prop.som

människor.sjukapsykisktlångvarigtvad gällerföreslåsbörförändringar även
försöks-1990/91:121propositioneniförslagengodkäntnyligenharRiksdagen om

362.rskr.SoU2l,primärvårdförhuvudmannaansvarkommunaltmedverksamhet m.m.
grundaskommunerangivnai förväginte till vissa utanFörsöksverksamheten begränsas

försöksjälvalandstingoch år överens att startautsträckning kommunerpå i vilken om
enbartverksamhetgälla denhandskall i förstaDenriktlinjerdeenligt somsom anges.

betjäningsom-ellerupptagnings-sittkommuneller delkommunhar hel somenaven
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Ävenråde. hälso- och sjukvård bedrivs över förgränserna flera kommunersom eller somorganisatoriskt knutenär till länssjukvården, psykiatrin, kan dockt.ex. komma att om-fattas försöksverksamheten. Som villkor gällerav huvudmännenatt är överens och att
verksamheten kan avgränsas geografiskt, organisatoriskt, personellt och ekonomiskt till
primärvården socialstyrelsensamt lämnaratt sitt medgivande.

Inom barnomsorgen sker utveckling ökad integration mellanmot förskolaen och
skola, underlättas riksdagens beslut kommunaltsom huvudmannaskapav för skolan.om
Mycket talar för utveckling där barnomsorgen och skolanen förs isamman en gemen-lokal organisation. Förslag tillsam måldokumentett för barnomsorggemensamt och
grundskola underär utarbetande i den s.k. läroplanskommittén dir. 1991:9.

Sammantaget dessa omständigheter frågor socialtjänstensreser framtida inriktningom
och organisation. Man kan ifrågasätta det inom och organisation möjligtom ären samma

uppfylla detatt yttersta socialtjänstlagen ålägger socialtjänsten.ansvar Detsom står idag
kommunerna fritt utforma sin nämndorganisationatt på det sätt de lokalasom passarförhållandena. De strukturella och organisatoriska förändringar som genomsyrar sam-hället aktualise frågan på vilket lagstiftningensätt börrar tillom organisato-anpassas nyariska förutsättningar.

Kommittén bör denna bakgrund utreda äldreomsorgens,mot handikappomsorgens,om
barnomsorgens och individ- och familjeomsorgens uppgifter och ansvarsområden iäven
framtiden bör regleras i och lag, samordnas med lagstiftningen ellersamma reglerasannan

skildai lagar.
De studier socialstyrelsen redovisat inom för Rebus-projektet och Socialbyrå-ramen

projektet talar för bör sökaatt strukturer och arbetsformerman för socialtjänstensnya
individ- och familjeomsorg.

Av flera klientstudier genomförts under 80-talet framgårsom människor i allmän-att
het inte sökergärna hjälp på socialbyrån. Samtidigt den samladevet social-attman
tjänsten har mycket erbjuda människoratt i olika skeden livet. Att ochav en sammasocialsekreterare har både utredande och behandlande uppgifter parallellt med långt-
gående beslutsfunktioner kan enligt min uppfattning orsak till människor drarattvara en
sig för söka hjälp på socialbyrån.att

De starka inslag myndighetsutövning kännetecknar individ-av och familjeomsor-som
ställer höga krav på rättssäkerhet för dengen enskilde. Skyndsam handläggning och

professionellt genomförda utredningar, klart redovisar vilka motiv ligger tillsom somgrund för beslut olika insatser, måsteär inom verksamheten.ettom Allvarlig kritik har
gång efter riktats socialtjänstensmot utreda,annan sätt dokumentera,att följa ochuppÄvenutvärdera olika insatser. bristerna delvis handlar ochom utbildningom resurser
bedömer jag ändå mångfalden olikaatt arbetsuppgifter i den traditionella social-av
sekreterarrollen förstärker de problem finns. En tydligare gränsdragning mellansom
olika uppgifter och ansvarsområden inom individ- och familjeomsorgen därförär önsk-
värd. Det ocksåär viktigt för uppföljningatt ochansvaret utvärdering klarläggs.

Decentraliseringen inom kommuner och landsting har bl.a. fört socialtjänstens och
sjukvårdens verksamheter närmare medborgarna. Detta innebär ökade möjligheter att

innehållet i verksamheten efter lokalaanpassa önskemål och behov. På många håll har
samtidigt och befogenheter delegerats långt i organisationen.ansvar Dennaut utveckling
har bidragit till fältpersonalen fåttatt ökat handlingsutrymme vilketett har betydelsestor
för personalens arbetstillfredsställelse. Utvecklingen har också lett till förändrade yrkes-
roller i sin ställer krav påtur kompetensutvecklingsom inom områden.nya

Socialsekreterarna har komplex Ävenoch yrkesroll.en sammansatt alltom man serstarkare tendenser funktionsuppdelningmot inom individ- och familjeomsorgenen har
kommundelsreformen i vissa fall lett till socialsekreterareatt arbetar utprägladesom
generalister iäven kommuner.större Problemen i de kommunernastora ställer dock ofta
högre krav på specialistkunskaper den lillaän kommunens problembild. Det därförär
viktigt kommunerna utarbetaratt rutiner och arbetsformer förenar decentralisering-som

fördelar med kraven på specialistkunnandeens hos yrkeskåren. Principen delegeratom



1994:139sou1BILAGA640

biståndtill ettäventyrasså långtdrivas rätten genomhellerinte attfårbudgetansvar
tillgängligautnyttjandeoflexibelt resurser.av

familjeomsorgensochindivid-förstärkningkraftiginteSocialstyrelsen att avenanser
skullesocialsekreterareFlerverksamheten.kännetecknarproblemdelöser somresurser samarbeteförochklient störrevarje utrymme mentid för ettvisserligen kunna merge

familjeomsor-ochindivid-mellanansvarsfördelningenochuppgifts-förändraskulle inte
ibörsocialbyråprojektetfrånslutrapportenEnligt man,samhällsorgan.andraochgen traditionellavilkaframtidsalternativ, övervägamöjligadiskussionenfortsattaden om

i ellerinordnasavvecklas,kanklienternaförfördel främstmedsocialbyråuppgifter som
eller flyttasverksamhetenskild uttillöverlåtasverksamhet,offentligtillöverföras annan

arbetslinjens.k.denharsocialbidragmedarbetekontorsmiljön. I kommunernasfrån
ochsocialtjänstenmellansamarbetetillbidragit näraochgällande ettsig allmergjort

hushållsekonomisk råd-medförsökocksåår harUnderarbetsförmedlingen. senare
handläggningförenkladförrutinerVidare harframgång. avmedgivning prövats stor nya

Örebro kommunförsäkringskassan.medsamarbetetillsocialbidrag lett närmareett
tvåutlokaliseraförsökfrånerfarenheter att avpositiva ettmyckett.ex.rapporterar

kontor.försäkringskassanstillekonomigruppersocialtjänstens
individ- ochuppgiftertill vilkaställningbakgrunddenna sombörKommittén tamot

organisatoriskasärskildakräververksamhetendelarochhabörfamiljeomsorgen avom
förändringförförutsättningarnaanalyseravidare avbörKommittén enförutsättningar.

uppmärk-särskiltdärvidochansvarsområdenocharbetsuppgiftersocialsekreterarnas
kompetensfrågorna.samma

utvärderinguppföljning ochTillsyn,5
Tillsynsfrågor

verksamhetenkommunaladenmålstyrningökadutvecklingenpågående mot avDen
statligMinskadverksamheter.olikaförmålkonkretaochprecisapåökade kravställer

verksamhetsformerochorganisations-friareochstatsbidraggenerelladetaljstyrning, mer
handlingsutrymme.ökatytterligarelandstingoch ettkommunerkommer att ge statsbidragriktadeförställetgenerella idecentralisering,kännetecknatskedeI ett av

tyngd. Denökadtillsynsfrågornaocksåfårvårdenprivatisering inomtilltagandeoch
sinförrespektmedbehandladblihasocialtjänstlagen rätt attenligtförutsättsenskilde
ef-möjligheter atttillsynsorganensspelarintegritet. Härsinochsjälvbestämmanderätt

enskilde.denroll förtillsynsinfektivt storutöva
tillsynenförformernai ochinnehålletdiskussionangelägenförsnärvarandeFör omen

diskussionenlverksamhet.vårdgivarnasprivataoch desocialtjänstenkommunaladenav för dennackdeltillförsämratsår harundertillsynenframförtsbl.a.har att senare
enskilde.

i formtillsynpåarbetesittinriktahandi första avrolli sinskallSocialstyrelsen nya
andraochlandstingkommuner,verksamhetdenutvärderingochuppföljning somav

närvarande flerabedrivs förstyrelsenområde. Inomsocialsektornsinombedriverorgan exempelSomhuvuduppgift.styrelsensanknytning tillmedaktiviteterochutredningar
Vidare prövassocialtjänsten.inominformationsstrukturenutredningenkan nämnas av

ocksåförsDiskussionerlänsvis.bedrivsuppföljningAktivförinom somramengreppnya
förstärkas.ochutvecklaskanärendenenskildaitillsynenhurom missbrukarvår-frivilligaden60drygtgenomgång visar procentSocialstyrelsens att av

andel 45motsvarandeungdomsvården äroch pro-barn-regi.enskild Inomibedrivsden
enskildavidbehandlingvård ochmeninglagstiftarensvarit attintedockharDetcent.

privatiseringökadtillTendenserhem.drivnaoffentligtskall kunna ersättainstitutioner
och barnomsorgen.handikappomsorgenochäldre-inommärks även

ochungdomarbarn,vårdeninomvårdgivareprivatainslagetmarkanta avDet av
förfinnsreglerdebl.a.uppfattning översynenligt min sommotiverarmissbrukare aven

verksamheten.och tillsyntillstånd av
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Uppföljning och utvärdering
En ändrad styrning den kommunala verksamheten ställer krav på såvälattav statens

kommunernas och landstingens uppföljnings- och utvärderingsinstrument förbättras.som
Begränsade ekonomiska ställer vidare krav på ökad effektivitet och produktivi-resurser

inom socialtjänsten. Detta innebär vältet utvecklade prestationsmått och nyckeltalatt
behövs underlag för kostnads- och kvalitetsjämförelser inom såväl äldreomsorgensom
och barnomsorgen inom individ- och familjeomsorgen. I takt med enskildasom att
vårdgivare i ökad utsträckning etablerar sig på marknaden krävs också kommunernaatt
utvecklar sin beställarkompetens.

Vad gäller individ- familjeomsorgenoch saknas i utsträckning konkreta mål förstor
olika insatser både på det individuella planet och på övergripande nivå. Dessaen mera
omständigheter försvårar i hög grad uppföljningsarbetet. Bestämmelserna vissaom per-
sonregister i 59 förbjuder registrering ömtåliga personliga förhållanden, kansom av
också i sin nuvarande utformning begränsa möjligheterna rationellt följa utfalletatt av
olika handlingsplaner.

Det behövs också fördjupad kunskap effekterna olika behandlingsprogramom av
vilket ställer krav på vetenskaplig utvärdering verksamheten. Likaså behövs ökadav
kunskap värdet förebyggande insatser, i många kommuner lever på undantag.om av som

Kommittén bör innehållet och formernaöverväga i för tillsynen såväl den kommuna-av
socialtjänsten de vårdgivarnasprivata verksamhet. Särskild uppmärksamhet börsom

åt frågan vilka villkorägnas bör förenade med tillstånd driva hem för vårdom som attvara
eller boende och hur tillsynen hemmen bör utformad.över vara

Kommittén bör vidare vilken uppföljning och utvärderingöverväga bör ske och hursom
detta arbete kan underlättas och stärkas.

Kommittén bör dessa delari inhämta synpunkter från socialstyrelsens pågående arbete
med tillsyns-, uppföljnings- och utvärderingsfrågorna.

Övriga frågor
Bestämmelserna anmälningsskyldighet i 71§ socialtjänstlagen central be-ärom av

tydelse för socialtjänstens möjligheter ingripa barn far illa. Riksdagenatt när har vid
behandlingen 1989/90:28propositionen vård i vissa fall barn och ungdomarav om av
framfört sin mening, regeringen särskilt bör utredaatt kretsen anmälnings-som om av
skyldiga bör utvidgas. Det kan enligt socialutskottets mening finnas skäl ipersoner att
samband med sådan utredning ytterligare hur reglernaöverväga uppgiftsskyldig-en om
het i 71 § socialtjänstlagen korresponderar med reglerna vittnesplikt och generelltom
frågeförbud i rättegångsbalken l989/90:SoU 15, 112.rskr.

Vidare har justitieombudsmannen JO vid sin granskning Dnrfall 1974-1990,ettav
2041-1990, där 4-årig pojke avlidithar till följd misshandel från närståendes sida,en av
anfört bestämmelserna i 71 § första stycket socialtjänstlagenatt bör över.ses

Kommittén bör hur bestämmelsernaöverväga anmälningsskyldighet i 7I § social-om
tjänstlagen bör utformade.vara

Den tidigare gjortsöversyn LVU och LVM, och lett till lagstiftning,som görav som ny
det motiverat i detta sammanhang lämna tvångsvårdslagstiftningenatt utanför den aktu-
ella översynen.

Socionomutbildningen fortfarande för stark kritikär från såväl kommunernautsatt i
deras egenskap arbetsgivare från de fackliga organisationerna. Trots den relativtav som
nyligen genomförda utbildningenöversynen har kritiken inte minskat utanav snarare
ökat under år. Detta talar för innehållöversyn och uppläggningsenare en ny av av
socionomutbildningen. Det finns dock starka skäl talar för sådan böröversynattsom en

först efter dengöras allmänna socialtjänstlagen.översynen Samtidigt det angelägetärav
socionomutbildningenöversynen inte skjutsatt alltför långt på framtiden.av

Kommittén bör inom för arbete förberedasitt kommande översynramen ut-en av
bildningen de krav och önskemål förändrad utbildningattgenom summera om en som
finns hos kommunerna och de fackliga organisationerna. Kommittén bör därutöver vara
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socionomutbildningensframtidapå densynpunkterprincipiellaanläggaoförhindrad att
inriktning.innehåll och

år 1993.utgångenvidslutförtskallarbeteKommitténs senast avvara
bistånd, dettillreglersocialtjänstlagens rättenvad det överiUppdraget omatt seavser

skallsocialtjänsteninombeslutöverklagandeochvistelsebegreppet avansvaret,yttersta
1993.den 1redovisasdock senast mars

ochkommittéersamtliga1984:5 tilldir.direktivregeringensgällerutredningenFör
EG-beaktandeinriktningutredningsförslagens samtangående avutredaresärskilda

1988:43.dir.aspekten
handikapputredningenbedrivsarbetedetuppdrag berörKommitténs även avsom

lagöverträdareutredningen1989:01 ochSpsykiatriutredningen1988:03,S ungaom
därutredningarmellan dessasamråddet sker av-1990:07. förutsätterJag ettJu att

klarasemellanutredningarnasamverkansfrågor ut.gränsnings- och

Hemställan
bemyndigar detregeringenjaghemställeranförtvad jag atttillhänvisningMed nu

socialtjänstärendenföredrauppgifttillstatsråd har att omsom
kommittéförordningenomfattadkommittéparlamentarisktillkalla avatt en - social-allmän översynuppdragmed göraledamöter8 att av1976:119 med högst en-

tjänstlagen
ordförande ochledamöterna attutse varaatt aven

kommittén.åtbiträdeochsekreteraresakkunniga, annatbesluta experter,att om
beslutarregeringenhemställer jagVidare att

Utredningaranslaghuvudtitelnsbelasta femteskallkostnaderna m.m.att

Beslut
hemställan.bifaller hansochövervägandenföredragandenstillsigRegeringen ansluter

Socialdepartementet
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Kommittédirektiv

Utredning inom socialtjänstens område författningsregleringom
register viss uppgiftsskyldighet församt kommunerav

Dir. 1993:72
Beslut vid regeringssammanträde 1993-06-10
Chefen för Socialdepartementet, statsrådet B. Westerberg, anför.

Mitt förslag
Jag föreslår Kommittén S 1991:07 föratt socialtjänstlagenöversyn Social-av m.m.

tjänstkommittén får ytterligare uppdrag utreda och lägga fram förslagattsom om
författningsreglering personregister inom socialtjänstens verksamhetsområde.av

Kommittén skall belysa hur kommunernas,även privata vårdutövares och vissa in-
stitutioners lämna uppgifter till kan regleras.att statenansvar

Bakgrund
Probleminventering
I tidsskede inom socialtjänstenett kännetecknas decentralisering, generella isom av

stället för riktade statsbidrag och tilltagande privatisering har myndigheternas tillsyns-
och uppföljningsansvar fått ökad tyngd. Socialtjänstverksamhet skall enligt socialtjänst-
lagen bedrivas med respekt för människors självbestämmanderätt integritet.och Myndig-
heternas möjlighet effektivt tillsyn socialtjänstområdetatt utöva över har därför stor
betydelse. Som hjälpmedel för sitt tillsyns-ett utöva och uppföljningsansvaratt använder
myndigheterna sig bl.a. ADB-baserade personregister.av

Sedan slutet 1980-talet har allt fler kommuner inrättat ADB-baseradeav egna person-
register komplement till, eller ersättning för, manuellt förda personregister.som I detta
sammanhang har Datainspektionen uppmärksammat kommunernas kunskaperatt deom
regler enligt datalagen 1973:289 gäller för förande personregister påsom ADB-av
medium allmänt otillräckliga.är Detsammasett gäller kunskapen förbudet i 59§om
socialtjänstlagen 1980:620 i sådana personregister hos socialnämndenmot att utgörsom
sammanställning uppgifter registrera ömtåliga personliga förhållanden.av

Revisorer anlitade kommunerna Komrev har i skrivelse, inkom tillav en som
Socialdepartementet den december7 1992, framfört önskemål Socialtjänstkom-attom
mittén skall klarlägga hur 59 § socialtjänstlagen skall tolkas. Orsaken de funnitär att att
det råder oklarheter vilka register strida denna paragraf.motom som anses

Under det året har olika utredningar berörtsenaste frågor har anknytning till 59 §som
socialtjänstlagen. Mot bakgrund vad framkommit i bl.a. Datalagsutredningensav som
betänkande SOU 1993:10 det emellertid inteär längre möjligt begränsa fråganatt om
reglering socialtjänstens personregister enbart till 59översynav en av

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag företagit utredning för ochstatenen om en
kommunerna informationsstruktur för socialtjänsten Ifs. Utredningen,gemensam m.m.

genomförts i samråd med SCB, Statskontoret, Svenska kommunförbundetsom samt
Landstingsförbundet, överlämnade sin slutrapport till regeringen i januari 1993. I rappor-

föreslås bland det i socialtjänstlagenten införsannat bestämmelseatt regleraren ny som
kommunernas skyldighet lämna mängdstatistik till Socialstyrelsenatt för dess upp-
följning och utvärdering socialtjänsten. Bestämmelsen skall komplettera den allmännaav
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offi-1992:889 denlagenuppgiftsskyldighet enligtkommunernasbestämmelsen omom
statistiken.ciella

registerBehov av
på såvälställer kravverksamheten attkommunalaresultatstyrning denMål- och av

utvärderingsinstrumentochuppföljnings-landstingensochkommuernasstatens som
behandlingsmetoder ocholikaeffekterutvärderaförKunskap behövsförbättras. att av

saknasfamiljeomsorgenochindivid-sociala arbetet. Inomi detkvalitetenbedömaför att
individuellapå detbådeeffekterderasochinsatseruppgifterutsträckningi stor om

gradförsvårar i högomständigheternivå.övergripande Dessapåplanet och meren
uppföljningsarbetet.

för kommunernablir möjligti framtidendetangelägetdetbakgrunddenna attMot är
analysunderlag förbl.a.informationsådanregistreraADB-medium avpå engersomatt

59§ibestämmelsernatillMed hänsynsociala insatser.effektertill ochorsaker av
personliga för-ömtåligauppgifterregistreringförbjudersocialtjänstlagen, omavsom

idag.inte skedettaregister, kansådanahållanden i
bestämmelser-1991:07 anförsSocialtjänstkommittén att1991:50 tilldir.direktivenI

utformning kannuvarandei sinsocialtjänstlageni 59§personregistervissana om
Vidarehandlingsplaner. sägsolikafölja utfalletrationelltmöjligheternabegränsa att av

inomskebörutvärderingochuppföljningvilkenkommittén bör överväga somatt
och stärkas.underlättasarbete kanoch hur dettasocialtjänsten

bestämmelserNuvarande
skalldet allmännaRF föreskrivs bl.a.regeringsformen attstycket§ tredjekap. 2I 1
i denmedborgarevarjevidareRFfamiljeliv. Ioch attenskildes privat-denvärna anges

integritetpersonligahansskyddasskalli lag mot attutsträckning närmare angessom
databehand-automatiskhjälpmedregistrerasuppgifter honomkränks avatt omgenom

1992:446, be-finns1973:289, omtrycktstycket. datalagenIandra2 3§ling kap.
i denintrångotillbörligtsådantenskildedenskyddatillsyftar motstämmelser attsom

hos detpersonuppgifterdataregistreringbli följdenkanintegritetenpersonliga avavsom
enskilda.eller hosallmänna

Datalagen
regi-personregister,personuppgift,begreppendefintionerinnehållerDatalagen av

1 §.registeransvarigstrerad och
personregisterMedenskildupplysningpersonuppgiftMed person.avsersomavses

automatiskhjälpmedförsanteckningarandraellerförteckningförstås register, avsom
till denhänföraspersonuppgift kaninnehållerADB ochdatabehandling somsomsom

såledesomfattasADBmed hjälpförsregisterEndastuppgiften. avmed avsomavses
utanföri dagfallerADBteknikhjälp änmedförsRegisterdatalagen. annanavsom

tillämpningsområde.lagens
ADB-hanteringallinbegripapersonregister kandefinition avDatalagens synasav

löpandebehandlingdatoriserad textalltsåpersonuppgifter, somidentifierbara även av
emellertidmåste detföreliggaskallregisterFörinnehåller att ett ansest.ex. personnamn.

informations-behandling frånfrågaindirektellerlagmotiven direktenligt omvara
medsyftetframgårdatalagentillförarbetena attuppgifter. Avfaktiskasynpunkt av

gränsdragningensammanhang. Den närmarei dettabetydelseADB-hanteringen är av
prop.åt praxisöverlämnadesinnebördregisterbegreppetsbestämmagälldedetnär att

118.1973:33 s.
förekommervilken detbeträffandeenskildregistreradbegreppetMed personavses en

personregister.personuppgift i etten
förfogarhanförs, överpersonregisterverksamhetfördenRegisteransvarig omär vars

registeransvari-kanmyndigheterochjuridiskaSåväl fysiskaregistret. varapersonersom
ga.
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Endast den anmält sig till Datainspektionen och erhållt licens får inrätta och förasom
personregister 2 §. licens berättigar registeransvarigeEn den föra eller fleraatt ett
personregister.

vissaFör register med känsliga uppgifter licenskrävs särskiltutöver äventyper ettav
tillstånd från Datainspektionen 2 § stycket. Sådant tillståndandra behövs i regel för att
inrätta registeroch föra innehållersom

1 i sig känsliga personuppgifter,
2 omdömen den registrerade,om
3 uppgifter sådansaknar anknytning till den registeransvarigeom personer som som

följer medlemskap, anställning, kundförhållande eller något därmed jämförligtav
förhållande eller

4 personuppgifter inhämtas s.k.från något personregister samkörning,annatsom om
inte registreringen uppgifterna eller utlämnandet dessa sker med stödav av av
författning, Datainspektionens beslut eller den registrerades medgivande.

Tillstånd erfordras inte för personregister någon inrättar uteslutande för personligtsom
2 stycket.bruk § tredje Tillstånd behövs inte register inrättandeheller för beslutatsvars

riksdagen regeringen s.k. statsmaktsregistereller eller för register har tagitsav som
för förvaring arkivmyndighet 2 § första andra styckena.ochemot av en a

Myndigheter inom hälso- och sjukvården får tillstånd för vård- eller behandlings-utan
ändamål inrätta och föra personregister innehåller uppgifter någon sjukdom ellersom om
hälsotillstånd 2i övrigt § tredje stycket 2. Likaså får inommyndigheter socialtjänstena

tillstånd inrätta föraoch personregister innehåller uppgifter någon fåttutan attsom om
ekonomisk hjälp eller vård inom socialtjänsten 2 tredje 3.§ stycketa

Förvaltningsmyndigheter och kommuner kan meddela föreskrifter integritetsskyddom
såvitt personregister och komplement till eventuella föreskrifteravser egna som av
Datainspektionen.

Socialtjänstlagen
Med personregister inom socialtjänsten förstås olika register, personaktertypertre av
med därtill hörande sökregister, manuellt förda register registeroch förda med hjälp av
ADB.

offentligaInom den sektorn vissa personregister med integritetskänsligtär större
innehåll författningsreglerade i eller mindre mån. Enligt 59 § första social-stycketstörre
tjänstlagen får uppgifter ömtåliga personliga förhållanden inte in i sådanatasom person-
register hos socialnämnden sammanställningar uppgifter. Ytterligare före-utgörsom av
skrifter register enligt 59 § meddelas enligt socialtjänstförordningen50§ Social-om av
styrelsen. stöd sistnämnda SocialstyrelsenMed bestämmelse har utfärdat föreskrifterav
SOSFS/S/1981:126 personregister.om

Bestämmelserna i 59§ första socialtjänstlagen innebär socialnämndenstycket iatt
olika register, sammanställningar uppgifter, inte får in uppgifterutgörtyper taav som av

sjukdom, arbetsoförmåga, missbruk, kriminalitet etc.om
Enligt 59 § andra stycket får dock socialnämnden i personregister in uppgifter delsta

åtgärder inom socialtjänstenbeslutats och innebär myndighetsutövning, delsom som som
den bestämmelse på vilket beslut sådan åtgärd grundas. påExempel dettaettom om en

beslut i bistånd enligt 6 socialtjänstlagen.ärenden §är om
61I § socialtjänstlagen erinras i fråga personregister förs hjälpmedattom om som av

automatisk databehandling finns bestämmelser i datalagen. Med stöd datalagen kanav
Datainspektionen meddela föreskrifter rörande sådana register förs med hjälpsom av
automatisk databehandling. register i socialtjänstlagenBestämmelserna utgörom m.m.

hinderinte för Datainspektionen utfärda restriktiva föreskrifter.att mer
I och med socialtjänstreformen års socialregisterupphörde 1936 lag gälla.attom

Därmed ändrades kommunernas förutsättningar föra och framför allt gallra register. Iatt
socialtjänstlagen föreskrivs inte någon skyldighet för kommunerna föra register överatt
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föras.skall Isjälv vilka registerSocialnämnden beslutarsocialtjänstverksamheten. som
socialnämn-1981:750 bestämmelsefinns docksocialtjänstförordningen40§ attomen
familjehemvistas inämndens beslutenligtförteckning de barnden skall föra över somen
enligt 14§Vidare finnsenskilt hem.medgivande i någotefter nämndenseller annat

eller boende.vid för vårdföra journaler hemförordning skyldighet attsamma
statistik tilllämnaskyldighetkommunernassocialtjänstlagen finns regler63 § attI om

vad regeringensocialnämnden, enligtskallsocialtjänstlagennivå. Enligt 63§central
centralbyråntill Statistiskauppgifterpersonregister lämnaföreskriver,närmare utur

individrelateradegäller endaständamål. BestämmelsernaSCB statistiskaför angelägna
uppgifter, s.k.avidentifieradeinfordrandeden inte föruppgifter. gällerDäremot av

mängddata.
socialnämnderna1981:1370 skyldighet förförordningenRegeringen har i attom

statistiska ändamålutlämnande förmeddelat föreskrifterstatistiska uppgifterlämna om
andrainnehåller ellerpersonregister,uppgifter socialtjänstenssådana namnsomurav

uppgifter enskilda personer.om
uppgifter tillföreskriftermeddelatförordningar har SCBnämndaMed stöd omav

1990:5.ändradSCB-FS 1987:17,statistik socialtjänstenom

Sekretesslagen
sekretesslageni kap. 4 §socialtjänsten finns 7inomBestämmelser sekretessom
innebärskaderekvisit. Dets.k.1980:100. socialtjänsten gäller attInom omväntett en

röjas denuppgiften kanstår klartdet inteuppgift inte får lämnas utan attattut om
bedömningenUtgångspunkten vidstår lidernågon honomenskilde eller nära men.som

uppgiften. Sekretes-skall gälla föralltså sekretessuppgift skall lämnas är attutav om en
vård samtycke. Iomhändertagande eller beslutinte beslutgäller dock utanomomsen

i socialtjänsten.ingårverksamheterupplysning vilkaocksåparagrafen lämnas somomen
lagstift-den särskildasocialtjänstlagen ochireglerasde verksamheterDet främstär som

också verk-Menmissbrukareellertvångsingripandenningen mot som avses.ungaom
socialtjänst,tillsocialnämnd räknasombesörjaslag skallenligt t.ex.samhet avannansom

frågorfaderskap, ellerfastställandegällerföräldrabalken,vissa uppgifter enligt avsom
underhållsbidrag.om

Internationell reglering
vidtill skydd för enskildakonvention1980ministerkommittéEuroparådets antog en

dataskyddskonventionen. Kon-personuppgifter, den s.k.databehandlingautomatisk av
Sverige.ratificeratsi kraft 1985 och harventionen trädde av

integritet ochskydd för sinmänniskans tillavvägningen mellanFrågan rätt sam-om
EG-kommissioneninom EG.informationsutbyte har uppmärksammatsbehovhällets av

COM 92 422 final-direktivtillministerrådet överlämnat förslag1992 tillhar i oktober
medpersonuppgifter. Syftetenskilda vid behandling287 skydd förSYN angående av

integritets-nivå påhögmedlemsländerna skapadirektivet blandär att gemensam,en
Mini-emellan.ländernainformationsutbytefrittdärigenom möjliggöraskyddet och ett

utförlig1994. Enförslaget förränslutlig ställning tilltroligen intesterrådet kommer att ta
Datalagsutred-datalag finns ipå svenskinverkanredogörelse för förslaget och dess en ny

1993:10SOU En datalag.slutbetänkandeningens ny

Tidigare propositioner
på siktuttaladesintegritet och ADB1990/91:60 offentlighet,propositionen attI om

Riksförsäkringsverketochlandstingen, kommunernavissa register hos Socialstyrelsen,
allmänled ividtasåtgärd böri särskilda registerlagar. Dennabör regleras ett ensom

nödvändigi samband medregistrerades identitetdestärka skyddet försträvan att
myndighetsregister.personuppgifter i vissakänsligaregistrering av

1990/91:11 författ-viktenbetänkandetbetonade iKonstitutionsutskottet attav en
integritet iregistreradesskyddet för dei stärkaningsreglering kommer till stånd syfte att

myndighetsregister.ikänsliga uppgifternödvändig registreringsamband med av
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1991/92:118 statistikreglering, vilken ledde fram till lagpropositionen förenkladI om
1992:889 statsrådet följande:den officiella statistiken anförde föredragandeom

uppgiftsskyldighet för den officiella statistiken gällerEn särskild fråga rörande
landsting. Föreskrifterverksamheter enligt lag bedrivs kommuner ochav omsom

uppgiftsskyldighet sådan finns i dag i den författning reglerari verksamhet som
ordning ändamålsenlig och börrespektive verksamhet. Enligt min mening dennaär

Även många gångerbehållas för framtiden. det förhållandet det här gälleräven att
information särskilda överväganden, talar förmycket integritetskänslig kräver attsom

sakområde uppgifter justfrågor hand inom respektive och för dedessa tas attom
statistiska ändamålen inte i lag.regleras annanen

officiella statistiken såledesSocialtjänstens skyldighet lämna uppgifter till den böratt
i fortsättningen regleras i socialtjänstlagen.enligt föredraganden även

Utredningar m.m.
uppgifter i statliga statistiken,utreda frågor, integritetsskyddet för denFör röratt som

dir. 1992:110.regeringen särskild i december 1992 Utredarentillkallade utredareen
personregister socialtjänstensskall bl.a. utreda behovet bevara uppgifter i SCB:s överatt

möjligtindividinriktade insatser. Utredaren har vidare uppgift detpröva äratt attsom om
statistikregister.skapa registerlag för SCB:sen

Ju 1989:02Datalagsutredningen har haft i uppdrag datalagengöra översynatt en av
lagteknisk Enligt Datalagsutredningens betänkandefrån såväl saklig synpunkt.som

1993:10 utredningenSOU bör personregisterbegreppet slopas. Den datalagnya som
föreslår behandling personuppgifter med hjälp ADB. Utredningen före-omfattar avav

tillstånd personregister avskaffas.slår med licens och vad gälleräven att systemet
föreslåskänsliga personuppgifter eller olika slags omdömen särskilda regler. EnligtFör

får känsliga uppgifterna ADB-behandlas bara det finns särskilt stöd idessa de om
föreligger. Betänkandet förförfattning för behandlingen, samtycke intenär är närvaran-

de föremål för remissbehandling.
i februari 1993 beslutat tillkalla särskild utredare medRegeringen har även att en

dir.frågan begränsning användningenuppdrag utredaatt om av av personnummer
få där verkligt1993:7. Inriktningen bör skall användas baraattvara personnummer

motiverar det. Utredaren skall dock klart i vilken omfattning särskildstarka skäl göra en
ökad risk för personförväxlingar ställning till vadlagstiftning kan medföra tasamten en

få forskningens och statistikens behovsärskild lag kan komma för konsekvenser förat av
personregister och andra liknande intressen.

Utredningsuppdraget
fått i uppgift vilken uppföljningSocialtjänstkommittén har i sina direktiv övervägaatt

inom socialtjänsten hur detta arbeteoch utvärdering bör ske verksamheter ochsom av
vissaunderlättas Bl.a. skall kommittén utreda hur bestämmelsernakan och stärkas. om

personregister i sin utformning begränsar möjligheten till uppföljning59 § i nuvarande
och utvärdering.

bakgrund vad framgår den tidigare redogörelsen jag, till skillnadMot anserav som av
direktiven, det inte möjligt begränsafrån vad i de ursprungliga äratt attsom angavs

59§ socialtjänstlagen. Utgångspunktenkommitténs utredning enbart till översynen av
kommitténs utifrån på bättre uppföljning och utvärdering,för arbete bör, kraven attvara

finns registrera integritetskänsligaidentifiera och analysera vilket behov attsom av
verksamhetsområde.uppgifter på individnivå inom socialtjänstens

författningsreglering personregisterDet råder allmän enighet behovet aven om av
sin behovsinvente-med integritetskänsliga uppgifter. Kommittén bör bakgrundmot av

vilka register bör regleras på lokal nivå verksam-ring lämna förslag till oavsett omsom
regi, eller personalkoope-heten drivs i statlig, kommunal eller enskild i bolagsform som

rativ.
frågor i registerlagar, iUtredningen bör analysera vilka bör reglerasnärmare som

myndighetsföreskrifter.registerförordningar och
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direkt hängerfrågorlämna förslag rörande regleringKommittén bör främst somav
registervilka ändamålintegriteten, för vilket ellermed den personliga ettt.ex.samman

personuppgifterfår ingå, de bearbetningarfår föras, vilka personuppgifter somavsom
bevarande och gallring,personuppgifter,användningfår ske, utlämnande eller avannan

skyddsmekanismer.andrapå krypteringssystem ellerkontroll och säkerhet kravsamt
social-organisationbetydelse kommunernasKommittén bör belysa vilkenäven av

sekretesslagen.ochfå för integritetsskydddet enligt datalagentjänsten kommer att
registreras för verk-uppgifter bör lämnas ochKommittén bör särskilt analysera hur

personalkooperativ.bedrivs i enskild regi, i bolagsform ellersamhet somsom
förinformationsstrukturSocialstyrelsens förslag tillVidare bör, bakgrundmot nyav

Kommittén börsocialtjänstlagen ingå i uppdraget.socialtjänsten, 63§översyn aven
lämnavårdgivares skyldighetoch enskildalämna förslag till hur kommunernas att

utvärdering socialtjänstenuppföljning ochmängdstatistik till Socialstyrelsen för dess av
bör regleras.

Ramar för arbetet
Datainspektionen, Riks-samråd medskyndsamt och iUtredningsarbetet bör bedrivas

Statistiska centralbyrån, Svenskainstitutionsstyrelse,arkivet, Socialstyrelsen, Statens
till register ochhar anknytningpågående utredningarkommunförbundet samt som

Fi 1993:03Utredningenockså samråda medintegritetsskyddsfrågor. Kommittén bör
beakta detstatistik, Kommittén börintegritetsskydd för uppgifter i statlig ävenm.m.om

personuppgifterintegritetsskyddet ochavseende förfortlöpande arbetet inom EG över-
dir.direktiven för dettaenlighet med de allmännabeakta EG-aspekter ihuvudtaget

1988:43.
juniden 30 1994.Kommittén bör avsluta sitt arbete senast

Hemställan
uppdrag i enlighet medSocialtjänstkommitténshemställer regeringen utvidgarJag att

vad jag har anfört.

Beslut
hans hemställan.överväganden och bifallerRegeringen ansluter sig till föredragandens

Socialdepartementet
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Personer biträttsom

Socialtjänstkommittén med
huvudbetänkandet

Uta Bertram, departementssekreterare
Margareta Henriksson, utredningsledare
Kristina Jennbert, departementssekreterare
Lennart Johansson, med.dr.
Mårten Lagergren, departementsråd
Louise Nyström, tekn.dr.
Margareta Rosenius, f.d. sekreterare i Svenska kommunförbundet





Bilaga 4

Jämförelse mellan den nuvarande och
den föreslagna socialtjänstlagen

I denna bilaga beskrivs vad händer med bestämmelserna i den nuvarande social-som
tjänstlagen vid utformningen förslaget till den socialtjänstlagen. Beskrivningenav nya

i parallella spalter. Igörs Vänsterspalten redovisas de nuvarande bestämmelserna. I
högerspalten vad sker med dessa bestämmelser.anges som

Vänsterspalten innehåller inte enbart den nuvarande lagens bestämmelser. Våra förslag
till ändringar i socialtjänstlagen i delbetänkandet Rätten till bistånd inom socialtjänsten
SOU 1993:30 har också förts in. Vilka bestämmelser härrör från delbetänkandetsom

särskilt.anges
När det bestämmelse har flyttats till den lagenatt betyder det denanges en attnya

nuvarande lydelsen flyttats Rent redaktionellaöver. ändringar har dock så alltidgott som
gjorts, hänvisningar ändrats eller begreppett.ex. att socialnämnd har byttsatt ut mot
begreppet socialtjänst.

Det andra uttryckssättet, används för beskriva vad sker med nuvarandeattsom som
bestämmelser, den nuvarande bestämmelsenär att eller flera bestämmel-motsvaras av en

i den lagen. Meningen härvid uttryckaär det skett ändring i sak elleratt detser attnya att
fråga redaktionellär bearbetning.större Det kan också så det endastom en ärattvara en

del den bestämmelsen den nuvarande bestämmelsen. Denmotsvararav nya som nuva-
rande bestämmelsen ikan den lagen ha flutit in i bestämmelse reglerarnya en som
ytterligare förhållanden. I vissa fall lämnas ytterligare kommentarer till ändringarna.

Nuvarande lag Den lagennya

Inledande bestämmelser

Socialtjänstens mål

1 §
Samhällets socialtjänst skall på demokra- Paragrafen 1 kap. 1motsvaras av
tins och solidaritetens grund främja männi-
skornas ekonomiska och sociala trygghet,
jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva delta-
gande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagan-
de till människans för sin och and-ansvar

sociala situation inriktas på frigöraattras
och utveckla enskildas och gruppers egna
resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för
människornas självbestämmanderätt och
integritet.

Kommunens ansvar
2 §
Varje kommun för socialtjänsten in- Paragrafen 1 kap. 2motsvarassvarar av

sitt område.om
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§3
förstatill l kap. 5§flyttatsför Stycket harhar detKommunen ansvaretyttersta

stycket.får det stödi kommunende vistasatt som
behöver.den hjälp deoch som

andratill kap. 5§flyttats 1Stycket haringen inskränk-innebärDetta ansvar
huvud- stycket.vilar på andraning i det ansvar som

män.
tredje5§till 1 kap.Stycket har flyttatsinnebär iKommunens yttersta ansvar

stycket.ansvarig huvudmanförhållande till annan
stödtillfälligt detskyldighet att somgeen

på deni avvaktanenskilde kan behövaden
insatser.andra huvudmannens

i delbetän-föreslagitsDetta stycke har
kandet

6 § punkt 2.1 kap.undan- Stycketföreskriftermeddelas132 § motsvaras avoma
enligtfrån vistelsekommunenstag ansvar

stycket.första
föreslagits i delbetän-Detta stycke har

kandet
fjärde5§till 1 kap.har flyttatsStycketomfattas lagenfråga denI avsomom

stycket.asylsökande1994:137 mottagande avom
i denbestämmelserfinns särskildam.fl.

lagen.

4 §
1 kap. 7Stycketsocialtjänstenuppgifter inomKommunens motsvaras av

nämnder kom-den eller defullgörs somav
munfullmäktige bestämmer.

91 kap.Stycketför-elleri denna lagVad motsvaras avannansom
socialnämnd gäller i före-fattning sägs om

nämnderden eller dekommande fall som
enligt första stycket.utses

kap. 101Stycketnågonfår avtal medslutaKommunen motsvaras av
uppgifterkommunensutföraattannan om

inne-socialtjänsten. Uppgifterinom som
intemyndighetsutövning får dockfattar

bestämmelse överläm-dennamed stöd av
förening, samfällig-till bolag,ett enennas

individ.enskildstiftelse ellerhet, enen
kap. 11flyttats till lStycket harfårenligt tredje stycketAvtal även avse

beträffandevård eller boendeinsatser för
medlem kommunen.inte är avperson som

föreslagits i delbetän-Detta stycke har
kandet

innehållSocialtjänstens
uppgifterSocialnämndens

§5
socialnämndensTillBestämmelsenuppgifter hörsocialnämndensTill att upp-

medförtrogensig välgifter hörlevnadsför-med görasig väl förtrogen attgöra
i kommunenlevnadsförhållandena mot-ihållandena kommunen,
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medverka i samhällsplaneringen och i kap. 4§ punkt1svaras av
samarbete med andra samhällsorgan, Bestämmelsen "Till socialnämndensorga-
nisationer, föreningar och enskilda främja uppgifter hör medverka i samhällspla-att
goda miljöer i kommunen, neringen 3 kap. 3motsvaras av

informera socialtjänsten i kommu- Bestämmelsen "Till socialnämndensom
uppgifter hör i samarbete med andraattnen,

uppsökande verksamhet och på samhällsorgan, organisationer, föreningargenom
främja förutsättningarna för och enskilda främja goda miljöer isätt kommu-annat go-

da levnadsförhållanden, nen 1 kap. 3 § förs-närmastmotsvaras av
för och service, inledningen,upplys- stycket 2 kap. 5§ och 3tasvara omsorg

ningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp kap. 3 och 6§§. Bestämmelsen om sam-
och bistånd till familjer och enskilda arbete 2 kap. 5 Främjandetannat motsvaras av

behöver det. goda miljöer övriga be-motsvarassom av av
stämmelser.

Bestämmelsen Till socialnämndens
uppgifter informerahör socialtjäns-att om

i kommunen 2 kap. 6ten motsvaras av
Till socialnämndensBestämmelsen

uppgifter hör uppsökande verk-att genom
samhet och på främja förutsätt-sättannat
ningarna för goda levnadsförhållanden

inledningen1 kap. 3 § och 3motsvaras av
kap. 5

Bestämmelsen Till socialnämndens
uppgifter hör för ochatt svara omsorg ser-
vice, upplysningar, råd, vård,eko-stöd och
nomisk hjälp och bistånd till familjerannat
och enskilda behöver det motsvarassom

1 kap. 4 § punkt 4.av

till biståndRätten

6 §
enskildeDen har till bistånd social- Paragrafen har flyttats till 6 kap. 1rätt av

nämnden för sin försörjning försörjnings-
stöd och sin livsföring i annatövrigt bi-
stånd, hans behov inte kan tillgodosesom
på sätt.annat

Den enskilde skall biståndet till-genom
försäkras skälig levnadsnivå. Biståndeten
skall utformas så det stärker hansatt resur-

leva självständigt liv.att ettser
Närmare föreskrifter försörjnings-om

stöd meddelas i 6 a-6 §§b och annatom
bistånd i 6 c

Socialnämnden får försörjningsstödutge
med högre belopp följerän som av
6-6b §§.

Första stycket ändrat förslag iär genom
delbetänkandet. Tredje och fjärde stycke-

har föreslagits i delbetänkandetna



Bilaga 4 654 SOU 1994:139

lagenNuvarande lag Den nya

6 §a
flyttats till 6 kap. 2för kostnader för Paragrafen harFörsörjningsstöd lämnas

fri-livsmedel, kläder och skor, lek och
förbrukningsvaror, hälsa och hygientid,

dagstidning, telefon, TV-licens ochsamt
liknande,

hushållsel, lokala bar-boende, resor,
hemförsäkring, läkar-hemtjänst,nomsorg,

vård, tandvård, glasögon, medlem-akut
erkänd arbetslös-skap i fackförening och

hetskassa.
Paragrafen föreslagits i delbetän-har

kandet

6 §b
till 6 kap. 3Paragrafen har flyttatsFörsörjningsstöd enligt 6 a§ 1 beräknas

basbeloppår i detprocent som en-per av
ligt kap. 6 § andra stycket lagen1
1962:381 allmän försäkring har fast-om

året förställts för och utgör
ensamstående 100,
sammanboende 85,
barn 0-3 år 50,
barn 4-10 år 60,

århemmavarande skolungdom 11-20
70

beräknasOm särskilda skäl föreligger
enligt första stycket till skä-belopp annan

nivå.lig
enligt 6 § 2 beräknasFörsörjningsstöd a

enskildestill belopp motsvarande den
särskil-för utgiftsposterna. Omkostnader

skälföreligger får dock stödet minskasda
med skäligt belopp.

Paragrafen föreslagits i delbetän-har
kandet

6 §c
till 6 kap. 4Paragrafen har flyttatsMed biståndannat avses

hemtjänst,
färdtjänst,
boende i särskilda fall,

i 15 § förstabarnomsorg som avses
särskildastycket eller i andra fall,

personligt stöd,
inte hälso-vård och behandling ärsom
sjukvårdsla-sjukvård enligt hälso- ochoch

1982:763,gen
ändamålekonomiskt bistånd till andra

i 1-6 6ochän som anges a
förhållandenenskildes ekonomiskaDen

biståndfår vid prövningbeaktas endast av
som
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med stöd första stycket el-utges av
ler

förtur till plats inom barnomsorgavser
ekonomiska skäl.av

Socialnämnden får biståndvägra utge
vårdför och behandling den enskildesom

påbörjat eller genomfört innan nämnden
avgjort ärendet.
Paragrafen har föreslagits i delbetänkan-
det

Allmänna riktlinjer för socialnämn-
dens verksamhet

7 §
Socialnämndens medverkan i samhällspla- Stycket 3 kap. 3motsvaras av
neringen skall bygga på nämndens sociala
erfarenheter och särskilt syfta till på-att
verka utformningen och äldre bo-av nya
stadsområden i kommunen. Nämnden
skall också verka för offentliga lokaleratt
och allmänna kommunikationer utformas
så de blir lätt tillgängliga för alla.att

Socialnämnden skall i övrigt ini- Stycketäven 1 kap. 3närmastta motsvaras av
tiativ till och bevaka åtgärder vidtas för inledningen och första stycket punktenatt

skapa god samhällsmiljö och goda 3 kap. 2 och 6 §§.att samten av
förhållanden för barn och ungdom, äldre
och andra har behovgrupper som av sam-
hällets särskilda stöd. Socialnämnden skall
i sin verksamhet främja den enskildes rätt
till arbete, bostad och utbildning.

8 §
Socialnämnden skall i den uppsökande Första meningen 2 kap. 6motsvaras av
verksamheten upplysa socialtjänsten Där regleras informationsskyldigheten iom
och erbjuda och enskilda sin hjälp. meningenFörsta ocksåstort. motsvarasgrupper av

det lämpligtNär skall nämnden härvid 3 kap.är 5
samverka med andra samhällsorgan och Andra meningen 2 kap.motsvaras av
med organisationer och andra föreningar. 5 där flertal samverkans- ochett sam-

arbetsbestämmelser har samlats till en ge-
nerell bestämmelse.

9 §
Socialnämndens insatser för den enskilde Bestämmelsen Socialnämndens insatser
skall utformas och genomföras tillsam- för den enskilde skall utformas och ge-

med honom vidoch behov i nomföras tillsammans med honom harmans sam-
verkan med andra samhällsorgan och med flyttats till 2 kap. 4 § första stycket. Kom-
organisationer och andra föreningar. plettering har skett med regler barnsom

medinflytande.
Bestämmelsen utformandet ochatt ge-

nomförandet insatserna vid behov skallav
ske i samverkan med andra samhällsor-

och med organisationer och andra för-gan
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har2 kap. 5 Däreningar motsvaras av
samarbetsbe-ochsamverkans-flertalett

generell bestäm-samlats tillstämmelser en
melse.

10 §
1-3 §§.5 kap.främstStycketfärdtjänst,Socialnämnden bör motsvaras avgenom

omvårdnad,service ochhjälp i hemmet,
eller liknandedagverksamheter annan so-

den enskildeunderlätta förcial tjänst att
kontakter med andra.bo hemma och ha

skyl-4 De1 kap.tillhandahål- StycketövrigtNämnden bör i motsvarasäven av
indirektfårfinns i stycketdigheterrådgivningsbyrå-tjänstersociala somgenom

följa 1 kap. 4jourliknande, socialsocialcentraler och anses aver,
jämförlig verksamhet.därmedeller annan

5 kap. 8§. DennaStycketsärskildNämnden kan motsvarasutse avpersonen
inte enbart kon-handlar dockparagrafkontaktperson familj medeller omupp-en

omfatt-stöd itaktperson störreden enskilde och hansgift hjälpa när- utanatt om
stöd.personligtningangelägenheter, deni personligamaste om -

till det. Föreller samtyckerenskilde begär
får kontakt-fyllt 15 årbarn inte harsom

vårdnads-endast barnetsutses omperson
det.samtycker till Harhavare begär eller

år får kontaktpersonbarnet fyllt 15 utses
ellerbarnet självt begärendast sam-om

tycker till det.

Åtgärder missbrukmot
11 §

första1 kap. 3 §Stycketarbeta för före-Socialnämnden skall motsvarasatt av
§§.5 och 6punkt 5 och 3 kap.stycketalkoholmotverka missbrukbygga och av

beroendeframkallande medel.och andra
därvidoch ungdom börför barnInsatser

särskild uppmärksamhet.ägnas
informatio-vad gällerinformation StycketSocialnämnden skall motsvarasgenom
jämförelseövrigt kan6 Ienskilda och 2 kap.myndigheter, ochtill nen avgrupper

kap. 5sprida ske med 3verksamhetuppsökandegenom
skadeverkningar avmissbrukkunskap om

finns.hjälpmöjligheteroch de somom
före-meningsörja Styckets förstaskall aktivt förSocialnämnden motsvarasatt av
åbe-enskilde kandenskrifter i 5 kap.får den hjälpenskilde missbrukarenden som

få och vård.för hjälpkommavård han behöver föroch attatt ropasom
2meningandrasamför- StycketsNämnden skall iifrån missbruket. motsvaras av

socialtjäns-bl.a.där dethjälpen kap. 2stånd med den enskilde planera attanges
bedrivas planmäs-verksamhet skallplanenbevakaoch vården och tensattnoga

fullföljs. sigt.

och ungdombarnOmsorger om
12 §
Socialnämnden skall

punkttill kap. 3 §har flyttats 1Detta ledoch ungdomverka för barn växeratt upp
förhållanden,och godaunder trygga
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i samarbete med hemmen främjanära Detta led 1 kap. 3 §närmastmotsvaras av
allsidig personlighetsutveckling och punkt Bestämmelsen sådan dockären en som

fysisk och social utveckling hos utmönstrad.gynnsam
barn och ungdom,

med särskild uppmärksamhet följa led har flyttatsDetta till 7 kap. första1 §ut-
vecklingen hos barn och ungdom har meningen.som
visat tecken till utveckling,en ogynnsam

i samarbete med hemmen sörja förnära Detta led har flyttats till kap. §7 1 andra
barn och ungdom riskerar meningen.att att ut-som

vecklas får det skydd och stödogynnsamt
debehöver och, hänsynen till densom om

bästa motiverar det, vård och fost-unges
utanför det hemmet, samtran egna

i sin barn och ungdom till- Detta led 5 kap. 6motsvarasomsorg om av
godose det särskilda behov stöd ochav
hjälp kan föreligga sedan tvistsom en om
vårdnad eller har avgjortsumgänge av en
domstol.

§12 a
Kommunen skall sörja för föräldrar Stycket har flyttats till 5 kap. 5att
kan erbjudas samtal under sakkunnig led-
ning i syfte nå enighet i frågor rörandeatt
vårdnad och samarbetssamtal.umgänge

Kommunen skall sörja för fa- Stycketäven har flyttats till 5 kap. 7att
miljerådgivning kan erbjudas dem be-som

det.gär

13 §
För barn bosatta i Sverige och Paragrafen har flyttats tillär 4 kap. 1som som
stadigvarande ivistas kommunen skall be-
drivas förskoleverksamhet och skolbarns-
omsorg.

Förskoleverksamheten barnavser som
inte har uppnått skolpliktig ålder.

Skolbarnsomsorgen barn till ochavser
med tolv års ålder ärinskrivna i grund-som
skolan eller någon motsvarande skolform
enligt 1985:1100.skollagen

§13 a
Förskoleverksamheten bedrivs i form Paragrafen har flyttats till 4 kap. 2av
förskola, organiseras daghem el-som som

deltidsgrupp,ler i form familjedaghemav
och i form kompletterande förskole-av
verksamhet öppen förskola.

Skolbarnsomsorgen bedrivs i form av
fritidshem, integrerad skolbarnsomsorg el-
ler familjedaghem. För barn mellan tio och
tolv år kan skolbarnsomsorgen be-även
drivas i form fritidsverksamhet.öppenav

Skolbarnsomsorgen skall barnta emot
vistelseför den del dådagen barnet inteav

vistas i skolan och under lov.
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13 b §
3flyttats till 4 kap.Paragrafen haruppgiftFörskoleverksamhetens är att ge-

erbjuda barnpedagogisk verksamhetnom
omvårdnad. Skolbarnsomsor-fostran och

skolankompletterauppgift är attgens
fritidmeningsfullbarnerbjudasamt en

utvecklingen.och stöd i
förskoleverksamhetbedrivandeFör av

finnasskall detochskolbarnsomsorg per-
utbildning eller erfaren-med sådansonal

ochbehovhet barnensatt enav omsorg
tillgodo-verksamhet kanpedagogiskgod
lämplighaskallBarngrupperna enses.

Lokalernaoch storlek.sammansättning
ändamålsenliga.skall vara

utgå från varjeskallVerksamheten
psykiskafysiska,behov. Barnbarns som av

i sinsärskilt stödskäl behövereller andra
derasdenutveckling skall omsorg somges

speciella behov kräver.

14 §
till 4 kap. 4flyttatsParagrafen harbarn inomförVarje kommun attsvarar

förskoleverksamheterbjudsdess område
Verksamheternaskolbarnsomsorg.och

enskilda.anordnaskan också av
eller ivårdas på sjukhusOm barnett

skall huvudman-någon institution,annan
barnetinstitutionen sörja förför attnen

i verksamhetfår tillfälle delta mot-att som
fritids-erbjuds i förskola,den somsvarar

integrerad skolbarnsomsorg.hem eller

14 §a
till 4 kap. 5flyttatsParagrafen harskolbarnsomsorgFörskoleverksamhet och

omfattningdettillhandahållas i denskall
för-till föräldrarnasbehövs med hänsyn

studier eller barnetsvärvsarbete eller eget
behov.

tillhandahål-Förskoleverksamhet skall
år. barnfyllt Förför barn harlas ettsom

till-år skall förskolainte har fyllt ettsom
16barnet omfattashandahållas avom

14 b §
till kap. 6flyttats 4Paragrafen harbehovhar anmältvårdnadshavarenNär av

förskoleverksamheten ellerinomplats
skall kommunenskolbarnsomsorgen, er-

dröjsmål.oskäligtbjuda plats utan
sin skyldighetkan fullgöraKommunen

oskäligtocksåenligt §14 att utana genom
tilldröjsmål hänvisa barnet motsvaran-en

enskiltenskild förskola,de plats i etten
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fritidshem eller enskild integrerad skol-
barnsomsorg.

Kommunen skall skälig hänsyn tillta
vårdnadshavarens önskemål om omsorgs-
form den erbjuder inomplats förskole-när
verksamheten eller skolbarnsomsorgen
enligt första eller andra stycket.

14 §c
Plats inom förskoleverksamheten eller Paragrafen har flyttats till 4 kap. 7
skolbarnsomsorgen skallerbjudas så nära
barnets hem eller skola möjligteget som
med beaktande vad krävs för attav som
effektivt utnyttja lokaler och andra resur-

Skälig hänsyn skall också till vård-tasser.
nadshavarens önskemål.

15 §
Paragraf-enskallBarn anvisas plats i förskola från och har flyttats till 4 kap. 8

med höstterminen år dådet de fyller sex
år. Förskolan skall omfatta minst 525 tim-

året.mar om
Kan förskola på grund barnets resti-av

ellerder andra skäl inte bedrivas i denav
omfattning i första stycket, fårsom anges
kommunen dela förskolan på två år.upp
Barn berörs sådan uppdelning skallsom av
anvisas plats i förskolan från och med höst-
terminen det år då barnet fyller fem år.
Sådan förskola skall omfatta sammanlagt
minst 700 timmar.

§16
Barn fysiska, psykiska eller andra Paragrafen har flyttats till 4 kap. 9som av
skäl behöver särskilt istöd sin utveckling
skall anvisas plats i förskola, fritidshem el-
ler integrerad skolbarnsomsorg, inteom
barnens behov sådant stöd tillgodosesav
på något sätt.annat

Socialnämnden skall uppsökan-genom
de verksamhet påreda vilka barnta som
behöver anvisas plats enligt första stycket.

§17
Socialnämnden skall verka för barn Paragrafen har flyttats till 4 kap. 10att

i 15 och 16 §§ utnyttjar densom avses an-
visade platsen och informera föräldrarna

verksamheten och syftet med denna.om

18 §
Enskilda förskolor, enskilda fritidshem och Paragrafen har flyttats till 4 kap. 11
enskild integrerad skolbarnsomsorg skall,
på de villkor uppställs med stödsom av
andra stycket, efter ansökan tilldelas me-
del för verksamheten den kommun därav
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skallbedrivs. varje barnverksamheten För
intelämna beloppkommunen ett som

kostnadavviker från kommunensoskäligt
verksamhet. An-barn i motsvarandeper

denskall ha kommit in 1sökan senast sep-
verksamheten skall bör-tember äret innan

ja, inte kommunen medger annat.om
villkorfår ställaKommunen upp som

för bidraget
avgifterna för den enskilda verksam-att

överstiger den avgiftinte oskäligtheten
motsvarandeförkommunentar utsom

verksamhet och
i måndriver verksamhetendenatt som

barn hän-lämplig plats emottar somav
enligt b§ andravisas kommunen 14av

stycket.
inte hemma i kom-Om barn hörett som

enskild verk-tagits ihar emot enmunen
tilldelats medel enligt förs-samhet harsom

tillhar kommunenstycket, ersätt-rättta
för barnomsorgenning för sina kostnader

gäl-från barnets hemkommun. Detsamma
motsvarande verk-kommun i sinler när en

intetagit barnsamhet har ettemot som
hör hemma i kommunen.

§18 a
till kap. 12har flyttats 4Paragrafentill försäkringskassanKommunen skall

vilka barn mellan ochlämna uppgift ettom
förskoleverksam-år har plats inomtre som

heten.

äldre människorOmsorger om

19 §
§ punkttill kap. 3äldre Paragrafen har flyttats 1skall verka förSocialnämnden att

leva och bomänniskor får möjlighet att
aktivsjälvständigt och ha ochatt me-en

i gemenskap med andra.ningsfull tillvaro

20 §
Socialnämnden skalläldre Bestämmelsenskall verka förSocialnämnden attatt

fâr goda bo-människorverka för äldrefår bostäder och demmänniskor goda attge
i hemmet städerdet stöd och hjälpbehöver utmönstras.som

skallSocialnämndenBestämmelsenlättåtkomlig service.och attannan
hjälp istöd ochbehöver detdem somge

lättåtkomlig servicehemmet och annan
kap. 2främst 5motsvaras av

Sam-5 kap. 4särskilda Stycketskall inrätta boen-Kommunen motsvaras av
motsvarandemanläggning medhar skettservice omvårdnad fördeformer för och

funktionshindrade.bostäder försärskilt regelmänniskor med behoväldre omav
stöd.
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Övergången från yrkesverksamt liv Stycketett utmönstras.
skall underlättas information ochgenom

stöd.annat

20 §a
Socialnämnden skall sig väl förtrogen Bestämmelsen "Socialnämndengöra skallatt
med levnadsförhållandena i kommunen sig väl förtrogen med levnadsförhål-göra
för äldre människor i sin uppsökande landena i kommunen för äldre människorsamt
verksamhet upplysa socialtjänstens kap.1 4 § punkt dockmotsvarasom av som
verksamhet på detta område. hållen.allmäntär mera

Bestämmelsen Socialnämnden skallatt
i sin uppsökande verksamhet upplysa om
socialtjänstens verksamhet på detta om-
råde 2 kap. 6motsvaras av

Kommunen skall planera sina insatser Styckets första mening 2motsvaras av
för äldre. I planeringen skall kommunen kap. 2
samverka med landstinget andra Styckets andra mening 2samt motsvaras av
samhällsorgan och organisationer. kap. 5 där flertal samverkans- ochett

samarbetsregler tillsamlats paragraf.en

Omsorger människor med funk-om
tiønshinder

21 §
Socialnämnden skall verka för männi- Stycket har flyttats till 1 kap. §3 punktatt
skor fysiska, psykiska eller andrasom av
skäl betydande svårigheter i sin livs-möter
föring får möjlighet delta i samhälletsatt
gemenskap och leva andra.att som

Socialnämnden skall medverka till Bestämmelsen Socialnämnden skallatt att
den enskilde får meningsfull sysselsätt- medverka till den enskilde fåratten en me-
ning och han får bo på ningsfull sysselsättningsätt äratt 5ett motsvarassom av

efter hans behov särskilt stöd. kap. 9 Där dock socialtjänstenanpassat attav anges
skall sörja för meningsfull sysselsätt-att
ning kan erbjudas.

Bestämmelsen Socialnämnden skallatt
medverka till han får bo på sättatt ett som

efter hans behov särskiltär anpassat av
stöd 5 kap. 4motsvaras av

Kommunen skall inrätta bostäder med Stycket 5 kap. 4motsvaras av
särskild service för dem till följdsom av
sådana svårigheter i förstasom avses
stycket behöver sådant boende.ett

21 §a
Socialnämnden skall sig väl förtrogen Bestämmelsen Socialnämndengöra skallatt
med levnadsförhållandena i kommunen sig väl förtrogen med levnadsförhål-göra
för människor med fysiska och psykiska landena i kommunen för människor med
funktionshinder i sin uppsökande funktionshinder 1 kap. 4§samt motsvaras av
verksamhet upplysa socialtjänstens punkt dock har generellom som en mer
verksamhet på detta område. utformning.

Bestämmelsen Socialnämnden skallatt
i sin uppsökande verksamhet upplysa om
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på dettaverksamhetsocialtjänstens om-
kap. 62råde ärmotsvaras ensomav

informationsregel.allmän
i detta styckemeningensina insatser Förstaskall planera motsva-Kommunen

social-2 där detpsykiska 2 kap.fysiska ochför människor med attangesras av
bedrivas bl.a.verksamhet skalltjänstensskall kom-funktionshinder. planeringenI

dockparagraf harplanmässigt. Dennamed landstingetsamverka samt enmunen
utformning.generellorganisationer.andra samhällsorgan och

i detta styckemeningenAndra motsva-
allmän52 kap. är sam-som enavras

verkansbestämmelse.

för vårdoch hemVård familjehem ii
eller boende

22 §
115 kap.Stycketsörja denSocialnämnden skall för motsvarasatt avsom

vårdas eller bo i hembehöver änett annat
ifamiljehem ellerdet itas emot ettegna

vård eller boende.hem förett
förstatill 5 kap. 13§flyttatsStycket harför denSocialnämnden att somansvarar

i meningen.tagitsnämndens försorg har emotgenom
får god vård.dethem änett annat egna

13§ andratill 5 kap.har flyttatsfrämjar Stycketså denVården bör utformas att
meningen.med de anhöri-enskildes samhörighetden

med hemmiljön.och kontaktga

§23
5 10 Kommu-kap.Stycketvård eller boen-hem förBehovet andra motsvaras avav

finnsdetförskall inom hari 23 § attde sådana ansvaretän ensamnenasom anges
vårdförfamiljehem och hemtillgång tilllandstingetvarje landsting tillgodoses av

boende.ochområdet.kommunerna ioch
Stycketkommunerna utmönstras.Landstinget och upprättar

hembehovetplan övergemensamt aven
fördelningenenligt första stycket och av

och drift. Pla-deras inrättandeföransvaret
länsstyrelsen.redovisas förskallnen

23 §a
kap. 20flyttats till 5Paragrafen hari 12§sådana hemBehovet som avsesav

bestämmel-l990:52 särskildamedlagen
§§22 och 23vård samtungaser om av

imissbrukare1988:870 vårdlagen avom
Statensskall tillgodosesvissa fall staten.av

förvaltnings-centralinstitutionsstyrelse är
lederStyrelsenmyndighet för dessa hem.

vidverksamhetentillsynoch har över
hemmen.

skälfinns särskildakan detStaten om
åt landstingavtal uppdraför det ettgenom

drivainrätta och hemkommuneller atten
stycket.i förstasom avses
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För vård i sådant hem iett som avses
första fårstycket avgift den kom-tas ut av

begärt placeringen.mun som
Bestämmelserna i 24 § gäller i frå-även

vård i hem i dennaga om som avses para-
graf.

24 §
Vård i familjehem och hem vårdför eller Stycket 5 kap. 16motsvaras av
boende skall bedrivas i samråd med social-
nämnden.

Regeringen eller den myndighet Stycket 5 kap. 18motsvarassom re- av
geringen bestämmer meddelar ytterligare
föreskrifter vård i sådana hem.om

Särskilda regler till förskydd under-
åriga

25 §
En underårig får inte socialnämndens Stycket 7 kap. 8§ förstautan motsvaras av
medgivande för stadigvarande stycket.tas emot
vård och fostran i enskilt hem inteett som
tillhör någon hans föräldrar eller någonav

har vårdnaden honom. Somannan som om
medgivande socialnämndens be-ett anses

slut bereda den underårige vård iatt ett
visst familjehem.

Socialnämnden får inte lämna medgi- Stycket 7 kap. 8§ andramotsvaras av
vande enligt första stycket för- stycket.utan att
hållandena i det enskilda hemmet och för-
utsättningarna för vård i hemmet är ut-
redda.

Är det fråga utländskt Stycket 7 kap. 11§att förstata emot ett motsvarasom av
barn i syfte adoptera det, skall med- stycket.att
givandet inhämtas innan barnet lämnar sitt
hemland. Medgivandet upphör gällaatt

inte barnet har tagits i hemmetemotom
inom år från det medgivandet lämna-ett
des.

Innan socialnämnden beslutar i fråga Stycket har flyttats till kap.7 11 § andraen
medgivande i tredje stycket, stycket.om som avses

skall nämnden det förmedlings-pröva om
sökanden kommer sigsätt användaattsom

tillförlitligt eller ej. Nämndenär skall iav
denna frågainhämta yttrande från statens
nämnd för internationella adoptionsfrågor
NIA, det inte uppenbart obehöv-ärom
ligt. Visar prövningen det kan befarasatt

förmedlingssättet inte tillförlitligt,att är
skall socialnämnden sitt medgivan-vägra
de. I beslut medgivande skall social-ett om
nämnden för vilket förmedlingssättange
medgivandet gäller.
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26 §
kap. 145ParagrafenskallSocialnämnden motsvaras av

underårigamedverka till deatt som av-
ifostran ochfår god vård ochi 25§ses

uppväxtförhållanden,övrigt gynnsamma
utbildninglämpligde fårverka för att

och
och demvårdnadshavarnalämna som

råd, stöd ochunderårigavårdar sådana an-
hjälp de behöver.nan som

27 §
127 kap.Paragrafenfår social-det,bästa kräverNär barns motsvarasett av

har sittförbjudanämnden person somen
nämndensinom kommunenhem att utan

underårigaandrasmedgivande ta emot
intevistelse i hemmetför sådanbarn som

tillfällig.är

§28
kap. 175Paragrafenlagunderårig med stöd dennaVårdas motsvaras avaven

skall social-deti hem änett annat egna,
månadengång sjättenämnden minst var

fortfarande behövs.vårdenöverväga om

29 §
Upphävd

30 §
7 kap.meningStyckets första25§ första stycket motsvarasmedgivande enligtEtt av

10initiativ enskildunderårig påatt ta emot av
7meningandraStycketsvårdnadsha-socialnämnden i motsvarasmeddelas avav

kap. 9socialnämndshemkommun. Om envares
§medgivande enligt 25prövning ettav

igäller hemförsta stycket ett annanen
mednämnden rådgöraskallkommun, so-

deninnancialnämnden i den kommunen
sitt beslut.fattar

ändringsförslagStycket innehåller som
delbetänkandetfram ilagts

förstakap. 11§7Stycketenligt § tredje styck-medgivande 25Ett motsvaras av
meningen.stycket andrai de blivan-socialnämndenmeddelaset av

hemkommun.adoptivföräldrarnasde
medgivande Stycketnämnd har lämnat utmönstrasDen som

enligtskyldigheternaenligt 25 § fullgör
26

§31
13till 7 kap.Paragrafen har flyttatssammanslutningarEnskilda ellerpersoner

syftar tillverksamhetfår inte bedriva som
till hemförmedla underårigaatt som avses

i 25
sammanslut-auktoriseradeförOm rätt
förmedlings-vissa fall lämnaningar iatt
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hjälp finns bestämmelser i lagenm.m.
1979:552 internationell adoptions-om
hjälp.

32 §
Bestämmelser vård i vissa fall Paragrafen har flyttats till 7 kap. 15om av unga
finns i 1990:52lagen med särskilda be-
stämmelser vårdom av unga.

Särskilda regler kommunansvarigom
32 §a
Om någon efter beslut socialnämnd Paragrafen har flyttats till 15 kap. 2av en
vistas i kommun i familjehem, Dock har viss omarbetning skett i bl.a. slu-en annan
hem för vård eller boende, enskilt vård- på första stycket på grund någontet attav
hem eller sådan boendeform eller bostad exakt motsvarighet till 10§ första stycket

i 20§ andra stycket och 21§ inte föreslås i den lagen.som avses nya
tredje stycket, har den nämnd beslutatsom

vistelsen för det bistånd enligtansvaretom
6-6 §§ och de individuellt behovspröva-c
de sociala tjänster enligt 10 § första stycket

den enskilde kan behöva.som
Den socialnämnd där den enskilde är

folkbokförd har enligtsamma ansvar som
första stycket för bistånd och sociala tjäns-
ter

under kriminalvård i anstalt,
under vård på sjukhus eller i enskilt

vårdhem på initiativ kommun,änav annan
aktualiserats inför avslutningensom av

vård enligt eller1
Paragrafen har föreslagits i delbetän-

kandet

Avgifter m.m.

33 §
Socialnämnden får återkräva ekonomisk Paragrafen 8 kap. 3motsvaras av
hjälp den enskilde har erhållit enligtsom
6-6 §§, endast den har lämnatsc om som
förskott på förmån eller ersättning elleren
till den indragen i arbetskonflikt.ärsom

Har ekonomisk hjälp lämnats i fallannat
i 6-6än får socialnämndensom avses c

återkräva hjälpen, den har undergettsom
villkor återbetalning.om

Redaktionell ändring paragrafen harav
föreslagits i delbetänkandet

34 §
Stöd- och hjälpinsatser behandlingska- Paragrafen har flyttats till 8 kap. 1av
raktär medför inte kostnadsansvar för den
enskilde vårdtagaren. Kommunen får
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underårig,beträffandedock, uttautom
pådenuppehälletersättning för somav

narkotikaalkohol,missbrukgrund avav
vårdmedel fårjämförbaradärmedeller

vård ellerförbehandling i hemeller ett
Regeringenfamiljehem.eller iboende ett

denföreskriftermeddelabemyndigas om
varjeförfårersättninghögsta tas utsom

hjälpinsatserstöd- och änandradag. För
skäligfår kommunen uttaangetts nusom

ersättning.
socialnämn-underårigOm genomen

dethemfår vård i ändens försorg annatett
skäligskyldiga iföräldrarna attäregna,

kostnaderdelta i kommunensutsträckning
föreskriver.regeringengrunderenligt som

fall uppbärafår i sådantSocialnämnden
underåri-denunderhållsbidrag avsersom

ge.
gällerstycketi förstaBestämmelserna

avgift harvilkentjänst förfrågainte i om
enligt 35bestämts

§35
2till 8 kap.flyttatsParagrafen harför-anordnadi kommunenplatsFör av

skolbarnsom-integreradfritidshem,skola,
familje-färdtjänst,familjedaghem,sorg,

ochservicehjälp i hemmet,rådgivning,
iboendesådantomvårdnad, avsessom

tredje stycket§eller 21stycket20 § andra
tjänst får kom-socialliknandeeller annan

avgifterenligt grunderskäligauttamunen
fårAvgifternabestämmer.kommunensom

självkost-överstiga kommunensdock inte
nader

ii förskolasådana platserFör avsessom
i denendastavgift16 §§ får15 och uttas

iöverstiger 15 timmarverksamhetenmån
året.525 timmarellerveckan om

service ochhjälp i hemmet,Avgifter för
får inte, tillsam-boendeomvårdnad samt

tredjei 26 §avgiftermed avsessommans
sjukvårdslagenochhälso-stycket

beloppså1982:763, uppgå till attstort
tillräckligaförbehållsenskilde inteden

personliga behov.sinamedel för

36 §
8 kap. 5Paragrafentalan motsvarassocialnämnden föra ersätt-Vill avom

godvilligtbetalarenskild intening som en
i 33 § ellerhjälpekonomiskför avsessom

enligthar haftkostnad kommunenför som
skall talanstycket,andra34§ första eller
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väckas hos länsrätten inom år från dettre
kommunens kostnad uppkom. Talan väcks
vid länsrätten i det län där den enskilde är
bosatt.

Talan ersättning får inte bifallas,om om
den ersättningsskyldige återbe-attgenom
tala kostnaden eller del denna kanen av

bli ståndatt klara sin försörjningantas ur
eller sin dagliga livsföring i övrigt eller an-

synnerliga skäl talar bifall tillmotnars er-
sättningsanspråket.

37 §
Socialnämnden får helt eller delvis efterge Paragrafen har flyttats till 8 kap. 6
den ersättningsskyldighet i 33 §som avses
och i 34 § första och andra styckena.

Nämndorganisationen

Socialnämnden

38 §
För socialnämnd gäller vad före-är Paragrafen 1 kap.en 7motsvarassom av
skrivet nämnder i kommunallagenom
1991:900.

39 §
Socialnämnden skall själv eller Paragrafen har flyttats till 9 kap. 4genom om-
bud föra kommunens talan i mål och ären-
den enligt denna lag eller för-som annan
fattning ankommer på socialnämnden.

40 §
Socialnämnden skall hos fullmäktige, kom- Stycket har flyttats till 9 kap. 5
munstyrelsen och övriga nämnder och hos
andra myndigheter de framställningargöra

nämnden finner påkallade.som
Socialnämnden får inhämta yttranden Stycket har flyttats till 9 kap 6

och upplysningar från kommunstyrelsen
och övriga nämnder och från beredningar
och tjänstemän i den kommunen, näregna
det behövs för nämndens verksamhet.

Social distriktsnämnd

41 §
Kommunfullmäktige får besluta i kom- Paragrafenatt utmönstras.

inrätta tvá eller flera sociala di-munen
striktsnämnder, och för ettvar en geogra-
fiskt distrikt.
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§42
Paragrafen utmönstras.följa utveck-skalldistriktsnämndsocialEn

socialnämn-och hosdistriktetlingen inom
beträffan-åtgärderbehovetanmäladen av

planeringensocialasamhällsmiljön, dende
förebyggande verksam-allmäntoch den

heten.

§43
Paragrafen utmönstras.distriktsnämnderna avgör ären-socialaDe

för-ellerlagenligt dennaden annansom
ochsocialnämndenpåankommerfattning

åtgärdnågonvård eller annanavsersom
inteenskildbeträffande omperson,en

beslutatkommunfullmäktige har annor-
vissbeträffande ären-lunda grupp aven

den.

§44
Paragrafenfår utmönstras.beslutar det,kommunfullmäktigeOm

distriktsnämn-åtsocialnämnden uppdra
derna att

den allmäntgälleri frågorbesluta som
distriktet,iverksamhetenförebyggande

verkställighetochförvaltninghandha
förvaltasegendomi fråga annarssomom

socialnämnden,av
anställning, le-frågorhandlägga om

tjänstfrånskiljandevikariat ellerdighet,
in-personalbeträffandefrågorandrasamt

verksamhetsområ-distriktsnämndensom
de.

45 §
Paragrafenbudgetförslag utmönstras.distriktsnämndersSociala

medsocialnämnden,tillskall lämnas som
tillförslagenöverlämnaryttrandeeget

kommunstyrelsen.

46 §
Paragrafenför- utmönstras.lag elleri dennaVad sägs annansom

ock-socialnämnd tillämpasfattning om en
Distrikts-distriktsnämnder.socialaså på

framställningfår dock intenämnder göra
40§ förstamed stödfullmäktigehos av

stycket.

Delegation

§47
29 kap.Paragrafensocialnämndenspå motsvarasbeslutaUppdrag avatt

avdelningsärskildfår åtvägnar somenges
iellerbestårav ledamöter nämn-ersättare

nämndenpåankommeri ärendenden som
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enligt 25 och 28 §§ denna lag, 4 och 6 §§,
§ första11 och andra styckena, 13 14§

tredje stycket, 21, 22, 24, 26, 27 och 43 §§
1990:52lagen med särskilda bestämmel-

vård 13 § lagensamtomser av unga
1988:870 vård missbrukare i vissaom av
fall.

§48
Uppdrag besluta på socialnämndens Paragrafenatt 9 kap. 3motsvaras av

får det gäller föräldrabalkenvägnar när
endast uppgifter i följandeavse som anges

lagrum
kap.1 4§ föräldrabalken,

2 kap. 4-6, 8 och 9 §§ föräldrabalken,
dock inte befogenhet enligt 9 § beslutaatt

inte påbörja utredning eller läggaatt att
ned påbörjad utredning,en

kap.3 6 och 8 §§ föräldrabalken,
6 kap. 19§ föräldrabalken beträffande

beslut utredare i mål och ärendenatt utse
vårdnad eller umgänge,om
kap.7 11 och 14 §§ föräldrabalken,

dock inte befogenhet enligt 7§ god-att
känna avtal innefattar åtagande attsom

engångsbelopp,utge
11 kap. 16§ andra stycket föräldrabal-

ken.
Uppdrag besluta på socialnämndensatt

får inte heller omfatta befogenhetvägnar
meddela beslut i frågor i 27 §att som avses

denna lag eller fullgöra vadatt som an-
kommer på nämnden enligt §5 lagen
1947:529 allmänna barnbidrag, 14 la-om

1994:553 vårdnadsbidrag ellergen om
enligt 1964:1439§ lagen bidragsför-om
skott.

§49
Om i vissa fall fatta beslut irätt social- Paragrafen har flyttatsatt till 9 kap. 7
nämndens ställe finns bestämmelser i la-

1990:52 med särskilda bestämmelsergen
vård och lagen 1988:870om av unga om

vård missbrukare i vissa fall.av

Handläggning ärendenav m.m
§50

Socialnämnden skall dröjsmål inleda Stycket har flyttats till 10 kap.utan 1 § första
utredning vad ansökan eller stycket.av som genom
på har kommit till nämndenssättannat
kännedom och kan föranleda någonsom
åtgärd nämnden.av
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och 10 kap.kap. 7 §7Stycketenligt förstainlettsOm utredning har motsvaras av
stycket.§ andrabarn 1skyddet förärendetstycket och avser

missbrukareeller vårdungdomeller av
utredningen ochslutföraskall kommunen

deni ärendet,fatta beslut även om en-
vistelsekommun.Vadskilde byter sagtsnu

vistelsekom-inte dengäller dock om nya
utredning-tillsamtycker övertaattmunen

ärendet.en av
föreslagits i delbe-Andra harstycket

tänkandet

§50 a
till 10 kap. 2flyttatsParagrafen harenskildfrånframställningEn enomen

skall handläggassocial tjänst som en an-
§§, inteenligt 6-6biståndsökan c omom

sådan handlägg-sigden enskilde motsätter
framställ-socialnämnden bifallerning eller

på grund.ningen annan
intei första stycketFöreskrifterna avser

framställning place-handläggning omav
kommu-barnomsorgskö ellerring i annat

turordningssystem.nalt
föreslagits i delbetän-Paragrafen har

kandet

51 §
10 kap. 3tillParagrafen har flyttatsutredningvidkommit framVad harsom

ärendesförhar betydelseoch ett av-som
på betryggan-skall tillvaratasgörande ett

de sätt.
personligaenskildasHandlingar rörsom

så denförhållanden skall förvaras att som
tillgång till dem.obehörig inte fårär

52 §
till kap. 4flyttats 10Paragrafen harunderrättad dehållasenskilde börDen om

anteck-och andrajournalanteckningar
förs honom.ningar omsom

§53
till kap. 510Paragrafen har flyttatsbestämmel-tillämpaSocialnämnden skall

1986:223förvaltningslageni 13§serna
ärenden.remiss i allaom

54 §
6till 10 kap.flyttatsParagrafen harsocialnämndenärenden hosI avsersom

enskildnågonmyndighetsutövning mot
följande bestäm-tillämpaskall nämnden

1986:223:i förvaltningslagenmelser
14§ första stycket rätt attpartsenom

sig muntligen,meddela
få del16 och 17 §§ rätt attparts avom en

uppgifter,
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20 § motivering beslut,om av
26 § rättelse skrivfel och liknande.om av
Bestämmelserna i 16 och 17 §§ förvalt-

ningslagen gäller dock inte uppgifter som
någon sökande irör ärendeettannan om

iplats förskola eller fritidshem, så-ettom
dant boende i 20 § andra stycketsom avses
eller 21 § tredje stycket eller någonom

liknande social tjänst.annan
Vad i första stycket gäller ock-sägssom

så det fråga ansökan ellernär är ettom en
yttrande till myndighet i måletten annan
eller ärende myndighetsutövningrörsom

enskild hos denna.mot

55 §
Den enligt vad i 54§ skall Paragrafensägs har flyttats till 10 kap. 7som som

tillfälle sig enligt §17 förvalt-att yttrages
ningslagen 1986:223 har få före-rätt att
träde inför nämnden, inte särskildaom
skäl föranleder annat.

Den tillfälle sig skallatt yttrasom ges
underrättas sin få företräderätt attom
inför nämnden.

56 §
Barn har fyllt 15 år har själva Stycket har flyttats tillrätt 10 kap. 8attsom
föra sin talan i mål och ärenden enligt den-

lag.na
Barn bör höras, det Stycketär 2 kap. 4§närmastmotsvarassom yngre om av

tillkan för utredningen och bar- andra stycket.nyttavara
inte kan skada det.net antas ta av

57 §
Socialnämnden har de allmänna Paragrafen harrätt flyttats till 10 kap. 9att av
försäkringskassorna eller erkända arbets-
löshetskassorna få uppgifter ekono-om
misk hjälp har lämnats till enskilda,som

har ärenden hos nämnden. Social-som
nämnden har vidare få uppgifterrätt att

lämnats till kommunen i ärendensom om
ekonomisk hjälp enligtlagen 1992:1068

introduktionsersättning för flyktingarom
och vissa andra utlänningar.

58 §
målI och ärenden enligt denna lag Paragrafen har flyttats till 10 kap. 10som

myndighetsutövning enskild fårmotavser
delgivning inte ske med tillämpning 12av
eller 15§ delgivningslagen 1970:428.
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Register m.m.

59 §
kap. 1till 11har flyttatsParagrafensocialnämndenhospersonregistersådanal

uppgiftersammanställningarutgör avsom
ömtåligauppgifterinfår inte tas per-om

förhållanden.sonliga
iinte dethindrarDetta ettatt person-

åtgärderuppgifterinregister tas somom
ochsocialtjänstenbeslutats inomhar som

och den be-myndighetsutövninginnebär
så-beslutpå vilkenstämmelse ett om en

åtgärd grundas.dan
myndigheteller denRegeringen som re-

ytterligaremeddelargeringen bestämmer
registren.föreskrifter om

60 §
11 kap. 2Paragrafenuppgifter iandra motsvarasAnteckningar och aven per-

socialnämndenstillhörsonakt person-som
sistaår efter detgallras femregisterskall

Gallringgjordes i akten.anteckningen
uppgiftersåske längeskall dock inte om

har gallratsinte nämn-avpersonsamma
stycket.enligt andraden

ipersonregisteriUppgifter avsessom
fem år efterskall gallras§ första stycket59

uppgiftenförhållandendet deatt av-som
har upphört.ser

avslutad ka-skallGallringen senastvara
gallringsskyldighe-lenderåret efter det att

inträdde.ten
61 §

till 11 kap. 3flyttatsParagrafen harförs medpersonregisterfrågaI somom
finnsdatabehandlingautomatiskhjälp av

1973:289.datalagenbestämmelser i

62 §
4till 11 kap.flyttatsParagrafen hargallras medfår intehandlingarFöljande

styck-i 60 § förstabestämmelsernastöd av
et:

kommit in ellerhandlingar upp-som
fader-utredningsamband medirättats om

skap,
kommit in ellerhandlingar upp-som

utredning adop-medi sambandrättats om
tion,

kommit in ellerhandlingar upp-som
underårig harmedi sambandrättats att en

föri hemtagitsplacerats eller ettemot
eller ii familjehemvård boende,eller ett
någonsominte tillhörenskilt hemett annat

eller någonföräldrarhans annan somav
honom.har vårdnaden om
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Handlingar skall vidare undantas från
gallring enligt bestämmelserna i 60§ av

tillhänsyn forskningens behov i ett repre-
sentativt urval kommuner och i övrigaav
kommuner beträffande representativtett
urval av personer.

§63
Socialnämnden skall, enligt vad regeringen Paragrafen 11 kap. 5motsvaras av

föreskriver, personregisternärmare ur
uppgifterlämna till statistiska central-ut

byrån för angelägna statistiska ändamål.

§64
Socialnämnden skall lämna uppgifter Paragrafen har flyttats till 11 kap. 7ut ur
personregister till statliga myndigheter, när
detta begärs för forskningsändamål och
det kan ske risk för den enskildeutan att

någoneller honom närstående lider men.

65 §
Socialnämnden påskall begäran Paragrafen har flyttats till 11 kap. 8av en an-

myndighet till denna lämna uppgifternan
utgiven ekonomisk hjälp, syftet ärom om
undvika felaktiga utbetalningar frånatt

det allmänna eller felaktig taxering.en

66 §
kap. 1980:100Av 1 5 § sekretesslagen Paragrafen tillhar flyttats 11 kap. 9

framgår attsocialnämnden hinderutan av
kansekretess polisanmäla brott hind-som

nämndens verksamhet. Detsamma gäl-rar
ler enligt 14 kap. 2 § femte stycket samma
lag beträffande vissa brott riktar sigsom

underåriga. Av stycke följermot samma
också sekretess inte hindrar uppgift,att att

angår misstanke brott för vilketsom om
inte föreskrivet lindrigare straff fäng-är än
else i två år, lämnas till åklagarmyndig-en
het, polismyndighet eller myndighetannan

ingripahar brottet.att motsom
Från socialtjänsten skall hinderutan av

sekretess lämnas
uppgift huruvida någon vistas i ettom

hem för vård eller boende, uppgiftenom
särskilt fallför begärs domstol, åkla-av en

garmyndighet, polismyndighet, kronofog-
demyndighet eller skattemyndighet,

uppgift studerande behövsom en som
för prövning ärende avskiljandeettav om

fråndenne högskoleutbildning.av
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Socialstyrelsens och

länsstyrelsens uppgifter

§67
Socialstyrelsen har tillsyn socialtjäns- Paragrafen 13 kap. l ochöver motsvaras av

i riket. Styrelsen skall följa vidare-och 3-6 §§.ten
socialtjänsten.utveckla Till ledning för till-

lämpningen denna lag utfärdar social-av
styrelsen allmänna råd.

68 §
Länsstyrelsen skall inom länet Paragrafen 13 kap.närmastmotsvaras av

följa socialnämndernas tillämpning 5 och 6 §§.av
denna lag,

informera och råd till allmänheten ige
frågor socialtjänsten,rörsom

biträda socialnämnderna med råd i de-
verksamhet,ras

främja samverkan på socialtjänstens om-
råde mellan kommunerna och andra sam-
hällsorgan,

i övrigt till socialnämndernaäven attse
fullgör sina uppgifter på ändamålsenligtett
sätt.

Annat hem för vård eller boende så-än
dant i står23 § under länssty-som avses a
relsens tillsyn. Länsstyrelsen har rätt att
inspektera verksamheten vid sådana hem.

69 §
Vill enskild 12eller sammanslut- Första och andra styckena motsvarasen person av
ning inrätta vård bestämmel-hem för eller boende, kap., innehåller särskildaett som
skall tillstånd sökas hos länsstyrelsen. privat verksamhet.Ett- ser om
sådant hem står under löpande tillsyn av
socialnämnden i den kommun där hemmet

beläget. Nämnden inspekte-harär rätt att
verksamheten vid hemmet.ra
Vad i första stycket gällersägs ävensom

hem har inrättats för vård undersom en
begränsad del dygnet.av

Enskilda förskolor får bidrag till kap.Stycket har flyttats 4 13som av en
kommun skall till försäkringskassan lämna
uppgift vilka barn mellan och årett treom

har plats inom verksamheten.som
Om enskilda vårdhem finns särskilda Stycket utmönstras.

bestämmelser.

70 §
Om det föreligger något missförhållande Paragrafen 12 kap.närmastmotsvaras av
vid hem för vård eller boende står 8ett som
under länsstyrelsens tillsyn, skall länssty-
relsen förelägga ledningen för hemmet att
avhjälpa missförhållandet.
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missförhållandet allvarligt ochOm är
länsstyrelsens föreläggande inte efter-

förbjuda fortsattkoms, får länsstyrelsen
verksamhet.

Övriga bestämmelser

Anmälan misshandel motom m.m.
underåriga

71 §
får kännedom Stycket 7 kap. 2Var och att motsvarasom en aven som

underårig misshandlas i hemmet eller an-
behandlas där på sådant sättett attnars

utvecklingdet fara för hans hälsa ellerär
bör anmäla detta till socialnämnden.

verksamhet berör Stycket kap. 3 § första ochMyndigheter 7motsvarasvars av
barn ungdom andra myndigheter andra styckena.och samt
inom sjukvården social-hälso- och och
tjänsten skyldiga till social-är att genast

anmäla de i sin verksamhetnämnden om
får innebärakännedom något kanom som

socialnämnden behöver ingripa tillatt en
underårigs skydd. gäller demDetta även

anställda hos sådana myndigheterärsom
sjuksköterskor ochläkare, lärare,samt

sådanbarnmorskor inte har anställ-som
ning.

verksamma inom kom- Stycket kap. tredje stycket.För dem 7är motsvarassom av
familjerådgivningmunal gäller anmäl-

ningsplikt enligt andra stycket endast om
de i sin verksamhet får kännedom attom

underårig misshandlas i hemmet.en
Myndigheter, befattningshavare och Stycket kap. 4§ första7motsvaras avyr-

kesutövare i andra stycket stycket.ärsom anges
skyldiga lämna socialnämnden allaatt
uppgifter kan betydelse förut-som vara av
redning underårigs skydd.behovav en av

Om anmälan från Barnombudsmannen Stycket har flyttats till 7 kap. 3§ fjärde
gäller bestämmelserna i 3§ lagen stycket.
1993:335 Barnombudsman.om

ystnadspliktT

71 §a
tillDen eller har varit verksam inom Paragrafen har flyttats 12 kap. 12ärsom

yrkesmässigt bedriven enskild xerksant t
insatser enligt dennasom avser C

obehörigen röja vad därvid har erfarithan
förhållanden.enskildas personligaom
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Övetjlyttning ärendeav

72 §
Ett ärende vård eller någon Paragrafen har flyttats till kap.14 1som avser an-

åtgärd beträffande enskildnan en person
kan flyttas till socialnämnd,över en annan

denna nämnd samtycker till det.om
Överflyttning kan också ske efter beslut
länsrätten, den berörs ären-av om som av

det har starkast anknytning till den andra
kommunen och det med hänsyn till den
enskildes önskemål och varaktigheten av
hjälpbehovet framstår lämpligt. Fram-som
ställning överflyttning social-görsom av

inämnden den kommun där frågan om
överflyttning har uppkommit och in tillges
länsrätten i det län där denna kommun är
belägen.

Uppgifter behövs för social-attsom en
nämnd skall kunna ärende fåröverta ett
lämnas hinder sekretess gäl-ut utan attav
ler enligt 7 kap. 4 § sekretesslagen
1980:100.

Andra och tredje styckena har föresla-
gits i delbetänkandet

Regressrätt

§72 a
Om kommun till följd föreskrifterna Paragrafen har flyttats till kap.14 3 §en av
i 3 § första stycket har påtagit sig kost-en
nad kommunen attsom anser en annan
huvudman kommun bort bestrida enligtän
sitt får kommunen hos den huvud-ansvar,

begära det utgivna beloppetattmannen
helt eller delvis återbetalas. Kommer kom-

och den andre huvudmannen intemunen
återbetalning fåröverens sagts,om som nu

kommunen hos länsrätten i det län inom
vilket kommunen belägen föra talanär om
det återkrav ifråga. Länsrätten kanärsom
därvid, den finner det skäligt, fördelaom
kostnaderna mellan kommunen och den
andre huvudmannen med hänsyn till hjälp-
behovets karaktär och övriga omständig-
heter betydelse för kostnadsansvaret.av

En fordran i första stycketsom avses
preskriberas år efter tillkomsten. I öv-tre
rigt gällerpreskriptionslagen 1981:130 i
fråga sådana fordringar.om
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Överklagande beslutav
§73

får överklagas hos Paragrafen 14 kap. 4Socialnämndens beslut motsvaras av
länsrätten, nämnden har meddelat be-om

i frågaslut om
bistånd enligt 6-6 §§c
medgivande enligt 25

enligt 27 ellerförbud
eftergift enligt 37
Beslut i fråga bistånd till fårom annan

inte överklagas enligt första stycket.
Beslut i frågor i första stycketsom avses

länsrätt ellergäller omedelbart. En kam-
får dock förordna dess beslutmarrätt att

sedan det har vunnitskall verkställas först
laga kraft.

Första ändrats redaktionelltstycket har
delbetänkandetförslag igenom

§74
Länsstyrelsens beslut i ärenden till- Paragrafen 12 kap. 11motsvarasom av
stånd enligt 69 § eller föreläggande el-om

förbud fårler enligt 70§ överklagas hos
kammarrätten besvär.genom

Länsstyrelsens beslut föreläggandeom
eller förbud enligt 70 § och kammarrättens
motsvarande beslut gäller omedelbart.

Böter m.m.
§75

kap. 5Till böter döms den Paragrafen 14motsvarassom av
åsidosätter bestämmelserna i 25§ eller

31 § första stycket, inte gärningen iom
sistnämnda fall belagd med straff i lagenär
1979:552 internationell adoptions-om
hjälp,

överträder förbud har meddelatssom
med stöd 27av

tillstånd driver sådant hem förettutan
vård eller boende i 69som avses

i förbud har meddelatsstrid mot ett som
enligt vid70 § fortsätter verksamheten ett
hem för vård eller boende.

Allmänt åtal får väckas endast efter
medgivande socialnämnden, länsstyrel-av

socialstyrelsen.ellersen
76 §

för hem för Paragrafen har flyttats till 14 kap. 6l den mån huvudmannen ett
vård boende, drivs landstingeller som av

det, får deeller kommun, beslutar som
bereds vård där inte inneha alkohol eller
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andra berusningsmedel. Detsamma gäller i
fråga injektionssprutor eller kanyler,om

kan användas för insprutning i männi-som
skokroppen.

Om sådan egendom påträffas hosen en
intagen eller någon inom hem-annanstans

det finns känd till den,ägaremet utan att
får den omhändertas. Den förestårsom
hemmet skall låta förstöra eller försälja
egendomen enligt bestämmelserna be-om
slagtagen egendom i 2§ lförsta stycket

1958:205lagen förverkande alko-om av
holhaltiga drycker Beloppm.m. som er-
hålls vid försäljning tillfaller staten.

utanför landstingKommuner

77 §
Vad i denna lag landsting Paragrafen harsägs utmönstrats.som om
skall tillämpas också på kommunen som
inte tillhör något landsting.

Socialtjänsten i krig m.m.

78 §
Regeringen får meddela särskilda före- Paragrafen har flyttats till 14 kap. 7
skrifter socialtjänsten enligt denna lag,om

riket kommer i krig eller krigsfara ellerom
det råder sådana utomordentliga för-om

hållanden föranledda krig ellerärsom av
krigsfara riket har befunnit sigav som



offentliga utredningarStatens 1994

Kronologisk förteckning

Ändradansvarsfördelningför denstatliga 35.Vår andes ochandras.stämma-. Kulturpolitik ochinternationalisering.statistiken.Fi. Ku.
Miljö ochfysiskLandstingenochEuropa 36. planering.Kommunerna, M.. Bilagedel. SexualupplysningochreproduktivhälsaC. 37 under+ . i Sverige.föreställningar kvinnorochchefskap.S. 1900-talet UD.Mäns om. ochEG. 38.Kvinnor,barnocharbetei SverigeVapenlagen Ju. 1850-1993.UD.. psykiatri. Gamla blivit äldre.Kriminalvårdoch Ju. 39. Omsolidaritetärungasom. Sverigeoch sarnhällsekonomisk mellangenerationerna.EuropeiskaäldreåretEuropa.En 1993.. Långsiktigstrålskyddsforskning.konsekvensanalys.Fi. 40. M.

ochmiljön. LedighetslagstiñningenEU,EES M. 4 A.översyn.en-. Historisktvägval Följdemaför Sverigei utrikes- trossamfunden.42.Statenoch C.-. säkerhetspolitisktoch hänseende bli, 43.Uppskattadsysselsättning skattemasbetydelseattav om-
respektiveintebli medlemi Europeiskaunionen. för denprivatatjänstesektom.Fi.UD.
Förnyelseochkontinuitet- konstochkultur Folkbokföringsuppgiñema44. i samhället.Fi.om. framtiden.i Ku. Grundenför livslångtlärande.45. U.
Anslutningtill Förslagtill övergripande SambandetmellanEU 46. sarnhällsekonomi,transfereringar-
lagstiñning. socialbidrag.UD. och

kriget FörberedelserförOm kommit... mottagande 47.Aweckling denobligatoriskaanslutningenav. biståndmilitärt 1949-1969 Bilagedel.SB. till studentkårerochnationer.U.+av
demokratiSuveränitetoch för48.Kunskap utveckling bilagedel.A.+. bilagedelmed UD. Utrikessekretessen.49. Ju.+ expertuppsatser.

Fi.JIK-metoden, 50.Allemanssparandet Fi.översyn.m.m. en-. Konsumentpolitiki tid. C. 51.Minneochbildning. Museernasuppdragochenny. På K. organisation bilagedel.väg. Ku.+. Skoterkömingpåjordbruks-ochskogsmark. roller.52.Teaterns Ku.. Kartläggningochåtgärdsförslag.M. för53.Mästarbrev hantverkare.Ku.
Års- ochkoncemredovisningenligtEG-direktiv. Utvärdering praxisi54. asylärenden.Ku.av. Del I ochII. Ju. till55.Rätten reformeratbilstöd.S.ratten-Kvalitet i kommunalverksamhet nationell 56.Ett för kvinnor våldtagitsochcentrum som-. uppföljning utvärdering.och C. misshandlats.S.
Renaroller i biståndet- styrningocharbetsfördelning fastigheter,57.Beskattning del Principiellaav -. i effektiv biståndsförvaltning.UD. utgångspunkterför beskattning fastigheteren av m.m.
Refonneratpensionssystem. Fi.. Reforrneratpensionssystem.BilagaA. 58.6 JuniNationaldagen.Ju.. Kostnaderochindivideffekter.S. 59.Vilka vattendragskallskyddas Principeroch
Reformeratpensionssystem.BilagaB. förslag.M.. avtalspensioner.KvinnorsATP och 59.Vilka vattendragskallskyddas Beskrivningarav
Förvaltabostäder.Ju. vattenområden.M.. Svenskalkoholpolitik strategiför framtiden. 60.Särskildaskäl utformningochtillämpningen av- -. Svenskalkoholpolitik bakgrundochnuläge. 2 kap. §ochandrabestämmelseri5-. förebyggaalkoholproblem.Att utlänningslagen.Ku.. Vård alkoholrnissbrukare. 61.Pantbankemaskreditgivning.N.av. Kvinnor ochalkohol. 62.Rationaliseradfastighetstaxering,del Fi.. Föräldrar Alkohol.Barn S. 63.Personnummer integritetocheffektivitet. Ju.- - -. Vallagen.Ju. 64.Med i tankarna M.raps. Vissamervärdeskattefrågor Kultur Fi.lll 65.Statistikochintegritet,del 2 Lagm.m. om— -. MycketUnder Tak.Samma C. personregisterför officiell statistik Fi.m.m.. Vandelnsbetydelsei medborgarskapsärenden, 66.Finansiellatjänsteri förändring.Fi.m.m.. Ku 67.Räddningstjänsti samverkanoch entreprenad.Tekniskt för ytterligareTV-sändningar.Ku. Fö.utrymme. Otillbörlig68. kurspåverkanochvissainsiderfrågor.Fi.



offentligaStatens utredningar 1994

Kronologisk förteckning

69.On theGeneralPrinciplesof Environment 99.Domareni Sverigeinför framtiden
Protection.M. utgångspunkterfor fortsattutredningsarbete.-70. Inomkommunalutjämning.Fi. Del A +B. Ju.

7 Om intygochutlåtanden utfärdas hälso- 100.Beskattningenvid gränsöverskridandesom av
ochsjukvårdspersonali yrkesutövningen.S. omstruktureringarinom EG, Fi.m.m.

72.sjukpenning,arbetsskadaoch förtidspension 101.Höj ribban
förutsättningarocherfarenheter.S. Lärarkompetensfor yrkesutbildning.U.-

73.Ungdomarsvälfärdochvärderingar under- 102.Analysochutvärdering bistånd.UD.en av-
sökning levnadsvillkor,livsstil ochattityder.C. 103.Studiemedelsfinansieradpolisutbildning.Ju.om

74.PuriktskattemaochEG. Fi. 104.PVC planför undvikamiljöpåverkan.M.atten-Patientskadelag.75. C. 105. lagstiftningNy radioochTV. Ku.om
76.Tradeandthe Environment towards 106.Sjöarbetstid.K.a-field.sustainableplaying M. finansieringl07.Säkrare framtidakämavfallsav -Tillvaronströsklar. C.77. kostnader.M.
78.Citytunnelni Malmö. K. 108. finansieringSäkrare framtidakämavfalls-av
79.Allmänhetensbankombudsman.Fi. kostnader Underlagsrapporter.M.-
80.Iakttagelserunder reform Lägesrapportfrån 109.Tågetkommer.K.en -

Resursberedningensuppföljningvid universitet 110.Omsorgochkonkurrens.S.sex
ochhögskolor det resurstilldelningssystemet Bilarsmiljöklassninglll. ochEG. M.nyaav
för grundläggandehögskoleutbildning.U. 112. ochlivsmedelskvaliteten.Konsumenterna
Ny lag skiljeförfarande.Ju. studie konsumentupplevelser.En Jo.om av

miljöinsatseri jordbruketFörstärkta 113.Växanderåvaror. M.
svensktillämpning EGzsmiljöprogram.Jo. 114.Avfallsfri framtid. M.av-Övergång ochkollektivaverksamheter 115.Sjukvårdsreformeri andraländer.S.av upp-

sägningar.EU ochdensvenskaarbetsrätten. 116.Skyldighet lagraA. olja ochkol. N.att
Samvetsklausul högskoleutbildningen.inom U. 117.Domstolsprövning förvaltningsärenden.Ju.av
Ny lag skattpåenergi. 118.Informationsteknologin-Vingarom

teknisk ochEG-anpassning.En förmåga.SB.översyn
Motiv. Del 119.Livsmedelspolitikför konsumenterna. Reformen- -Författningstextochbilagor. Del II. Fi. kom sig. Jo.som av-

86.Teknologiochvárdkonsumtioninomsluten 120.Finansiellleasing lösegendom.Ju.av
somatiskkorttidsvård1981-2001.S. 121.Bosparande.Fi.

87.Nya tidpunkterför redovisningochbetalning 122.Trygghet brott i lokalsamhället.Kartläggning,motav
avgifter.skatteroch Fi. principiellasynpunkterochforslag.Ju..88.MervärdesskattenochEG. Fi. 123.Miljöombudsman.M.

89.TullagstiftningenochEG. Fi. 124.Varu- ochpersonkontrollvid EU:s Ju.gräns.yttre
90. och fastighetsverksamhetKart- 125.Samordnadinsamling miljödata.K.av

finansiering,samordningoch Husläkarreformens126. förstahalvår. S.- Äpplet.författningsreglering.M. 127. Spiran universitetsstrukturKronan Enny
91.Trafikenoch koldioxiden Principerför minska i södraStockholmsområdet.U.att-

trafikenskoldioxidutsläpp.K. 128.Lokal Agenda21 vägledning.M.en-för trafik92.Miljözoner i K. 129.tätorter. Företagaresarbetslöshetsersättning.A.
93.Levandeskärgårdar.Jo. 130.Försäkringunderkrigsförhållanden.Fi.
94. i 1990-taletsmedielandskap.Dagspressen Ku. 131.Skyddetvid deninre Ju.gränsen.

sjukvárdsförsäkring95.En allmän i offentlig regi. S. 132.Landstingens för kliniskt forsknings-ochansvar
96.Följdlagstifmingtill miljöbalken.M. utvecklingsarbete.S.
97.Reglering enskildabninnar. M. 133.Miljöpolitikensprinciper. M.Vattenuttagav ur

Överprövningförmåner.98.Beskattning Fi. 134. besluti plan-ochbyggärenden.M.av av



Statens offentliga utredningar 1994

Kronologisk förteckning

135.TheKey Europe comparativeanalysisofto entrya-
andasylumpolicies Westerncountries.Ku.

myndigheters136.Statliga avtal.Fi.
Internationellaadoptionsfrágor.137. 1993års
Haagkonventionm.m.

138.Klimatdelegationens 1994.M.rapport
139.Ny socialtjänstlag.



1994utredningaroffentligaStatens

förteckningSystematisk

21individeffekter.KostnaderochStatsrådsberedningen
BilagaB.pensionssystem.ReformeratmottagandeförFörberedelserkommit...krigetOm av avtalspensioner.22ochKvinnorsATP11Bilagedel.bistånd1949-1969militärt + framtiden.24strategiföralkoholpolitikSvensk en-Infonnationsteknologin nuläge.25bakgrundochalkoholpolitikSvensk -18förmåganmänniskans-Vingar 26alkoholproblem.förebyggaAtt

alkoholmissbrukare.27VårdavJustitiedepartementet alkohol.28ochKvinnor
ochEG 4Vapenlagen Alkohol. 29FöräldrarBam --psykiatri. 5Kriminalvårdoch solidaritetmellanblivit äldre.OmGamlaärungasomEG-direktiv.Års- koncemredovisningenligtoch 39äldreåret1993.Europeiskagenerationerna.17Del ochIl. Ju.I transfereringarsamhällsekonomi,mellanSambandetbostäder.23Förvalta 46socialbidrag.och30Vallagen. reformeratbilstöd. 55tillRätten ratten-49Utrikessekretessen. våldtagitsochkvinnorförEtt centrum som58Nationaldagen.Juni6 56misshandlats.effektivitet. 63ochintegritetPersonnummer utfärdas hälso-utlåtanden- ochintygOm avsomskiljeförfarande.81Ny lagom yrkesutövningen.71sjukvårdspersonaliochframtideninförSverigeiDomaren ochförtidspensionarbetsskadasjukpenning,utredningsarbete.fortsattförutgångspunkter erfarenheter.72ochförutsättningar- -Del A+B. 99 vårdkonsumtioninomslutenTeknologiochpolisutbildning.103Studiemedelsfinansierad 861981-2001.korttidsvårdsomatisk117förvaltningsärenden.Domstolsprövningav offentlig regi. 95sjukvårdsförsäluingiallmänEn120egendom.leasing lösFinansiell av 110konkurrens.ochOmsorgKartläggning,lokalsamhället.brott iTrygghetmot 115andraländer.Sjukvårdsreformeri122och förslag.synpunkterprincipiella halvår. 126förstaHusläkarreformens124gräns.personkontrollvid EU:sochVaru- yttre forsknings-ochför klinisktlandstingensansvar131Skyddetvid deninre gränsen. utveck1ingsarbete.132

1993årsadoptionsfrågor.InternationellaUtrikesdepartementet 137Haagkonventionm.m.ochSverigei utrikes-förFöljdemaHistorisktvägval 139socialtjänstlag.Ny- blibli, respektiveintehänseendesäkerhetspolitiskt attav
unionen.8medlemi Europeiska Kommunikationsdepartementet

övergripandetillFörslagAnslutningtill EU- 15Påväg.lagstiftning.10 Malmö. 78CitytunnelnidemokratiSuveränitetoch minskaförPrinciperkoldioxidenoch attTrafiken -12bilagedelmedexpertuppsatser.+ koldioxidutsläpp.91trafikensarbetsfördelningochstyrningbiståndet-roller iRena 92trafik iMiljözoner för tätorter.19biståndsförvaltning.i effektiven 106Sjöarbetstid.1900-taletunderreproduktivhälsaochSexualupplysning 109Tågetkommer.
i Sverige.37 125miljödata.insamlingSamordnad av381850-1993.SverigeiocharbeteKvinnor, barn

102bistånd.utvärderingAnalysoch av Finansdepartementet
1statistiken.Ändrad statligaför denansvarsfördelningFörsvarsdepartementet

samhällsekonomiskEnochEuropa.Sverigeentreprenad.67ochpåsamverkaniRäddningstjänst 6konsekvensanalys.
13JIK-metoden,m.m.Socialdepartementet 31KulturmervärdeskattefrågorlIIVissa m.m.-3ochchefskap.kvinnorföreställningar betydelseMäns skattemassysselsättningUppskattadom om-20pensionssystem.Reformerat 43tjänstesektom.privataför den

BilagaA.pensionssystem.Reformerat 44samhället.Folkbokföringsuppgiñemai



...Ar,,

J. ;,.v3,~vJ-. ,,
3134M41As



offentliga utredningar 1994Statens

förteckningSystematisk

50Allemanssparandet översyn. Kulturdepartementeten- Principielladelfastigheter,Beskattningav - kontinuitet- konstochkulturFörnyelseoch omfastigheter 57för beskattningutgångspunkter m.m.av i framtiden.9Fi. 62fastighetstaxering,delRationaliserad 33betydelsei medborgarskapsärenden,Vandelns m.m.del2ochintegritet,Statistik 34för ytterligareTV-sändningar.Teknisktutrymmeofficiell statistik 65personregisterförLag m.m.om ochandras.Vår andes- stämma-förändring.66Finansiellatjänsteri internationalisering.35Kulturpolitik ochinsiderfrågor.68vissakurspåverkanochOtillbörlig uppdragochMinneochbildning. Museemasutjämning.70lnomkommunal bilagedel.51organisation+och EG. 74Punktskatterna roller. 52Teaternsbankombudsman.79Allmänhetens för hantverkare.53Mästarbrevpå energi.Ny lag skattom Utvärdering praxisi asylärenden.54avEEG-anpassning.ochEn teknisköversyn utformningochtillämpning 2 kap.Särskildaskäl av-Motiv. Del i utlänningslagen.60- andrabestämmelser5 §ochbilagor. Del II. 85Förfatmingstextoch medielandskap.94— Dagspresseni1990-taletsochbetalningtidpunkterför redovisningNya av radioochTV. 105lagstiftningNy omavgifter. 87skatteroch comparativeanalysisofEuropeTheKey entryto a-ochEG. 88Mervärdesskatten policiesin Westemcountries.135andasylumEG. 89Tullagstifmingenoch
förmåner.98Beskattning Näringsdepartementetav

gränsöverskridandeBeskattningenvid kreditgivning.61PantbankernasEG, 100omstruktureringarinom m.m. ochkol. 116Skyldighet lagraoljaattBosparande.121
130krigstörhållanden.Försäkringunder Arbetsmarknadsdepartementet

avtal.136myndighetersStatliga 41Ledighetslagstiñningen översynen-för utveckling bilagedel.48Kunskap +Utbildningsdepartementet Övergång ochkollektivaverksamheterav upp-lärande.45Grundenför livslångt svenskaarbetsrätten.83sägningar.EU ochdenobligatoriskaanslutningentillAweckling denav arbetslöshetsersättning.129FöretagaresStudentkårer nationer.47och
frånreform Lägesrapportiakttagelserunderen - Civildepartementet

vid universitetuppföljningResursberedningens sex LandstingenochEuropa.Kommunerna,resurstilldelningssystemetochhögskolor detnyaav Bilagedel.2+högskoleutbildning.80grundläggandeför
Konsumentpolitiki tid. 14ennyhögskoleutbildningen.84inomSamvetsldausul nationellKvalitet i kommunalverksamhet-Höj ribban uppföljningochutvärdering.18för yrkesutbildning.101Lärarkompetens 32MycketUnderSammaTak.Äpplet. universitetsstrukturSpiran EnKronan ny trossarnfunden.42StatenochStockholmsområdet.127i södra under-välfärd värderingarUngdomars och en- attityder. 173livsstil ochsökning levnadsvillkor,Jordbruksdepartementet om
Patientskadelag.75i jordbruketFörstärktamiljöinsatser Tillvaronströsklar. 77miljöprogram.82svensktillämpning EG:sav—

Levandeskärgårdar.93 Miljö- naturresursdepartementetochlivsmedelskvaliteten.ochKonsumenterna
miljön. 7EESochEU,konsumentupplevelser.112En studieav skogsmark.Skoterkömingpåjordbruks-ochförLivsmedelspolitik konsumenterna. âtgärdstörslag.16KartläggningochReformen kom sig. 119som av- Miljö ochfysiskplanering.36

strålskyddsforskning.40Långsiktig



Statens offentliga utredningar 1994

Systematisk förteckning

Vilka vattendragskall skyddas Principeroch
förslag. 59
Vilka vattendragskall skyddas Beskrivningarav
vattenområden.59
Med i tankarna 64raps
On theGeneralPrinciplesof Environment
Protection.69
Tradeandthe Environment towardsa-sustainableplayingfield. 76
Kart- och fastighetsverksamhetfinansiering,-samordningochförfattningsreglering.90
Följdlagstiftningtill miljöbalken.96
Reglering enskildabrunnar.97Vattenuttagav ur
PVC plan för undvikamiljöpåverkan.104atten-
Säkrarefinansiering framtidakämavfallskostnader.av
107
Säkrarefinansiering framtidakärnavfallskostnaderav

Underlagsrapporter.108-
Bilars miljöklassningochEG. 111
Växanderåvaror. 113
Avfallsfri framtid. 114
Miljöombudsman.123
Lokal Agenda21 vägledning.128en—
Miljöpolitikensprinciper. 133
Överprövning besluti plan-ochbyggärenden.134av
Klimatdelegationens 1994.138rapport




